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Olkuskie miasteczko na-
miotowe dla uchodźców 
z Ukrainy wciąż się rozwija

27 lutego Linią Hutniczą Sze-
rokotorową do Olkusza dotarł 
pierwszy specjalny pociąg huma-
nitarny z około 800 uchodźcami 
z terenu objętej wojną Ukrainy. 
W następnych dniach kolejne pociągi 
przywiozły tysiące osób, dla których 
nasze miasto stanowi punkt prze-
siadkowy do bezpiecznych miejsc 
stałego pobytu. 

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.

Niemiecka okupacja w Bolesławiu - wywiad z Krystyną Latecką
Dzięki szerokiemu odzewowi naszych czytelników, mieliśmy zaszczyt przeprowa-
dzić kolejny wywiad ze świadkiem historii z ziemi olkuskiej. Tym razem swoimi 
wspomnieniami podzieliła się Krystyna Latecka, z domu Kowalska: w swojej relacji 
przybliżyła nam okupacyjne realia życia w Bolesławiu, w którym mieszkała w czasie 
II wojny światowej.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 8.

Wielkie sukcesy młodych olkuskich piłkarek!
Dużo powodów do dumy przyniosły nam w ostatnich dniach dwie nastolet-
nie futbolistki z ziemi olkuskiej Kinga Seweryn oraz Oliwia Palińska. Pierw-
sza została bowiem powołana do Reprezentacji Polski w piłce nożnej do lat 
17, a druga wywalczyła wraz z KKS-em Czarni Sosnowiec Mistrzostwo Pol-
ski w futsalu do lat 15.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 5.
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Minęły już niemal trzy tygo-
dnie od rosyjskiej inwazji na 
naszych wschodnich sąsiadów. 
Od samego początku wojny 
w całym powiecie olkuskim 
pojawiają się liczne inicja-
tywy pomocy: zarówno bez-
pośredniej, na terenie Ukra-
iny, jak i w naszym kraju. 
W niemal każdej miejscowości 
funkcjonują punkty zbiórek 
najpotrzebniejszych rzeczy, 
a na granicę wyjechało już kil-
kadziesiąt transportów żyw-
ności, leków czy ciepłej odzie-
ży o łącznej wadze liczonej 
w tonach. Zdecydowanie moż-
na zatem powiedzieć, że w chwi-
li próby olkuszanie potra� li 
stanąć na wysokości zadania.

W pomaganie potrzebu-
jącym włączyli się także 
nasi zagraniczni przyjaciele. 
Kilkadziesiąt paczek z le-
karstwami i środkami opa-
trunkowymi dla Ukrainy 
trafiło bowiem do Srebrnego 
Miasta z włoskiego miasta 
partnerskiego Pontenure. 
Inicjatorką przekazania da-
rów była lekarka Miriam 
Casali, która, wspólnie 

z mężem Marco, rozpoczęła 
zbiórkę wśród przyjaciół nie 
tylko z Pontenure, ale także 
z Parmy, Trydentu, Piacenzy 
oraz Pawi. Na każdej pacz-
ce darczyńcy napisali swoje 
imiona oraz narysowali fla-
gi Włoch, Polski i Ukrainy. 
Dzięki temu, że rodzice Mi-
riam przez wiele lat praco-
wali w logistyce, podarunki 
udało się ponadto dostar-
czyć do Olkusza bezpłatnie 
za pośrednictwem firmy 
transportowej z Klucz. Ko-
lejne kilkadziesiąt paczek 
ze środkami opatrunkowy-
mi zakupionymi w Olkuszu 
ze środków włoskich dar-
czyńców przekazała tak-
że przebywająca obecnie 
w naszym mieście inicjator-
ka nawiązania kontaktów 
partnerskich pomiędzy Ol-
kuszem i Pontenure Teresa 
Musiał-Casali, deklarując 
na dodatek pomoc wolon-
tariacką. Kilka dni później 
do Srebrnego Miasta dotarł 
również transport pomo-
cy humanitarnej z nasze-
go powiatu partnerskiego 
Kyffhaeuser w Niemczech.

Pomoc uciekającym przed 
wojną została także zapew-
niona na szczeblu państwo-
wym: Sejm RP niemal przez 
aklamację przyjął „Ustawę 
o pomocy obywatelom Ukra-
iny w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium 
tego państwa”. Gwarantu-
je ona obywatelom Ukrainy 
oraz ich małżonkom nie-
posiadającym obywatelstwa 
ukraińskiego, którzy przy-
byli z Ukrainy do Polski od 
początku rosyjskiej inwazji, 
legalność pobytu w naszym 
kraju, a ponadto wydłu-
ża do końca roku terminy 
ważności wiz i zezwoleń na 
pobyt Ukraińców przeby-
wających w Polsce legalnie 
przed wojną. Najwięcej kon-
trowersji w związku z opi-
sywanym projektem budziła 
tzw poprawka o bezkarności 
urzędniczej, na mocy któ-
rej zdepenalizowane miało 
zostać złamanie dyscypliny 
finansów publicznych i prze-
kroczenie uprawnień przez 
sprawcę, który działałby 
w celu m.in. ochrony ży-
cia lub zdrowia wielu osób, 
w czasie wojny przeciw Pol-
sce albo działań zbrojnych 
lub okupacji na terytorium 
RP, państwa UE, NATO czy 
innego państwa graniczące-
go z Polską. W przypadku 
przedsiębiorców opisywana 
bezkarność dotyczyłaby na 
dodatek niegospodarności 
nie tylko w czasie wojny, ale 
również podczas obowiązy-
wania w Polsce m.in. stanu 
wyjątkowego, stanu zagro-
żenia epidemicznego lub 
stanu epidemii. Poprawka ta 
upadła finalnie jednym gło-
sem: poseł Jacek Osuch z PiS 
głosował za jej przyjęciem, 
a Przewodnicząca Koła Po-
selskiego Polskiego Sprawy 
Agnieszka Ścigaj zagłosowała 
przeciwko jej wejściu w życie. 

Na prośbę naszych czytel-
ników, zadaliśmy także kilka 
pytań Staroście Olkuskiemu 
Bogumiłowi Sobczykowi. 
Zgodnie z Ustawą o samo-
rządzie powiatowym, to 
właśnie do powiatów należą 
bowiem zadania dotyczące 

m.in. porządku publicznego, 
bezpieczeństwa obywateli 
czy obronności:

Jakie działania są 
podejmowane oraz

 planowane przez po-
wiat w związku z inwa-
zją Rosji na Ukrainę?

Pozostaję w stałym kontak-
cie z Wojewodą Małopolskim, 
Wojewódzkim Centrum Za-
rządzania Kryzysowego oraz 
powiatowymi służbami sa-
nitarnymi i porządkowymi, 
na bieżąco analizując sytu-
ację i podejmując określone 
działania, w szczególności 
pomocowe. Obejmują one 
m.in. organizację punktów 
zbiórek z darami dla obywa-
teli Ukrainy i uruchomio-
nego zgodnie z wytycznymi 
Wojewódzkiego Systemu 
Koordynacji Pomocy dla 
Ukrainy Powiatowego Ma-
gazynu Pomocy, tworzenie 
bazy transportowej i nocle-
gowej dla osób uciekających 
z terenu objętego konfliktem 
zbrojnym oraz organizację 
specjalnego miasteczka na-
miotowego jako tymczaso-
wego punktu obsługującego 
uchodźców, którzy następnie 
zostają rozlokowani i bez-
piecznie przewożeni w miej-
sca wskazane przez służby 
Wojewody Małopolskiego.

Czy planowane jest 
powołanie powiatowego 

sztabu kryzysowego?

Od wybuchu wojny każde-
go dnia, a czasem nawet kilka 
razy dziennie, zwoływałem 
Powiatowy Sztab Kryzysowy 
w związku z organizowa-
ną działalnością pomoco-
wą dla obywateli Ukrainy 
uciekających z terenu obję-
tego konfliktem zbrojnym. 
Wspólnie z Wojewodą Mało-
polskim, Wojewódzkim Cen-
trum Zarządzania Kryzyso-
wego, powiatowymi służbami 

porządkowymi, kryzysowymi, 
medycznymi i sanitarnymi, 
włodarzami poszczególnych 
gmin z terenu powiatu olku-
skiego, gminnymi centrami 
zarządzania kryzysowego 
oraz wolontariuszami, odby-
liśmy szereg spotkań w za-
kresie omawianych działań 
pomocowych.

Czy przygotowane 
zostały lub planowane 

jest przygotowanie 
miejsc dla ewentu-
alnych uchodźców 

z Ukrainy, dostępu do 
osób znających język 

ukraiński, etc.?

Powiat Olkuski przygotował 
bazę osób posługujących się 
językiem ukraińskim, które 
wyraziły chęć uczestnicze-
nia w działaniach pomoco-
wych dla osób uciekających 
z terenu objętego kon� iktem 
zbrojnym. Powiatowe Cen-
trum Zarządzania Kryzyso-
wego, wspólnie z Gminny-
mi Centrami Zarządzania 
Kryzysowego, przygotowało 
również dla takich osób ewen-
tualną bazę noclegową na 
terenie powiatu olkuskiego.

Czy gromadzone są 
lub planowane jest 

gromadzenie środków 
żywności, paliwa, etc.?

Zgodnie z przepisami 
Ustawy o zarządzaniu kryzy-
sowym, właściwi wojewodo-
wie, jeżeli istnieje potrzeba 
wynikająca z wojewódzkiego 
planu zarządzania kryzy-
sowego, są upoważnieni do 
przekazywania niezbędnej 
informacji o infrastruktu-
rze krytycznej na terenie 
województwa działającemu 
na tym terenie właściwe-
mu organowi administracji 
publicznej, z zachowaniem 
przepisów o ochronie infor-
macji niejawnych. Przepisy 
wspomnianej ustawy do in-
frastruktury krytycznej za-
liczają m.in. systemy zaopa-
trzenia w energię, surowce 
energetyczne i paliwa oraz 
systemy zaopatrzenia w żyw-
ność. Udzielanie informacji 
w tym zakresie podlega jed-
nak ograniczeniom wynika-
jącym z przepisów o ochro-
nie informacji niejawnych.

Redakcja

Pomoc Olkusza dla Ukrainy nie ustaje
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Do wynajęcia 
lokal/mieszkanie 

w Olkuszu na 
ul. Sławkowskiej

662-331-345
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27 lutego Linią Hutniczą Sze-
rokotorową do Olkusza dotarł 
pierwszy specjalny pociąg hu-
manitarny z około 800 uchodź-
cami z terenu objętej wojną 
Ukrainy. W następnych dniach 
kolejne pociągi przywiozły ty-
siące osób, dla których nasze 
miasto stanowi punkt przesiad-
kowy do bezpiecznych miejsc 
stałego pobytu. Przewozy linią 
szerokotorową są najskutecz-
niejszym sposobem transportu 
uchodźców, gdyż nie niosą one 
za sobą konieczności zmiany 
wózków w wagonach na przej-

ściach granicznych. W efekcie, 
pociągi humanitarne mogą 
wyjechać z dowolnego miejsca 
na Ukrainie i bezproblemowo 
wjechać w głąb naszego kraju. 
Na dodatek, są one ciągnięte 
przez lokomotywę spalinową, 
co pozwala uniknąć ewentual-
nych problemów związanych 
ze zniszczeniem lub uszkodze-
niem instalacji elektrycznej. 

Dzięki zaangażowaniu ko-
lejarzy, pracowników służb 
wojewódzkich i powiato-
wych, samorządowców, or-

ganizacji pozarządowych 
oraz wolontariuszy, pierw-
szą infrastrukturę służącą 
przyjmowaniu uchodźców 
w naszym mieście przygoto-
wano w ciągu zaledwie jed-
nej nocy: szybko zaadapto-
wano nieczynny peron przy 
linii LHS do przyjmowania 
pociągów oraz wykonano 
tymczasowa infrastrukturę 
umożliwiającą przedostanie 
się z peronu na teren mia-
steczka namiotowego. Po-
czątkowo stanęło w nim 19 
namiotów, w którym każdy 

mógł liczyć na ciepły posi-
łek, opiekę medyczną, arty-
kuły pierwszej potrzeby czy 
tłumaczy języka ukraińskie-
go. W związku z coraz więk-
szą liczbą osób uciekających 
przez wojną, po paru dniach 
zbudowano natomiast spe-
cjalną halę namiotową o po-
wierzchni około tysiąca me-
trów kwadratowych, która 
pozwala na przyjmowanie 
uchodźców w lepszych wa-
runkach z dodatkowym punk-
tem recepcyjnym oraz in-
formacją dla cudzoziemców. 

Od wybuchu wojny do Ol-
kusza przyjechało już niemal 
10 tysięcy osób szukających 
schronienia, głównie matek 
z dziećmi oraz osób starszych. 
Ze Srebrnego Miasta są oni 
następnie przewożeni autoka-
rami lub dalszymi pociągami 
do wyznaczonych miejsc noc-
legowych na terenie powiatu 
olkuskiego, krakowskiego oraz 
miechowskiego. Przykładowo, 
około 50 uchodźców przyjęto 
Centrum Medycznym „Skał-
ka” w Bukownie, a około 30 
osób otrzymało zakwatero-

wanie na piętrze budynku 
Świetlicy Marzeń w Jeżówce 
w Gminie Wolbrom. Najwięk-
szy z dotychczasowych pocią-
gów humanitarnych składał 
się z 20 wagonów o łącznej 
długości ponad pół kilometra: 
z racji na długość składu ponad 
1 600 pasażerów musiało wy-
siadać z niego 
w dwóch 
turach.

Rozmus
Franciszek

Olkuskie miasteczko namiotowe dla uchodźców 
z Ukrainy wciąż się rozwija
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Wielkie sukcesy młodych olkuskich piłkarek!
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Dużo powodów do dumy 
przyniosły nam w ostatnich 
dniach dwie nastoletnie fut-
bolistki z ziemi olkuskiej 
Kinga Seweryn oraz Oliwia 
Palińska. Pierwsza została 
bowiem powołana do Repre-
zentacji Polski w piłce nożnej 
do lat 17, a druga wywalczyła 
wraz z KKS-em Czarni So-
snowiec Mistrzostwo Polski 
w futsalu do lat 15.

Dla wciąż 16-letniej Kin-
gi było to już kolejne powo-
łanie do kadry narodowej. 
Ostatnim razem wycho-
wanka Olkuskiego Klu-
bu Sportowego „Słowik” 
okazję na grę z Orzełkiem 

na piersi miała zaledwie 
przed miesiącem, kiedy to 
znalazła się w gronie 22 za-
wodniczek wybranych do 
gry w dwóch towarzyskich 
spotkaniach w hiszpańskim 
San Pedro del Pinatar. Tym 
razem bramkarka GKS-u 
Katowice będzie miała za-
szczyt reprezentować nasz 
kraj podczas drugiej rundy 
eliminacji do Mistrzostw 
Europy, w której Biało-
-Czerwone zmierzą się 
z Anglią, Francją oraz 
Chorwacją. Przypomi-
namy, że przygodę z Re-
prezentacją Polski Kin-
ga rozpoczęła tuż po 
swoich 14. urodzinach, kie-

dy to stanęła między słup-
kami w meczu towarzyskim 
z Portugalią. Od tego cza-
su olkuszanka została stałą 
bywalczynią zgrupowań 
narodowych, a ze wspo-
mnianą „Gieksą” wywal-
czyła m.in. tytuł Mistrzyni 
Polski w futsalu do lat 14, 
zostając ponadto najlepszą 
bramkarką całego turnieju.

Futsal jest jednak zdecy-
dowanie bardziej dome-
ną Oliwii Palińskiej, która 
również swoje pierwsze 
piłkarskie kroki stawiała 
w OKS-ie „Słowik”, spę-
dzając tam aż 7 lat. Piłkar-
ka z rocznika 2008 ma już 
naswoim koncie udział 
w kilku zgrupowaniach 
kadry Małopolski, a przed 
dwoma tygodniami zosta-
łatakże powołana przez Ślą-
ski Związek Piłki Nożnej na 
mecz towarzyski. We wspo-
mnianych Mistrzostwach 
Polski w futsalu Oliwia była 
ważnym ogniwem swojej 
drużyny, zgarniając m.in. 
nagrodę dla najlepszej za-
wodniczki ćwierć� nałowe-
go starcia z 1. KS-em Ślę-

za Wrocław, w którym po 
efektownym rajdzie zdoby-
ła jedną z najładniejszych 
bramek w całym turnieju: 

„Mecz był bardzo cięż-
ki, na szczęście udało 
się go wygrać. Musieli-
śmy walczyć do same-
go końca i zostawiliśmy 
serducho na boisku”

- mówiła po końcowym 
gwizdku utalentowana 
futbolistka.

Choć to szczypiornistki 
SPR-u Olkusz przyzwycza-

iły nas w ostatnich latach 
do największych sporto-
wych sukcesów na ziemi 
olkuskiej, to jednak opisa-
ne wyżej osiągnięcia Kingi 
i Oliwii nie są jedynymi 
dokonaniami lokalnych ko-
paczy. Na lewej obronie Ja-
giellonii Białystok możemy 
bowiem oglądać olkuszani-
na Bartłomieja Wdowika, 
który także swoją przygodę 
z piłką zaczął w „Słowiku”, 
a w ostatnich latach kilku-
krotnie został powołany do 
młodzieżowej Reprezenta-
cji Polski. Na drugiej stro-
nie defensywy Lecha Po-

znań występuje natomiast 
Alan Czerwiński z Bukow-
na, który 7 października 
2020 roku zaliczył ponadto 
debiut w seniorskiej druży-
nie narodowej, zmieniając 
w 62. minucie spotkania 
towarzyskiego z Finlandią 
Bartosza Bereszyńskiego. 
Wartość obu panów portal 
Transfermarkt wycenił na 
ponad 3 miliony złotych, 
a ich postaciami możemy 
zagrać chociażby w najpo-
pularniejszej grze piłkar-
skiej FIFA 2022.

Redakcja
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Gmina Olkusz złożyła wniosek o ponad 100 milionów zło-
tych do� nansowania w ramach Polskiego Ładu

Na łączną kwotę prze-
szło 105 milionów złotych 
opiewają trzy wnioski, ja-
kie władze Olkusza złożyły 
w ramach drugiego naboru 
do Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Jeśli rządzący 
przychylnie odniosą się do 
tych próśb, to w naszym mie-
ście możliwa będzie kom-
pleksowa przebudowa ciągu 
dróg od ulicy 29 Listopada do 
skrzyżowania ulic Kościusz-
ki i Górniczej, modernizacja 
niemal 13 kilometrów dróg 
lokalnych na terenie całej 
gminy oraz budowa tężni so-
lankowej na terenie Ośrodka 
Sportowo-Wypoczynkowego 
„Czarna Góra” w Olkuszu. 
Biorąc jednak pod uwagę 
doświadczenia z poprzed-
niego naboru, należy raczej 
podchodzić do tych nadziei 
z pewnym dystansem.

„Ponieważ możemy li-
czyć na do� nansowanie 
w wysokości nawet 95%, 
postanowiliśmy zaapliko-
wać przede wszystkim o te 
zadania, które, z uwagi na 
wysokie koszty, nie byłyby 
możliwe do realizacji jedy-
nie ze środków własnych 
gminy, a jednocześnie 
mają bardzo duże zna-
czenie dla mieszkańców. 
Przede wszystkim mam 
tu na myśli przebudowę 
ciągu dróg od Ronda Nie-
podległości na Osiedlu 

Młodych do skrzyżowa-
nia ulic Kościuszki i Gór-
niczej, gdyż jest to jedno 
z głównych połączeń dro-
gowych w naszym mieście. 
Dla komfortu mieszkań-
ców równie ważna byłaby 
także modernizacja 13 od-
cinków ulic na terenie ca-
łej gminy o łącznej długo-
ści niemal 13 kilometrów, 
wraz z oświetleniem oraz 
modernizacją sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej. 
Z kolei budowa tężni solan-
kowej to z kolei kontynu-
acja naszych wieloletnich 
starań, których celem jest 
powstanie nowoczesnego 
i wielofunkcyjnego obiek-
tu na «Czarnej Górze»” 

- komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik.

Założenia Polskiego Ładu 
od samego początku budzą 
wiele kontrowersji. Związek 
Miast Polskich oraz Unia 
Metropolii Polskich jeszcze 
przed jego wejściem w ży-
cie stworzyły bowiem spe-
cjalny licznik, pokazujący 
ile na tym programie stracą 
poszczególne gminy w całej 
Polsce. Internetowe narzę-
dzie opiera się na średnim 
ubytku w podatku docho-
dowym od osób � zycznych 
(w wysokości 26,8%), któ-
ry nie tra�  do samorządów 

w związku z wprowadze-
niem nowej kwoty wolnej 
od podatku oraz podnie-
sieniem pierwszego pro-
gu podatkowego. Jak wy-
liczył portal money.pl, 
w bieżącym roku wpływy 
do budżetów samorządów 
w całej Polsce mają spaść 
o 13,6 miliarda złotych, 
a w ciągu 10 najbliższych lat 
aż o 145 miliardów złotych. 
W efekcie, prognozowana 
roczna strata dla budże-
tu naszej gminy ma wy-
nieść aż 14 997 575 złotych.

Niestety, jest to konty-
nuacja obserwowanego od 
kilku lat niebezpiecznego 
trendu coraz większego nie-
do� nansowania polskich 
samorządów. Dla przykła-
du, w minionym roku łącz-
ny koszt związany z sys-
temem oświaty w Gminie 
Olkusz wyniósł ponad 80,6 
miliona złotych, podczas 
gdy otrzymana na ten cel 
rządowa subwencja pokry-
ła zaledwie… 46% tej kwo-
ty. Tym samym samorządy 
w całej Polsce nie dysponują 
środkami wystarczającymi 
do zapewniania prawidło-
wego funkcjonowania szkół 
i są zmuszane albo do coraz 
większego cięcia kosztów 
w oświacie albo do „łatania 
dziur” pieniędzmi, które 
miały być pierwotnie prze-
znaczone na lokalne inwe-

stycje, takie jak chociażby 
budowy i remonty dróg czy 
chodników. 

Opisywane straty (przy-
najmniej na krótką metę) 
zrekompensować mogą 
do� nansowania ze środ-
ków państwowych, o które 
aktywnie zabiegają władze 
Gminy Olkusz. W ramach 
Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład gminy mogą złożyć 
maksymalnie trzy wnioski 
o do� nansowanie, które 
muszą jednak wpisywać 
się w przewidziane obsza-
ry inwestycyjne. Pierwszy 
nabór do tego programu 
miał miejsce w sierpniu ze-
szłego roku, kiedy to nasze 
miasto starało się o nie-
mal 130 milionów złotych 
na przebudowę ciągu ulic 
od Ronda Niepodległo-
ści do ronda w Rabszty-
nie, rewitalizację miejskich 
przestrzeni w granicach 
pięciu olkuskich osiedli 
oraz budowę wielofunkcyj-
nego obiektu sportowego 
z lodowiskiem w Ośrod-
ku Sportowo-Wypoczyn-
kowym „Czarna Góra” 
w Olkuszu. Ostatecznie 
rząd przyznałjednak środ-
ki jedynie na to ostatnie 
zadanie, w wyniku czego 
z wnioskowanych 130 mi-
lionów złotych do Srebrne-
go Miasta tra� ło 30 milio-
nów złotych, a więc nieco 

ponad 23% sumy, o którą 
zabiegał nasz samorząd. 
W tym roku Olkusz postano-
wił natomiast złożyć wnio-
ski na łączną kwotę prze-
szło 105 milionów złotych.

WNIOSEK BEZ KWOTO-
WEGO OGRANICZENIA:

Po tym, jak władze pań-
stwowe nie zdecydowały 
się przychylić do remon-
tu ciągu dróg do ronda 
w Rabsztynie, władze gmi-
ny postanowiły ograniczyć 
to zadanie do skrzyżowania 
ulic Kościuszki i Górniczej 
w Olkuszu, zwracając przy 
tym szczególną uwagę na 
poprawę bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach oraz grun-
towny remont wiaduktu. 
Obecny projekt przewiduje 
bowiem przebudowę skrzy-
żowania ulicy 29 Listopada 
z Aleją 1000-lecia wraz ze 
zniwelowaniem istniejącej 
tam skarpy oraz budowę 
sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulicy 29 Li-
stopada z ulicami Parkową 
i Dworską. Ponadto, wnio-
sek obejmuje budowę cią-
gów pieszo-rowerowych, 
chodników, miejsc posto-
jowych i parkingów, przy-
stanków i zatok autobuso-
wych oraz modernizację 
oświetlenia ulicznego. War-
tość takiej inwestycji zo-
stała tym samym ograni-
czona z zeszłorocznych 90 
milionów złotych do 68,5 
miliona złotych, więc pozo-
staje mieć nadzieję, że taką 
kwotę Komisja ds. wspar-
cia Rządowego Funduszu 
"Polski Ład",zajmująca się 
rekomendacją Premierowi 
RP wniosków, które mają 
otrzymać do� nansowanie, 
rozpatrzy już pozytywnie.

WNIOSEK W WYSO-
KOŚCI DO 30 MILIONÓW 

ZŁOTYCH:

Zadanie z tej katego-
rii władze naszego miasta 
podzieliły na kilka części: 
pierwsza z nich obejmuje 
kompleksową moderniza-
cję trzynastokilometrowej 
sieci dróg lokalnych po-
łożonych na terenie całej 
Gminy Olkusz. Przebudowa 
ulic Armii Krajowej, Ba-
czyńskiego, Dąbrowskiego, 
Gwarków, Kolberga, Nullo 
(od ulicy Słowackiego do 
ulicy Polnej), Orzeszko-
wej (odcinek początkowy), 

Pomorskiej, Rabsztyń-
skiej (od ulicy Astrów do 
ulicy Miłej) oraz Sikorka 
(od ulicy Jasnej do ronda 
w Rabsztynie), a także dro-
gi w Olewinie, ulicy Leśnej 
w Osieku i ulicy Akacjowej 
w Żuradzie zapewniłaby po-
łączenie największych osiedli 
z centrum miasta oraz sko-
munikowanie mieszkańców 
w obrębie części z sołectw.

Drugą część zadania sta-
nowi natomiast budowa 
oświetlenia przy ulicach 
Gwarków i Krucza Góra 
w Olkuszu oraz ulicy Leśnej 
w Osieku, jak również bu-
dowa odcinków sieci oświe-
tlenia ulicznego na ulicach 
Jurajskiej, Na Skraju, Polne 
Wzgórze, Skalistej, Spacero-
wej, Widokowej oraz Zam-
kowej w Olkuszu. Przewi-
dziano ponadto remont 
sieci wodociągowej i kana-
lizacji sanitarnej w ulicach 
Armii Krajowej, Baczyń-
skiego, Gwarków, Kolber-
ga, Nullo, Orzeszkowej, Po-
morskiej, Sikorka oraz Stary 
Olkusz w Olkuszu, a także 
drogi w Olewinie, a więc 
na drogach o łącznej dłu-
gości prawie 4 kilometrów.

WNIOSEK W WYSO-
KOŚCI DO 5 MILIONÓW 

ZŁOTYCH

Ostatni wniosek dotyczy 
z kolei budowy tężni solan-
kowej oraz montażu konte-
nera sanitarnego na terenie 
Ośrodka Sportowo-Wypo-
czynkowego „Czarna Góra” 
w Olkuszu. Projekt obejmu-
je także zagospodarowanie 
tamtejszego terenu w posta-
ci wykonania ścieżek łączą-
cych potencjalną tężnie ze 
strefą rekreacyjno-baseno-
wą, oświetlenie oraz budowę 
tzw obiektów małej archi-
tektury, czyli np. ławek, ko-
szy czy stojaków na rowery.

„W naszych wnioskach 
musieliśmy wskazać takie 
projekty, które wpisują się 
w założenia Funduszu. 
Liczmy, że pozyskamy do-
� nansowanie na ich reali-
zację. O wszystkich ustale-
niach będziemy na bieżąco 
informować mieszkańców”

- podsumowuje Roman 
Piaśnik.
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Apteka Aleksandra Woszczek
(Al. 1000-lecia 17)

Apteka pod Słowikiem
(ul. Buchowieckiego 15A)

Apteka Hygieia
(Al. 1000-lecia 2B)

Apteka Krakowska
(ul. Krakowska 16)

Apteka Dbam o zdrowie
(ul. Króla K. Wielkiego 14)

Apteka Gemini
(ul. Króla K. Wielkiego 28)

Apteka Słoneczna
(ul. Króla K. Wielkiego 60)

Apteka Główna
(ul. Króla K. Wielkiego 64B)

Apteka Główna
(ul. Króla K. Wielkiego 64B)

Apteka Staromiejska
(ul. Mickiewicza 7)

Apteka Grodzka
(ul. Nullo 2)

Apteka Słoneczna
(ul. Orzeszkowej 22)

Apteka mgr. Wiesława Kmiecik
(ul. Piłsudskiego 22)

Apteka Słoneczna
(ul. Skwer 6)

Apteka Ziko
(ul. Króla K. Wielkiego 24)

Apteka Euro
(ul. Rabsztyńska 2)

Apteka Aleksandra Woszczek
(Al. 1000-lecia 17)

Apteka pod Słowikiem
(ul. Buchowieckiego 15A)

Dyżury aptek 
w Olkuszu

Wszystkie dyżury pełnione są od godziny 
20:00 do godziny 8:00 dnia następnego.
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Niemiecka okupacja w Bolesławiu - wywiad z Krystyną Latecką
Dzięki szerokiemu odze-

wowi naszych czytelników, 
mieliśmy zaszczyt przepro-
wadzić kolejny wywiad ze 
świadkiem historii z ziemi 
olkuskiej. Tym razem swo-
imi wspomnieniami podzie-
liła się Krystyna Latecka, 
z domu Kowalska: w swojej 
relacji przybliżyła nam oku-
pacyjne realia życia w Bole-
sławiu, w którym mieszkała 
w czasie II wojny światowej.

Konrad Kulig: Jak zapamię-
tała Pani swoje dzieciństwo?

Krystyna Latecka: Mój oj-
ciec był kowalem, a mama 
gospodynią. Miałam sied-
mioro rodzeństwa, więc 
mama miała co robić. 
Przed wojną chodziłam do 
ochronki, jak dawniej na-
zywali przedszkole. Dzieci 
było chyba ze sto, a tylko 
jedna wychowawczyni 
i jedna jej pomoc. Dzisiaj 
to byłoby chyba niemoż-
liwe, a wtedy taka opieka 
wystarczała. Tacy byliśmy 
grzeczni! Od siódmego 
roku życia chodziłam do 
szkoły. Wybudowali nam 
w Bolesławiu nową szkołę, 
taką piękną, że jak wcho-
dziłam, to zastanawiałam 
się czy wypada buty zdjąć. 
Ale niedługo się uczyli-
śmy, bo wybuchła wojna.

Konrad Kulig: Jakie obrazy 
z września 1939 roku najbar-
dziej zapadły Pani w pamięci?

Krystyna Latecka: Całe 
tabuny ludzi z Zagłębia, 
z wózkami, z tobołkami. 
To byli uciekinierzy. Pa-
miętam, jak tato na nich 
patrzył i mówił: „Gdzie 
oni idą? Gdzie mogą 
uciec?”. Ale zanim Niem-
cy wkroczyli, to szło przez 
Bolesław nasze wojsko. Po 
prostu rozpacz. Upał nie-
samowity, spoceni, zmęcze-
ni. Siedziałam na kozłach 
ustawionych w rowach, 
jeden z żołnierzy zsiadł 
z konia, chwycił mnie za 
rękę i powiedział: „Pa, pa, 
dziewczynko, jak powrócę, 
to będę Twoim”. Inni też 
zeskakiwali, bo mieszkań-
cy poustawiali przy drodze 
garnki z wodą, herbatą czy 
kompotem. Pamiętam też 
pierwszych trzech Niem-
ców, jechali na koniach. 
Tato mnie prowadził za 
rękę, a taka babulinka 
uklękła przed nimi i po-
wiedziała: „Moi kochani 

Anglicy, dobrze, żeście się 
tu zjawili”. Niemcy jednak 
nawet na nią nie spojrzeli, 
tylko pojechali dalej. Ten 
moment pamiętam do-
kładnie.

Konrad Kulig: Czy po wy-
buchu wojny kontynuowała 
Pani naukę w szkole?

Krystyna Latecka: Pierw-
szego września do szkoły 
nie poszliśmy, zaczęliśmy 
naukę dopiero w paź-
dzierniku. Nowy budynek 
szkoły Niemcy nam zabra-
li i przeznaczyli na urząd 
gminy. Do szkoły chodzili-
śmy więc na Krążek, a do 
piątej, szóstej i siódmej kla-
sy przenieśli nas na Skałkę, 
gdzie, po zlikwidowanej 
szkole zawodowej, była 
szkoła powszechna. Pro-
gram był bardzo okrojony: 
język polski, matematyka, 
� zyka i chemia. Geogra� i 
i historii uczyłam się sama, 
w domu. Książki miałam 
przedwojenne, po rodzeń-
stwie. Niemcy zwalniali 
nauczycieli, został tylko 
jeden, kierownik Jarzębski. 
W jednej klasie coś zadał, 
napisał na tablicy i szedł 
do innej klasy.

Konrad Kulig: Dużo dzieci 
uczęszczało do pani klasy?

Krystyna Latecka: Rodzi-
ce bali się posyłać dzieci 
na Skałkę, bo po drodze 
do szkoły były zapadli-
ska spowodowane nie-
mieckim, rabunkowym 
wydobyciem w kopalni. 
Pod moim znajomym koło 
studni na Ćmielówce za-
padła się ziemia. Niemcy 
nawet próbowali go wy-
dobyć od strony chodnika 
kopalni, ale nie udało się, 
zgotował sobie grób. Dla-
tego mało nas chodziło 
do szkoły, ale kierownik 
namawiał wszystkich ro-
dziców. Mówił: „Jaka ta 
szkoła jest, taka jest, ale 
zawsze to szkoła” - i całe 
szczęście, że się uczyłam 
w czasie wojny, bo potem, 
po wkroczeniu Rosjan, 
od razu w lutym 1945 
roku mogłam zdawać eg-
zaminy do gimnazjum.

Konrad Kulig: Czy podczas 
okupacji uczyła się Pani rów-
nież języka niemieckiego?

Krystyna Latecka: Ktoś się 
dowiedział, że Niemka, 

żona naczelnika poczty, 
ma zamiar uczyć dzieci 
języka niemieckiego. Tato 
powiedział: „Dlaczego nie? 
Przecież język wroga trze-
ba znać”. Zebrało nas się 
trzynaścioro. Chodziliśmy 
na pocztę i Frau Klampe 
uczyła nas niemieckiego. 
Chwaliła się mężowi, jak 
to ona potra�  zniemczać 
polskie dzieci, ale myśmy 
to traktowali jako zdoby-
wanie języka. Nie szkodzi 
przecież wiedzieć więcej.

Konrad Kulig: Jak Pani ro-
dzina radziła sobie z co-
dziennymi potrzebami?

Krystyna Latecka: Niem-
cy wprowadzili kartki, ale 
bardzo okrojone i tylko na 
tydzień. Ale nieraz chodzi-
liśmy w piątki od tyłu do 
sklepu i braliśmy produkty 
na następny tydzień. Nie 
było masła, tylko marga-
ryna. Na kartkach była też 
marmolada, trochę mięsa, 
chleb. Czasem po kryjomu 
ktoś zabił coś, co hodo-
wał, to było więcej mięsa. 
Latem wstawałam z kolei 
o czwartej rano i chodzi-
łam zbierać jagody, borów-
ki czy grzyby i tak się czło-
wiek ratował. Ludzie sobie 
pomagali w różny sposób. 
Mieliśmy w domu dwa 
kołowrotki do przędze-
nia, masę wełny i ludzie 
co mogli, to robili na dru-
tach. Siostrze przyszło do 
głowy, że skoro owczą weł-
nę można prząść, to watę 
też, więc kupowaliśmy ją 
kilogramami i przędliśmy. 
Zrobiłam sobie z niej białą 
sukienkę. Kiedyś poszłam 
w niej do lasu i zastała 
mnie ulewa, to sukienka 
wydłużyła się do samych 
kostek. Byłam z kolegą i po-
prosiłam go, żeby pobiegł 
do domu i przyniósł kawa-
łek sznurka, żebym się mo-
gła podkasać. Czekałam 
na miedzy, a deszcz lał…

Konrad Kulig: Czy w czasie 
wojny był czas na jakieś roz-
rywki?

Krystyna Latecka: Przy-
chodzili do nas sąsiedzi, 
siadali gdzie się dało, 
nawet na poduszkach, 
i w niedzielne popołudnia 
nastawiałam patefon. Mie-
liśmy bardzo ładne, przed-
wojenne melodie. Sama 
też urządzałam przedsta-
wienia, z tyłu, przy du-

żym ganku u sąsiadki, bo 
tam Niemcy nie zaglądali. 
Stroje mieliśmy z bibu-
ły. Trzeba powiedzieć, że 
w związku z tym, że u nas 
była kopalnia i Niemcy 
wydobywali dla siebie rudy 
cynku i ołowiu, to trochę 
lżej wojnę przeżyliśmy. 
Niemcy liczyli się bowiem 
z tym, że ktoś musi w ko-
palni pracować. Otworzyli 
łaźnię dla górników, też 
z tego korzystaliśmy. Ko-
biety się kąpały w piątki, 
a chłopy w soboty. Górni-
cy oczywiście codziennie.

W Krzykawie było dużo 
sprowadzonych Niemców: 
zajęli polskie mieszkania 
w domach, a gospodarze 
mieszkali w kuchniach 
przy oborach. Brata i sio-
strę zabrali do Niemiec 
na roboty. Siostra przy-
jechała raz na króciutki 
urlop. Kalendarza nie 
było, dni jej się pomyliły 
i już powinna była być 
u bauera. Przyszli żandar-
mi i zabrali ją. Nie pukali, 
trząsł się dom. Ale trzeba 
powiedzieć, że w Bolesła-
wiu był tylko jeden taki, 
co się z Niemcami kumał 
i jednej młodej dziew-
czynie partyzanci ogolili 
głowę. Dłuższy czas się 
nie pokazywała, musiała 
czekać, aż jej włosy odro-
sną. To był przecież wstyd.

Konrad Kulig: Kilkanaście 
kilometrów od Bolesławia 
znajdowała się granica mię-
dzy terenami włączonymi 
do III Rzeszy a General-
nym Gubernatorstwem…

Krystyna Latecka: Tak, na 
granicy Niemcy łapali. 
Jako że w Olkuszu wię-
zienie było przepełnione, 
to więźniów przysyłali do 
Bolesławia. W dawnym 
posterunku polskiej poli-
cji były trzy cele: tam ich 
trzymali, zanim ich wy-
słali dalej. Chodziliśmy 
pod okna i przynosiliśmy 
więźniom jedzenie. Jak 
Niemcy się dowiedzieli, 
to powiedzieli, że kogo 
jeszcze raz pod oknem 
zobaczą, tego czeka Au-
schwitz, ale ja chodziłam 
nadal, już nie głównym 
chodnikiem, tylko od 
tyłu. Siostra była za-
trudniona u proboszcza 
i swoją porcję obiadu nie-
raz oddawała więźniom, 
a ja chodziłam z tym 

w garnuszkach i zano-
siłam. Jeden gwóźdź 
sztachetki od płotu był 
wyrwany, więc tam się 
wchodziło, stawiało gar-
nuszek pod oknem i pilno-
wało się czy nikt nie idzie.

Jednego z takich aresz-
towanych wywieźli na 
roboty do Hamburga. 
Siostra dostała od niego 
list, nazywał się Rosiński. 
Takich listów przysyłał 
dużo, pisał bardzo ład-
nie. Siostra powiedziała, 
że przydałoby się, żeby na 
trochę przyjechał. Wysła-
ła więc telegram, że ojciec 
zmarł, ale niestety Niem-
cy powiedzieli, że to musi 
być potwierdzone. Cze-
kaliśmy zatem, aż ktoś 
umrze. Siostra przyjaźni-
ła się z córkami organisty, 
który prowadził metryki 
i kiedy w Krzykawie zmarł 
taki Krawczyk, to organi-
sta dał zaświadczenie, że 
zmarł ojciec. Siostra poje-
chała na posterunek żan-
darmerii do Krzykawy, 
gdzie przybili pieczątkę 
i o nic nie pytali. Ale my-
śmy drżeli: siostra się na-
zywała Kowalska, on Ro-
siński, a zmarł Krawczyk. 
Co by było, jakby to wy-
szło! Na szczęście jednak 
pieczątkę przybili i chło-
pak przyjechał na święta, 
to był już koniec wojny. 
Pomyślałyśmy: „Jak zro-
bić, żeby on nie wracał?”. 
Na strychu mieliśmy 
hamak i tam przetrwał 
do wkroczenia Rosjan.

Konrad Kulig: Jak zapamię-
tała Pani koniec okupacji?

Krystyna Latecka: Widać 
już było, że Niemcy ucie-
kają. W jednym domu 
często się gościli: kiedy inni 
musieli zaciemniać okna, 
to tam okna były zawsze 
oświetlone i słychać było 
śpiewy po niemiecku. Kie-
dy jednak przestali śpie-
wać, to wiedzieliśmy, że 
front się zbliża. Jak Ruscy 
szli, to gwałcili dziewczę-
ta. Sąsiadka wyskoczyła 
z drugiego piętra, a siostra 
uciekła w koszuli nocnej. 
Całe szczęście, że tato 
umiał po rosyjsku i za-
wsze miał jakąś butelecz-
kę, to potra� ł ich zagadać. 
Jak szli z frontem, to było 
w porządku, gdyby to nie 
był styczeń, to pewnie wi-
talibyśmy ich kwiatami. 
Ale jak już wracali spod 
Berlina, to trzeba było się 
kryć, gdzie się tylko dało.

Zrealizowane przez Kon-
rada Kuliga i Marię Gądek 
nagranie powyższego wy-
wiadu można obejrzeć na 
kanale „Armia Krajowa Ol-
kusz” w serwisie YouTube. 
Są tam dostępne również 
inne materiały, w których 
najstarsi olkuszanie opo-
wiadają o dawnych czasach. 
Jednocześnie, zachęcamy 
do kontaktu, jeśli posiadają 
Państwo wspomnienia zwią-
zane z naszym regionem 
lub ktoś z Państwa rodziny 
chciałby opowiedzieć inte-
resującą historię sprzed lat.




