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Sprawca głośnego
śmiertelnego
wypadku na DK94
w Olkuszu skazany
na 7 lat więzienia

Ilu kombatantów wciąż
żyje na ziemi olkuskiej?
Niedawno minęła 77. rocznica zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji,
mogliśmy oglądać liczne uroczystości,
w których uczestniczyli także, często
z wieloma medalami na piersi, ostatni
świadkowie wydarzeń z lat 1939-1945.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.
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21 lipca ubiegłego roku kompletnie pijany kierowca Hondy śmiertelnie potrącił na przejściu dla pieszych przez DK94 w pobliżu ulicy Cegielnianej w Olkuszu 35-latka z Gminy Klucze, a następnie
uciekł z miejsca zdarzenia. Kiedy 49-latek został zatrzymany przez
olkuskich policjantów kilka minut później, okazało się, że mężczyzna posiadał orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Sąd Rejonowy w Olkuszu skazał go w minionym tygodniu na karę 7 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie
jest prawomocny.
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Pułkownik Francesco
Nullo patronem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
7 maja na Polance w Krzykawce
odbyły się uroczystości 159. rocznicy bitwy, w której zginął pułkownik Francesco Nullo. Tegoroczne
obchody, mimo że nie okrągłe,
były jednak szczególnie ważne,
gdyż, decyzją Ministra Obrony
Narodowej, włoski bohater został
patronem Oddziału Żandarmerii
Wojskowej w Krakowie.
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Ilu kombatantów wciąż żyje na ziemi olkuskiej?
Niedawno minęła 77. rocznica
zakończenia II wojny światowej.
Z tej okazji, mogliśmy oglądać liczne uroczystości, w których uczestniczyli także, często
z wieloma medalami na piersi,
ostatni świadkowie wydarzeń
z lat 1939-1945. Dziś mają po 90,
95, 100 czy nawet więcej lat i są
bezcennymi świadkami historii
- ilu kombatantów wciąż żyje na
ziemi olkuskiej?

skich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz 1. i 2. Armii Wojska
Polskiego, członkowie konspiracji i partyzanci

art. 2 - m.in. osoby pełniące funkcje cywilne we władzach powstań narodowych
oraz w administracji podziemnego Państwa Polskiego
(niestety, nikt pochodzący
z ziemi olkuskiej, kto otrzymał
uprawnienia kombatanckie
W odpowiedzi na zło- z tego tytułu już nie żyje)
żony przeze mnie wniosek
o udostępnienie informacji
art. 3 - jeńcy wojenni obopublicznej, Urząd do Spraw zów jenieckich
Kombatantów i Osób Represjonowanych przygotował staart. 4 - więźniowie obozów
tystykę, w której przedstawił ile koncentracyjnych, zesłańcy na
osób posiadających uprawnie- Sybir oraz represjonowani
nia kombatanta okresu II woj- w okresie stalinizmu
ny światowej mieszka obecnie
na ziemi olkuskiej. Z opracoart. 25 - żołnierze ludowewanego zestawienia wynika, go Wojska Polskiego z poboru
że wśród nas nadal może żyć w latach 1945-1947
ponad 70 weteranów, z czego 52 mieszka w granicach
Warto podkreślić, że przedobecnego powiatu olkuskiego, stawione dane mają charaka pozostali w granicach histo- ter jedynie szacunkowy, gdyż
rycznej ziemi olkuskiej (np. Urząd ds. Kombatantów nie
w Pilicy, Skale czy Sułoszowej). dysponuje informacjami, czy
osoby posiadające uprawWidoczne w zestawieniu nienia kombatanckie nadal
numery artykułów odzwier- mieszkają pod adresem, któciedlają podstawy nadania ry podały składając wniosek
uprawnień kombatanckich na o ich nadanie, ani nie posiada
podstawie ustawy z 24 stycz- stuprocentowej pewności, czy
nia 1991 roku o kombatan- osoby te nadal żyją.
tach oraz niektórych osobach
Na terenie powiatu olkubędących ofiarami represji
wojennych i okresu powojen- skiego wciąż funkcjonuje
nego. Uprawnienia te mogą natomiast kilka organizacji
być przyznane jednej osobie kombatanckich: najliczniejszy
z jednego lub kilku tytułów. jest Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów PolityczW uproszczeniu:
nych, czyli następca popularart. 1 - żołnierze Wojska nego ZBoWiDu (działającego
Polskiego z 1939 roku, Pol- w PRL Związku Bojowników
REKLAMA

o Wolność i Demokrację).
W naszym regionie swoje siedziby mają również koła Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, a do niedawna istniały
tu także struktury Związku Inwalidów Wojennych, Związku
Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz
Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
Z roku na rok na wieczną
wartę odchodzą kolejni weterani, a niektóre oddziały terenowe organizacji kombatanckich
zakończyły już swoją działalność. Mimo to, jak pokazują
statystyki Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, wciąż żyje jeszcze
wielu świadków historii. Olkuskie koło Światowego Związku
Żołnierzy AK od lat prowadzi
„akcję poszukiwawczą” weteranów wojennych z naszej
okolicy, dlatego jeśli znają Państwo żyjącego kombatanta, to
serdecznie prosimy o pomoc
w nawiązaniu kontaktu. Da
nam to bowiem możliwość zarejestrowania wspomnień, objęcia wsparciem, przekazywania
paczek i życzeń świątecznych
czy występowania o nadanie
odznaczeń. Dane kontaktowe
i wspomnienia znanych nam
kombatantów z ziemi olkuskiej
można z kolei znaleźć na stronie
internetowej www.ak.olkusz.pl.

Konrad Kulig
Prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
REKLAMA

OGŁOSZENIA
Do wynajęcia
lokal/mieszkanie
w Olkuszu na
ul. Sławkowskiej

662-331-345
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Pułkownik Francesco Nullo patronem Oddziału Żandarmerii
Wojskowej w Krakowie

7 maja na Polance w Krzykawce odbyły się uroczystości
159. rocznicy bitwy, w której
zginął pułkownik Francesco
Nullo. Tegoroczne obchody,
mimo że nie okrągłe, były jednak szczególnie ważne, gdyż,
decyzją Ministra Obrony Narodowej, włoski bohater został
patronem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie.
Z tej okazji na Polance gościli
m.in. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw.
Tomasz Połuch wraz ze swoim
zastępcą gen. bryg. dr Robertem
Jędrychowskim oraz Komendant
Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie płk Robert Mu-

lei delegacje władz samorządowych, organizacji politycznych
oraz lokalnych stowarzyszeń
i instytucji złożyły kwiaty pod
pomnikiem Francesco Nullo
i bohaterów powstania styczniowego. Bardzo ciekawym elementem obchodów była również
rekonstrukcja bitwy pod Krzykawką. Została ona wykonana
przez profesjonalną grupę rekonstrukcyjno-historyczną oraz
mieszkańców naszej okolicy:
Annę, Zbigniewa i Przemysława
Rosiów, Jolantę Izdebską, Łukasza Żaka i Sławomira Górę.

kawce, gdzie świętowano już
mniej oficjalnie. Rozpoczęto
od wręczenia nagród laureatom organizowanego przez
IV Liceum Ogólnokształcące
w Olkuszu we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie konkursu „Polskie
drogi do niepodległości Postawy Polaków wobec zaborców
w okresie Powstania Styczniowego”. Kolejno, odbył się występ zespołów Mała Estrada i Te Deum
oraz chóru gminnego Kantary.

jewskiego, a Marta i Artur Kotulscy przygotowali żołnierską
grochówkę. Odwiedzić można
było również stoisko Żandarmerii Wojskowej, stoisko artystyczne Centrum Kultury
w Bolesławiu czy stoiska kół gospodyń wiejskich z tradycyjnymi wyrobami. Organizatorami
uroczystości był Wójt Gminy
Bolesław Krzysztof Dudziński
oraz Dyrektor Centrum Kultury
w Bolesławiu Barbara Rzońca.

siel razem z Kompanią Reprezentacyjną Krakowskiego Oddziału
Żandarmerii Wojskowej oraz
żołnierzami Krakowskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.
Uroczystość uświetniła także Orkiestra Reprezentacyjna
Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

pamięci o bohaterskiej postawie
i ofiarnej śmierci pułkownika
Francesco Nullo tablicę pamiątkową. Kolejno, symbolicznie
przekazany został, ufundowany
przez rodziców, sztandar dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego
w Krzykawie.

Obchody rozpoczęło odegranie hymnów państwowych Polski i Włoch oraz przemówienie
Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego. Następnie,
gen. Połuch odczytał list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, a gość honorowy, czyli Ambasador Republiki
Włoch w Polsce Aldo Amati, odsłonił wmurowaną dla uczczenia

Ważnym momentem uroczystości było udekorowanie przez
Starostę Olkuskiego Bogumiła
Sobczyka doktora nauk humanistycznych Tomasza Ryszarda Sawickiego medalem „Pro Patria”,
przyznawanym za szczególne zasługi dla kultywowania pamięci
Uczestnicy uroczystości moPo uroczystości na Po- gli ponadto podziwiać "Cooking
o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiedzy lance, wszyscy udali się pod Show - Festiwal Makaronów Rozmus
i historii naszego regionu. Z ko- zabytkowy dworek w Krzy- Włoskich" szefa Nestora Gro- Franciszek
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Cały Olkusz czyta dzieciom

W piątek 27 maja o godzinie 10:00 na rynku w Olkuszu
(w razie niepogody w Miejskim
Ośrodku Kultury w Olkuszu)
odbędzie się impreza plenerowa
„Cały Olkusz czyta dzieciom”.
Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.
Ta ciekawa inicjatywa to jest
częścią projektu “III Olkuski
Festiwal Literacki – u(MOC)
nieni Literaturą”. W jego ramach, dzieci wezmą udział
m.in. w interaktywnym kon-

cercie Zespołu Siostry WAJS
& Stonoga, a w namiotach promocyjnych odbywać się będą
imprezy towarzyszące, takie
jak pokaz interaktywnych zajęć
Matematyka MathRiders Olkusz, Bajkowy Konkurs prowadzony przez olkuską książnicę
czy prezentacja partnerskiej
Szkoły Centrum Helen Doron
w Olkuszu. Organizatorzy zachęcają do przebrania swoich
pociech za bajkowe postacie.
Redakcja
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Powiatowe dyktando
z języka angielskiego

W ramach obchodów XIX
Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Olkuszu oraz Centrum
Helen Doron w Olkuszu zorganizowały wspólnie Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego dla uczniów klas
II szkół podstawowych.
Celem akcji było rozbudzenie wśród uczniów
zainteresowania językiem angielskim oraz podniesienie
poziomu umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i pisania. Zadaniem uczestników
było natomiast uzupełnienie
na podstawie słuchu słów
w gotowym tekście. Kiedy
dyktanda były sprawdzane,
uczniowiewzięliponadtoudział
w warsztatach prowadzo-

nych przez lektorkę z Centrum Helen Doron w Olkuszu.
Komisja
konkursowa
zdecydowała się przyznać
I miejsce Martynie Mączce
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie,
II miejsce Kajetanowi Kemonie ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Olkuszu,
a III miejsce Oldze Drzewieckiej ze Szkoły Podstawowej
w Bolesławiu. Wszystkie
dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody,
a zwyciężczyni zgarnęła dodatkowo kupon na bezpłatne
dwa miesiące nauki w Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz symboliczny puchar.
Redakcja
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Olkusz gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Skokach na Trampolinie

W Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Olkuszu odbyły się
zawody gimnastyczne na trampoliniew ramach XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych 2022.
Młodych akrobatów na
płytę olkuskiej hali sportowo-widowiskowej wprowadził trener akrobatyki sportowej Uczniowskiego Klubu
Sportowego “Korona” Olkusz
Jacek Czerniak, a po odczy-

REKLAMA

www.gazetaolkuska.pl

Pierwsza edycja Olkuskiego
Konkursu Tanecznego

wodnikom UKS-u “Korony”
Olkusz udało się łącznie zdobyć trzy medale: Nadia Płonka
wywalczyła złoty medal w kategorii 11-12 lat, a Hanna Karczewska i Julia Wendzel stanęły
Układy na trampolinie pre- na najniższych stopniach poW środę na scenie Miejskiezentowały zawodniczki i za- dium, odpowiednio w kategogo Ośrodka Kultury w Olkuwodnicy klasy III oraz mło- rii wiekowej 11-12 oraz 9-10.
szu odbyły się eliminacje do
dzieżowej. Najlepsi akrobaci
I Olkuskiego Konkursu Taneczotrzymali medale, natomiast
zdjęcia:
nego dla szkół podstawowych
przedstawicielom najlepszych
Grzegorz Piotr Przetakiewicz
i oddziałów przedszkolnych.
klubów i województw wręczono pamiątkowe statuetki. ZaRedakcja
Konkurs otworzył gościnny występ grupy Szkoły Tańca Wena, a zebranych powitał
Kierownik Działu Artystycz-

taniu apelu olimpijskiego
i przyrzeczeniu sędziów zawody uroczyście otworzył
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Olkusz Dariusz Murawski.

nego olkuskiego MOK-u Michał Mączka. Widać było,
że zarówno zawodnicy, jak
i ich opiekunowie, włożyli
sporo pracy w przygotowanie swoich występów: zadbano o kostiumy, rekwizyty, a nawet dekorację sceny.
W mrokach widowni jury
w składzie Oleg Sapronczyk, Klau-

dia Zub-Piechowicz oraz Elżbieta
Matonóg pilnie śledziło przebieg
występów. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy, a laureaci po
nagrody zostaną zaproszeni na
scenę podczas tegorocznego Święta
Srebra - Dni Olkusza, kiedy to będą
mogli zaprezentować swoje umiejętności przed dużą publicznością.
Redakcja

Art. sponsorowany
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Sprawca głośnego śmiertelnego wypadku na DK94
w Olkuszu skazany na 7 lat więzienia
wienia wolności, dożywotni
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz
świadczenie na rzecz rodziny ofiary w wysokości 90 000
złotych, a także Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy
Postpenitencjarnej
w wysokości 15 000 złotych.

21 lipca ubiegłego roku kompletnie pijany kierowca Hondy
śmiertelnie potrącił na przejściu dla pieszych przez DK94
w pobliżu ulicy Cegielnianej
w Olkuszu 35-latka z Gminy Klucze, a następnie uciekł z miejsca
zdarzenia. Kiedy 49-latek został
zatrzymany przez olkuskich
policjantów kilka minut później, okazało się, że mężczyzna
posiadał orzeczony przez sąd
zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych. Sąd
Rejonowy w Olkuszu skazał go
w minionym tygodniu na karę
7 lat pozbawienia wolności.
Wyrok nie jest prawomocny.
Przypominamy, że kierowca Hondy uderzył w mężczyznę z tak dużym impetem, że
jego ciało zostało znalezione kilkanaście metrów dalej. Na domiar złego, sprawca wypadku uciekł z miejsca
zdarzenia,
nie
udzielając
pomocy 35-letniemu mieszkańcowi Gminy Klucze. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji
w Olkuszu natychmiast ogłosił
REKLAMA

komunikat za kierowcą: kilka
minut później poszukiwany
pojazd zauważyli dzielnicowi
i natychmiast go zatrzymali.
Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie stanu
trzeźwości pirata drogowego
wykazało, że miał on blisko
3 promile alkoholu w swoim
organizmie. Okazało się również, że za wcześniejszą jazdę po pijanemu mężczyzna
posiadał orzeczony przez sąd
zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych, który obowiązywał do 5 czerwca 2023 roku. Na podstawie
zgromadzonego materiału dowodowego, 49-latek usłyszał
łącznie cztery zarzuty: spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, kierowania
w stanie nietrzeźwości, niestosowania się do orzeczonych
środków karnych (w postaci
zakazu prowadzenia pojazdów
przyp. aut.) oraz nieudzielenia
pomocy pokrzywdzonemu. Sąd
pierwszej instancji skazał go
w efekcie na karę 7 lat pozba-

“Wyrok w sprawie oskarżonego Artura K. wydany został
w oparciu o instytucję artykułu 387. Kodeksu Postępowania Karnego, polegającą na
tym, iż do chwili zakończenia
pierwszego przesłuchania na
rozprawie głównej oskarżony,
któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia
wolności, może złożyć wniosek
o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego,
a także orzeczenie przepadku
lub środka kompensacyjnego
bez przeprowadzania postępowania dowodowego”
- tłumaczy Prokurator Rejonowy w Olkuszu Krystyna
Durałek.
Zgodnie z art. 178a. §1. Kodeksu Karnego, „kto, znajdując
się w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jako
że sprawca w chwili wypadku
posiadał orzeczony przez sąd
zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych, to

zastosowanie znalazł również
paragraf czwarty przytoczonego przepisu, który stanowi, że
„jeżeli sprawca […] był wcześniej prawomocnie skazany za
prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego […] albo dopuścił się czynu […] w okresie
obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku
ze skazaniem za przestępstwo,
podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Jak możemy z kolei wyczytać
z treści art. 177. §1. Kodeksu
Karnego: „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek,
w którym inna osoba odniosła
obrażenia ciała […], podlega
karze pozbawienia wolności do
lat 3”. Paragraf drugi przytoczonego przepisu stanowi natomiast, że „jeżeli następstwem
wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na
jej zdrowiu, sprawca podlega
karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8”. Pod
uwagę należy na koniec wziąć
jeszcze treść art. 86. §1. Kodeksu Karnego, zgodnie z którym
„sąd wymierza karę łączną
w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich
sumy […]”. Podsumowując, za
te trzy przestępstwa sąd mógł
wymierzyć oskarżonemu karę
łączną w wymiarze od 2 lat do
12 lat pozbawienia wolności.
Nieprawomocnym wyrokiem

48-latek został natomiast ska- stwo utraty życia albo ciężkiego
zany na 6,5 roku więzienia. uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności
Kwestię nieudzielenia po- do lat 3”. W tym przypadku Sąd
krzywdzonemu pomocy regu- Rejonowy w Olkuszu zdecydoluje zaś art. 162. §1. Kodeksu wał się na karę jednego roku
Karnego. Na jego mocy „kto więzienia. Po orzeczeniu przez
człowiekowi znajdującemu się sąd kar za wszystkie przestępw położeniu grożącym bez- stwa, ponownie zastosowanie
pośrednim
niebezpieczeń- znalazły przepisy o karze łączstwem utraty życia albo cięż- nej, która finalnie, nieprawokiego uszczerbku na zdrowiu mocną decyzją sądu, wyniosła
nie udziela pomocy, mogąc jej 7 lat pozbawienia wolności.
udzielić bez narażenia siebie lub
innej osoby na niebezpieczeńRedakcja
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Olkuszanie znów wspólnie posprzątali okolicę
W czwartek odbył się finał tegorocznej edycji akcji
„Czysty Olkusz - wspólna sprawa”, polegającej na
okazaniu wspólnej troski
o estetykę naszej najbliższej
okolicy. W jej ramach, już
od marca mieszkańcy oraz
lokalne instytucje w czynie
społecznym sprzątały lasy
i inne tereny zielone, a olkuski magistrat zapewniał
uczestnikom bezpłatne rękawice oraz odbiór zebranych przez nich odpadów.
“Wszyscy chcielibyśmy,
by parki czy lasy, które
tak chętnie odwiedzamy, były czyste. Niestety,
nadal wielu osobom łatwiej jest wyrzucić zużyte opakowanie pod nogi,
niż do kosza lub zabrać
je ze sobą. Zdarzają się
także niezrozumiałe dla
mnie przypadki wywożenia odpadów do lasów.
Nasza akcja to nie tylko
chęć poprawy estetyki naszej okolicy, ale również
pokazania, że odpady pozostawione w miejscach

publicznych nie usuwają się same. Potrzeba do
tego bowiem pracy wielu osób oraz wydawania dodatkowych środków z budżetu miasta”

i Gminy Olkusz Łukaszem
Rychlewskim oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu na
wspólne sprzątanie umówili się obok wejścia do
przejścia
podziemnego
- komentuje burmistrz przy południowej obwodRoman Piaśnik.
nicy Srebrnego Miasta.
Rok temu uczestnicy akcji „Czysty Olkusz
- wspólna sprawa” dotarli do lasów i terenów
zielonych między ulicą
Wspólną i Drogą Krajową
nr 94, na terenie Osiedla
Młodych, Osiedla Pakuska i Osiedla Słowiki
oraz w okolicach Pazurka.
W ten sposób udało się
łącznie zebrać ponad
1,5 tony szklanych butelek, opon czy fragmentów
mebli: koszt uporządkowania posprzątanego
wówczas terenu przez zewnętrzną firmę wyniósłby
około 15 tysięcy złotych,
pochodzących oczywiście
z naszych podatków. Tym
razem, mieszkańcy wraz z
Wiceburmistrzem Miasta

Przypominamy także, że
pod koniec października
na rynku w Olkuszu odbyło się uroczyste wręczenie
nagród laureatom zorganizowanego w ramach akcji konkursu plastycznego.
Miał on na celu zaangażowanie uczniów lokalnych przedszkoli i szkół
podstawowych do podjęcia aktywności związanej
z ochroną naturalnego
środowiska oraz propagowanie wśród młodych
mieszkańców Gminy Olkusz właściwej postawy
proekologicznej. Łącznie
wpłynęło ponad 500 prac,
a uczestników spotkała drobna niespodzianka
w postaci zwiedzania olkuskiego magistratu oraz

możliwości
spojrzenia
na Srebrne Miasto z perspektywy fotela burmistrza. Zwieńczeniem akcji
było z kolei wydanie okolicznościowych kalendarzy z pracami laureatów.
“Jestem niezwykle wyczulony na punkcie estetyki i czystości miejsc
publicznych. Pamiętajmy jednak, że środki,

które co roku przeznaczamy na utrzymanie
porządku, są pieniędzmi
wszystkich
mieszkańców. Wolałbym zatem
móc je przeznaczyć na
dodatkowe inwestycje,
zamiast na sprzątanie
po
nieodpowiedzialnych osobach. Odpady
do lasów nie zanoszą
się same, dlatego zainteresujmy się rów-

nież, czy nasze dzieci
i wnukowie, organizując na przykład imprezę w plenerze, zwyczajnie po sobie sprzątają”
- apeluje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.
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