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Wywiad z radnym Rady Miejskiej
w Olkuszu Grzegorzem Tomsią

Szlak Architektury Drewnianej
na ziemi olkuskiej: tajemniczy
rycerz z Racławic

Kościół
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Racławicach, należący kiedyś do starostwa rabsztyńskiego,
posiada niezwykłą tajemnicę w postaci płyty nagrobnej z płaskorzeźbionym przedstawieniem nieznanego
z imienia rycerza, ukazanego w półśnie. Jest on ubrany
w zbroję turniejową, z przypiętą do pasa szablą, batorówką i ostrogami na butach, a w prawym górnym narożu płyty umieszczony jest hełm z opuszczoną zasłoną
prętową i pióropuszem. Na płycie znajduje się również inskrypcja: „Viviendo morimur - moriendo vivimus”, co oznacza “Żyjąc umieramy - umierając żyjemy”.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 4.

Wśród wielu krytycznych komentarzy na temat transferu Agnieszki Ścigaj na stronę Prawa i Sprawiedliwości,
szerokim echem odbiły się słowa dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu Grzegorza Tomsi, który napisał na swoim profilu na Facebooku:
“Kolejne kukizowe ścierwo dołącza do rządu PiS. Na razie nie wiadomo czym się będzie zajmować, ale wiadomo
jak będzie głosować”. Dotychczasowego, gdyż po kontrowersyjnym wpisie radny złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Nowym wiceprzewodniczącym rady został
natomiast radny Sebastian Tomsia, który dołączył tym samym do koalicji rządzącej z koła OdNowa-Kontynuacja.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.

Trampkarze Olkuskiego Klubu
Sportowego „Słowik” mistrzami
1. Ligi krakowskiej!
Czasem droga do sportowych marzeń bywa
kręta i wyboista, a sukces nierzadko rodzi się
w prawdziwych bólach, jednak smak zwycięstwa
jest nie wtedy do podrobienia. Młodzi olkuscy
piłkarze wygrali bowiem 1. Ligę krakowską
trampkarzy oraz awansowali do Ligi Wojewódzkiej. Warto zaznaczyć, że są to
rozgrywki, w których ostatnio
olkuska drużyna młodzieżowa
grała… ponad dekadę temu!
CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 7.
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O wejściu posłanki Agnieszki Ścigaj do rządu PiS słów kilka

Rankiem 22 czerwca rzecznik prasowy rządu Piotr Müller zapowiedział w Sejmie RP,
że „będzie jeszcze dzisiaj dobra wiadomość dla Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi
o stabilność rządową i parlamentarną”. Zaledwie dwie
godziny później Premier RP
Mateusz Morawiecki ogłosił
natomiast: „doszliśmy do porozumienia z kołem Polskie
Sprawy i zaprosiliśmy panią
poseł Agnieszkę Ścigaj do
rządu”. Przejście parlamentarzystki z Kolbarku na stronę Prawa i Sprawiedliwości
wywołało niemałe oburzenie
wśród mieszkańców ziemi
olkuskiej, a wielu zawiedzionych wyborców nie szczędziło porównań do Łukasza
Mejzy czy Wojciecha Kałuży,
którzy zaprzedali swoje ideały za intratne stanowiska.
Takie odczucia wydają się
zresztą zrozumiałe, biorąc
pod uwagę fakt, że zaledwie
kilka miesięcy temu świeżo
upieczona minister Ścigaj
grzmiała z mównicy sejmowej: „Czemu większość
parlamentarzystów zajmuje
stołki w postaci sekretarzy
stanu i ministrów? To nie
powinno być łączone, to
powinien być podstawowy
postulat antykorupcyjny”!
Przykłady krytycznych słów
w stronę obecnego rządu
można wyliczać w zasadzie
w nieskończoność: „Doprowadziliście do chaosu tylko
po to, żeby sobie sprzedawać
propagandę sukcesu”, „Nie
wiemy, ile pieniędzy zostało
dodrukowane, bo przecież
inflacja nie bierze się znikąd”, „Mimo wszystkich Waszych obietnic nadal mamy
najniższą pensję jeśli chodzi

wić się na konwencji Porozumienia Jarosława Gowina,
Wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko
potwierdził, że trwały rozmowy na temat zasilenia
koła ugrupowania Szymona
Hołowni. „Ja z premedytacją upieram się przy swojej
niezależności.
Chciałam
pokazać, że najważniejsza
jest wierność wyborcom,
postulatom, mimo że to
nie jest łatwe” - podkreślała jednocześnie w mediach
o Unię Europejską”, „Ta ustadyrektor Ośrodka Pomowa była tworzona w oparciu
cy Społecznej w Kluczach.
o zafałszowane dane” - to
z kolei komentarz parlaPrzykładów,
delikatnie
mentarzystki z Gminy Klumówiąc, nagłej zmiany pocze o tegorocznym budżecie.
glądów nowej minister również nie brakuje: „W wyJeszcze bardziej groteskowo
miarze sprawiedliwości jest
brzmią teraz zeszłoroczźle. […] Ile ponosimy teraz
ne słowa Agnieszki Ścigaj
kosztów za nieudane reforo koalicji Kukiz’15 z PiS:
my? […] Wszyscy już teraz
„Wierzę, że Paweł Kukiz
dokładnie widzą, że zmiazrozumie, że PiS robi go
ny personalne z naszych
w balona. […] Partia, od
na waszych, z waszych na
której oczekuje proobywanaszych, których będziemy
telskich i prodemokratyczkontrolować, po prostu abnych postulatów, to jest ta
solutnie nie działają” - to
partia w parlamencie, która
słowa z grudnia, a niespełjest najdalej od tego. […]
na miesiąc przed polityczPawła Kukiza nigdy w żynym transferem posłanka
ciu nie podejrzewałabym
z Kolbarku niespodziewanie
o to, że wziąłby profity czy
zagłosowała za głośną ustaczysto materialne apanaże,
wą o Sądzie Najwyższym.
bo naprawdę wielokrotnie
Projekt przeszedł dokła dnie
mieliśmy okazję skorzystać
231 głosami. „Dwa-trzy dni
z różnych ofert. Nigdy z tego
temu wyraziłam zgodę” nie skorzystaliśmy” - mowa
mówiła natomiast posłanoczywiście o swoim pobyka Ścigaj o kulisach objęcia
cie w Kukiz’15, bo kariera
stanowiska ministerialnego.
lokalnej parlamentarzystki
Onet ujawnił z kolei, że ich
w ciągu kilku lat była narozmówca z PiS przedstawił
prawdę dynamiczna: przejtę sprawę zupełnie inaczej:
ście do obozu władzy po„Ścigaj od miesięcy puszprzedziło bowiem nieudane
czała do nas oko. To była
kandydowanie do Rady Ponaprawdę prosta operacja”.
wiatu w Olkuszu z ramienia
komitetu „Samorząd OdNoNa wiele pytań polityk
wa”Pawła Piasnego, wejście
z Gminy Klucze unikała
do Sejmu RP z ramienia
także odpowiedzi. Kiedy
antysystemowego Kukiz’15,
redaktor Mariusz Piekarski
reelekcja z list najstarszej
z RMF FM przypomniał jej
partii w Polsce, czyli PSL,
słowa o Ministrze Czarnku
a także utworzenie własnego
„Tylko i wyłącznie rozpętuKoła Poselskiego „Polskie
je Pan wojny ideologiczne”
Sprawy” z Prezesem NFZ
oraz głosowanie za wyrażew pierwszym rządzie PiS
niem wobec niego wotum
Andrzejem Sośnierzem oraz
nieufności, pytając jak zabyłym sekretarzem Klubu
głosowałaby dziś za takim
Parlamentarnego PiS Zbiwnioskiem, Agnieszka Ścigniewem Girzyńskim. Do
gaj odpowiedziała: „Liczę
dnia politycznego transferu
na współpracę w zakresie
w kole znajdował się jeszcze
tego, żeby przygotować polPaweł Szramka, który od
skie szkoły, by mogły tam
razu po ogłoszeniu układu
chodzić dzieci ukraińskie
z władzą postanowił zostać
i aby dostosować wiele eleposłem niezależnym: „Są
mentów. Jeżeli pan minister
w życiu rzeczy, które warto
Czarnek, a zakładam że tak
i są takie, które się opłaca…
będzie, podejmie współi nie zawsze to, co warto, się
pracę i będziemy nad tym
opłaca, a nie zawsze to, co
wspólnie pracować, to dla
się opłaca, warto” - skomenmnie jest to priorytetem.
tował swoją decyzję, przyNadal uważam, że takie wytaczając słowa śp. profesora
powiedzi, które się zdarzały,
Bartoszewskiego. W mięsą… niekoniecznie dobre”
dzyczasie Agnieszka Ścigaj
- Jutro wpływa ponowny
zdążyła jeszcze m.in. pojawniosek o wotum nieuf-

nie z małymi gminami.
Ważne jest to, aby te rodziny znalazły również miejsce
w małych miejscowościach.
Tam jest praca i mieszkania do zagospodarowania”.
Na pytanie jak przekonać
uchodźców z Warszawy,
z Krakowa czy z Wrocławia,
żeby chcieli przenieść się
do Olkusza, odpowiedziała:
„W dotychczasowej pracy
udało mi się prawie 300 rodzin tak przekonać. Ludzie,
którzy przyjeżdżają z Ukrainy, mają takie wyobrażenie
o naszej wsi, jak troszkę na
Ukrainie, że u nas nie ma
lekarzy, szkół i dostępu do
komunikacji oraz że są trudności związane z pracą. Jeśli
już zostają i widzą, że mają
realną pomoc od samorządu i są bardzo przychylnie
witani przez mieszkańców
mniejszych miejscowości,
to oni naprawdę są w stanie z nami bez większych
konfliktów współdziałać,
pracować, płacić podatki
i tworzyć tę wspólną rzeczyOficjalnie
Agnieszka wistość, bo my nie wiemy
Ścigaj w rządzie ma zaj- jak długo ta wojna potrwa”.
mować się szeroko rozumianą tematyką integraNieoficjalnie natomiast,
cji społecznej, również tajemnicą poliszynela jest,
w związku z przebywa- że dla partii Jarosława Kającymi w Polsce uchodź- czyńskiego bardziej klucami z Ukrainy. „To czowe były po prostu trzy
będą rozwiązania syste- dodatkowe głosy w obliczu
mowe, przy współpracy niestabilnej większości sejz samorządem, szczegól- mowej. Złudzeń w tej kweności dla ministra Ziobry.
Głosuje Pani za czy przeciw? - dopytywał redaktor.
„No nie może wpłynąć, bo
musi minąć pół roku. Może
pan minister się poprawi
trochę w działaniach” - odpowiedziała nowa minister,
dodając po chwili "Oczekuję pełnej współpracy
z ministrem Ziobro. Czekam żeby pan minister
Ziobro przestał blokować
ustawę Pawła Kukiza o sędziach pokoju. Jak będzie
dalej to robił, to zastanowię się” - „Zastanowi się
pani?” - z uśmiechem dopytał redaktor - „Jak będzie
blokował” - wyjaśniła posłanka Ścigaj, która wygłosiła również dość osobliwą
tezę, że „zmiany w składzie
rządowym czy wotum nieufności wobec całego rządu nikomu by nie służyło
i pomagałoby tylko Putinowi”. „Mówi pani już jak
rasowy polityk PiS” - zażartował natomiast redaktor.

REKLAMA

REKLAMA

stii nie pozostawił także
znany politolog profesor
Antoni Dudek: "Nie wiadomo co będzie z Pawłem
Kukizem bo jest nieprzewidywalny. Prezes go ostatnio
pochwalił, że zachowuje
się lojalnie i że prawdopodobnie znajdzie miejsce na
listach PiS w najbliższych
wyborach, ale dodał też,
że tego nie wiadomo na
pewno, więc zawsze lepiej
mieć jakieś koło zapasowe”.
O wspomnianym Jarosławie Kaczyńskim Agnieszka
Ścigaj również zdążyła się
już zresztą wypowiedzieć:
„Zaskoczenie pozytywne,
bo pan Prezes owiany jest
różnymi mitami i legendami, a z bezpośredniej
rozmowy i kontaktu wynikła bardzo dobra relacja”.
„Pani kiedyś powiedziała, że poseł też powinien
być maksymalnie dwie kadencje” – zapytał na koniec
Mariusz Piekarski - „Nadal
nie zmieniłam opinii w tej
kwestii” – zapewniła polityk
z Kolbarku, choć na antenie
Polsatu zgrabnie wygłosiła: „Nie zadeklaruję, że nie
wystartuję z list PiS, gdyż
w ogóle o tym teraz nie myślę”.

Redakcja
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Wywiad z radnym Rady Miejskiej w Olkuszu Grzegorzem Tomsią
Redakcja: Wiele osób nie kryło
swojego rozczarowania podpisaniem przez Agnieszkę Ścigaj
porozumienia z obecną władzą,
jednak Pana słowa również nie
spotkały się z dobrym odbiorem.
Skąd tak gwałtowna reakcja?

Wśród wielu krytycznych komentarzy na temat transferu
Agnieszki Ścigaj na stronę Prawa i Sprawiedliwości, szerokim
echem odbiły się słowa dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu
Grzegorza Tomsi, który napisał
na swoim profilu na Facebooku:
“Kolejne kukizowe ścierwo dołącza do rządu PiS. Na razie nie
wiadomo czym się będzie zajmować, ale wiadomo jak będzie
głosować”.
Dotychczasowego,
gdyż po kontrowersyjnym wpisie radny złożył rezygnację z
zajmowanego stanowiska. Nowym
wiceprzewodniczącym
rady został natomiast radny Sebastian Tomsia, który dołączył
tym samym do koalicji rządzącej
z koła OdNowa-Kontynuacja.
Artykuł sponsorowany

Grzegorz Tomsia: Zasilenie
większości rządowej przez
Agnieszkę Ścigaj, Zbigniewa Girzyńskiego i Andrzeja
Sośnierza faktycznie wywołało wiele emocji, ale i jeszcze więcej krytyki, zarówno
w Olkuszu, jak i w całym kraju. Przypomnę, że jedna osoba
nie wykonała tego „salto de
Morgana” - jest to poseł Paweł
Szramka, który również należał do “Polskich Spraw”, lecz
gdy wspomniana trójka przeszła do rządu, poinformował
on o swojej rezygnacji z członkostwa w tym kole. „Liczyłem
na to, że potoczy się to zupełnie inaczej” - napisał poseł
Szramka na swoim profilu na
Twitterze, a w mediach powiedział, że uważa iż cała trójka
“sprzedała się” za stanowiska.
Co do mojej reakcji to owszem, może i była ona gwałtowna, choć bardziej określiłbym
ją
spontaniczną
i dostosowaną do obecnych
wydarzeń politycznych w kraju. Wcześniej pani Ścigaj często krytykowała bowiem w

mediach działania obozu
władzy, mówiła o tworzeniu
sztucznych stanowisk dla nowych osób zasilających rząd
oraz zapewnienia o swojej
apolityczności, aż tu nagle
nastąpiła zmiana stanowiska o 180 stopni. Proszę powiedzieć jak inaczej można
nazwać takie postępowanie.
Już trzy lata temu bardzo krytycznie wypowiadałem się w
temacie przyłączenia grupy
posłów Kukiz'15 do Polskiego
Stronnictwa Ludowego oraz
wspólnego startu w wyborach
parlamentarnych.
Obecnie
większość osób przyznaje mi
rację. Co ciekawe, pani Ścigaj
do dziś posiada swoje biuro
poselskie w budynku siedziby
PSL w Krakowie, jak również
w innych miastach, natomiast
nie była skłonna otworzyć
swojego biura w Olkuszu.

słowa które padły na Facebooku były mocne, ale i
adekwatne do zaistniałej sytuacji. Za swoją wypowiedź
przeprosiłem, natomiast postępowania pani Ścigaj niezmiennie nie pochwalam.
Następnego dnia bez żadnej
presji zewnętrznej złożyłem
na ręce Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Olkuszu rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego i poprosiłem
o jej przyjęcie na najbliższej
sesji. W jej trakcie nastąpiło
formalne przyjęcie mojej rezygnacji, za którą sam również zagłosowałem. Problem
powstał jedynie dla Klubu
Radnych PiS, którzy chcieli
odnieść przynajmniej jeden
spektakularny sukces w radzie, wykonując egzekucję na
mojej osobie, ale i to im się nie
udało. Po prostu wykazałem
się lepszym refleksem i skradłem im show. Poza perfidną
i obrzydliwą krytyką mojej
osoby, dwóch radnych Prawa
i Sprawiedliwości nie miało
nic więcej do zaoferowania.

Redakcja: Niedługo po swoim
wpisie przeprosił Pan jednak
Agnieszkę Ścigaj, pisząc że takie określenie nie powinno paść
i złożył Pan rezygnację z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Redakcja: Jak widzi Pan swoją
Miejskiej w Olkuszu. Czy była polityczną przyszłość już jako
to Pana autonomiczna decyzja szeregowy radny?
czy może wynik jakiejś presji
zewnętrznej?
Grzegorz Tomsia: Funkcja wiceprzewodniczącego rady jest
Grzegorz Tomsia: Jak już
bardziej prestiżowa, niż mająwcześniej
wspomniałem,
ca jakikolwiek wpływ na podej-

mowane decyzje. Każda osoba
o małych miejscowościach, jak
zasiadająca w radzie powinna
chociażby budowa świetlicy
wykazywać się dużą mądrością
w Pazurku. Ponadto, należy
i rozsądkiem w podejmowabezwzględnie rozpocząć renych decyzjach podczas głomont dróg w centrum miasowań. Typowy populizm, na
sta, czyli ulic 29-listopada,
zasadzie, że wszystkim damy
Kościuszki,
Rabsztyńskiej
czego dusza zapragnie i jeszi Sikorki oraz ulicy Pomorskiej
cze zostanie dla innych, nina Pomorzanach. Zabiegam
gdzie natomiast się nie sprawtakże o realizację inwestycji
dził, a odnoszę wrażenie, że
drogowych blisko mojego miejczęść radnych tak właśnie
sca zamieszkania, czyli dochciałoby czynić. Pamiętajtyczących ulic Wyszyńskiego,
my o tym, że państwo polskie
Januchty, Kolberga czy Witosa.
obecnie zadłużyło się na niewyobrażalną kwotę 1,2 bilio- Redakcja: A co z większymi inna złotych i to samo w dużej westycjami, takimi jak chociażmierze dotyczy samorządów. by remont dworca PKP?
Przychodzą bardzo trudne
czasy związane z olbrzymimi podwyżkami cen żywności, prądu, gazu czy paliwa,
w połączeniu z bardzo wysoką inflacją oraz niewłaściwym
zarządzaniem. Wszystko to będzie skutkować drenażem i spustoszeniem finansów zarówno
mieszkańców, jak i samorządów. Nie oznacza to jednak, że
nie będzie żadnych inwestycji
w naszej gminie: niewątpliwie
należy skoncentrować się na
inwestycjach już rozpoczętych, jak na przykład prace
w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym “Czarna Góra”,
budowa przedszkoli czy remont ulic Jasnej i Orzeszkowej, ale również pamiętać

Grzegorz Tomsia: Bardzo zależy mi na odremontowaniu zarówno olkuskiego dworca PKP,
jak i PKS, na prawdziwym
usprawnieniu połączeń komunikacyjnych z Krakowem oraz
budowie północnej i południowej obwodnicy Krakowa. Te
inwestycje wykraczają jednak
poza kompetencje i możliwości Gminy Olkusz, dlatego
mam nadzieję, że zainteresują się nimi wojewoda Łukasz
Kmita oraz ministrowie Andrzej Adamczyk, Jacek Osuch
i Agnieszka Ścigaj. Myślę,
że przy tak mocnej obsadzie poselsko-ministerialnej
z naszego regionu, wymienione inwestycje powinny
zostać szybko zrealizowane.
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Szlak Architektury Drewnianej na ziemi olkuskiej:
tajemniczy rycerz z Racławic

fot. Prezbiterium z ołtarzem

fot. Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Racławicach

K
 ościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Racławicach,
należący kiedyś do starostwa
rabsztyńskiego, posiada niezwykłą
tajemnicę w postaci płyty nagrobnej z płaskorzeźbionym przed-

stawieniem nieznanego z imienia
rycerza, ukazanego w półśnie.
Jest on ubrany w zbroję turniejową, z przypiętą do pasa szablą,
batorówką i ostrogami na butach,
a w prawym górnym narożu płyty

fot. Pochodzący z Olkusza obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII wieku

fot. Tryptyk z 1487 roku

umieszczony jest hełm z opuszczoną zasłoną prętową i pióropuszem.
Na płycie znajduje się również inskrypcja: „Viviendo morimur - moriendo vivimus”, co oznacza “Żyjąc
umieramy - umierając żyjemy”.

Najstarsze źródłowe potwierdzenie istnienia kościoła parafialnego w Racławicach pochodzi z 1325 roku. Przez wieki
uważano, że świątynia została
zbudowana w 1511 roku z drew-

na modrzewiowego, lecz gdy
w 2014 roku przeprowadzono
badania dendrochronologiczne drewna użytego do budowy
korpusu, to okazało się, że jego
konstrukcja została zbudowana
z drewna jodłowego, ściętego
w latach 1513-1516. Na podstawie badań przyjęto zatem,
że najbardziej prawdopodobną
datą wzniesienia kościoła jest
rok 1516. Co ciekawe, sam kościół jest młodszy od pobliskiej
wieży o około 120 lat: świadczą
o tym badania użytego do budowy drewna dębowego, które
wskazują, że zostało ono ścięte
w 1395 roku. Prawdopodobnie
wieża była częścią poprzedniego kościoła, którego nawę
i prezbiterium rozebrano na początku XVI wieku i zbudowano
na jego miejscu nową budowlę.
Świątynia posiada bogato wyposażone wnętrze, w którym
znajduje się wiele przedmiotów
o muzealnej wartości. Trzy najstarsze zabytki pochodzą bowiem z XV wieku: datowane na
1400 rok rzeźby Matki Boskiej
z Dzieciątkiem oraz świętego
biskupa (zlokalizowana obecnie w Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego), a także część
tryptyku ufundowanego w 1473
roku przez Jana Żaka z Zawady.
Spośród wielu cennych zabytków malarskich należy z kolei
wymienić datowany na początek
XVI wieku tryptyk poświęco-

fot. Obraz św. Jana Jałmużnika z początku XVI wieku

fot. Malowidła na północnej, bocznej ścianie kościoła

ny Świętej Rodzinie, unikatowy obraz św. Jana Jałmużnika
z początku XVI wieku, nieco
późniejsze skrzydła poliptyku
z postaciami Świętych Dziewic
i Scenami Męki Pańskiej, kwatery nieistniejącego poliptyku
ze Scenami Pasyjnymi z końca
XVI wieku oraz datowaną na
początek XVII wieku polichromię wnętrza. Interesującym
dziełem datowanym na początek
XVI wieku jest również umieszczona na belce tęczowej grupa
rzeźb tworząca scenę Ukrzyżowania oraz płyta nagrobna bezimiennego rycerza herbu Rawicz
z początku XVII wieku, przedstawiająca
prawdopodobnie
właściciela pobliskiej Zawady.
Z uwagi na fakt, że Kościół
Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Racławicach zachował
się w dobrym stanie technicznym
w swojej pierwotnej architekturze, jest to jeden z najwybitniejszych zabytków ziemi olkuskiej.
Powyższy artykuł powstał na
podstawie materiałów znanego
historyka-regionalisty Kazimierza Tomczyka z Racławic, za
co mu serdecznie mu dziękuję.

Rozmus
Franciszek
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Pochowano bohatera Bolesława Zmysło
choty Legionów. Następnie,
od września tegoż roku, zostali skierowani do walk na terenie dzisiejszej Litwy, Łotwy
i Białorusi. 3 lutego 1920 roku,
w czasie potyczek polskich i łotewskich żołnierzy z bolszewikami o Krasław (ok. 40 km od
Dyneburga), prawdopodobnie w wyniku poniesionych
ran, zmarł Bolesław Zmysło,
mając zaledwie 17 lat. Został
on pochowany na cmentarzu
w Bolesławiu, a jego nazwisko
widnieje na znajdującej się na
Starym Cmentarzu w Olkuszu
tablicy upamiętniającej poległych w walce o niepodległość
mieszkańców ziemi olkuskiej.

Ostatniego dnia czerwca w Parafii Macierzyństwa
Najświętszej Maryi Panny
i Świętego Michała Archanioła w Bolesławiu miała miejsce niezwykła uroczystość.
Po ponad 100 latach, z inicjatywy krakowskiego oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej
oraz przy współpracy miejscowego proboszcza ks. Sylwestra Kulki, dokonano bowiem ponownego pochówku
żołnierza poległego w czasie
wojny polsko-bolszewickiej.

Bolesław Zmysło, bo to
o nim mowa, urodził się
w 1903 roku. Po pobycie
w Bolesławiu, jego rodzina
przeniosła się do Olkusza,
gdzie, jako kilkunastoletni chłopiec, wstąpił on do
V Batalionu Strzelców Olkuskich. Formacja ta powstała
w pierwszych dniach listopada 1918 roku, w zasadzie od
razu po przejęciu władzy z rąk
austriackiego okupanta przez
miejscowych członków Polskiej Organizacji Wojskowej.

Zgłaszali się do niej ochotnicy
chcący walczyć za swoją Ojczyznę, będący peowiakami,
byłymi legionistami, żołnierzami z dawnych armii zaborczych, harcerzami czy po prostu zwykłymi uczniami. Jako
patrona przyjęto pułkownika
Francesco Nullo, który poległ
pod Krzykawką w potyczce
z armią carską w czasie Powstania Styczniowego. Już 28
listopada 1918 roku doszło
do pierwszych starć, w wyniku których poniesiono straty:
w walce z bandą rabunkową
zginęli podporucznik Jan Roessler oraz szeregowy Ignacy
Rak. Ponad miesiąc później,
8 stycznia 1919 roku, Batalion
wyruszył na front wojny polsko-ukraińskiej, gdzie walczył
m.in. w obronie linii kolejowej
zaopatrującej Lwów. W maju
1919 roku olkuszanie weszli
w skład jednostki legionowej,
będącej elitą ówczesnej armii,
jako III Batalion 9. Pułku Pie-

wszystkich w Internecie. Sukces tych działań pokazuje jak
ważne jest upamiętnienie walczących o wolność Polski, ponieważ czas jest nieubłagany
i może zamazać wspomnienia o bohaterskich czynach
naszych przodków. Nie odkładajmy
więc
poznania
swojego osobistego dziedzictwa na przysłowiowe jutro,
tylko zainteresujmy się nim
już dziś, prosząc starszych
członków rodziny o opowieści z minionych lat, lub
szukając starych dokumentów i zdjęć na strychach czy
w szafach. Jest to bowiem nie
tylko nasz obowiązek wobec przeszłości, ale również
Przez lata jego grób pozo- wyraz szacunku do własnej
stawał zapomniany, dlatego historii i pomoc dla przykrakowskie struktury IPN szłych pokoleń w odpowiedzi
postanowiły dokonać ekshumacji i złożyć doczesne
szczątki Bolesława Zmysły
w bardziej dostępnym miejscu, gdzie stanie również nowy
pomnik. Przy jego szczątkach
znaleziono fragmenty różańca, trzy medaliki oraz guzik.

na pytanie „kim jesteśmy?”.
Zeskanuj za pomocą smartfona poniższy kod QR, aby wejść
na stronę “Olkuszanie 1920”,
gdzie dostępne są biogramy
mieszkańców
ziemi olkuskiej
walczących w
wojnie polsko-bolszewickiej.

Mate u sz
R adomsk i
Wiceprezes olkuskiego koła
Światowego
Związku
Żołnierzy
Armii
Krajowej,
archiwista Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu

Dwa lata temu olkuskie
koło Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
oraz olkuski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przygotowały akcję „Pochwal się
pradziadkiem - Olkuszanie
w Bitwie Warszawskiej 1920”.
Jednym z głównych celów
tego przedsięwzięcia było zachowanie rodzinnych przekazów dotyczących żołnierzy
wojny polsko-bolszewickiej
pochodzących z naszego regionu. W efekcie, zebrano kilkadziesiąt biogramów wraz
z materiałem fotograficznym,
które są teraz dostępne dla
REKLAMA
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Marcin Wiercioch nowym Wicebur- Gorenice z nowym stadionem oraz
mistrzem Miasta i Gminy Olkusz
strefą rekreacyjną przy szkole

Zakończyła się realizacja
kolejnych dwóch inwestycji
w Gorenicach, czyli modernizacji stadionu Leśnika Gorenice
oraz zagospodarowania terenu
placu przy szkole podstawowej.

sokiej jakości współpracy,
Dotychczasowy
dyrektor
na którą się bardzo cieszę”
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olkuszu Marcin Wiercioch
- komentuje gospodarz
otrzymał dziś od BurmiSrebrnego Miasta.
strza Miasta i Gminy Olkusz
Romana Piaśnika nominaMarcin Wiercioch ukończył
cję na stanowisko zastępcy
burmistrza ds. społecznych. w 2000 roku Akademię MuzyczW pełnieniu tej funkcji zastą- ną w Krakowie z wyróżnieniem
pił on Łukasza Rychlewskiego. i jeszcze tego samego roku podjął pracę w Państwowej Szkole
“Bardzo dziękuję panu Łu- Muzycznej I st. (obecnie imienia
kaszowi Rychlewskiemu za Wojciecha Kilara) w Olkuszu,
lata bardzo dobrej współ- gdzie przez ponad 20 lat był napracy, nie tylko na stanowi- uczycielem gry na akordeonie.
sku zastępcy burmistrza, ale W latach 2016-2019 natomiast
także wcześniej, jako naczel- pracował w olkuskim MOK-u
nika i pracownika Urzędu na stanowisku kierownika DziaMiasta i Gminy w Olkuszu. łu Organizacji i Obsługi Imprez
Życzę mu także powodze- oraz pełnił obowiązki dyrektora
nia w dalszej drodze zawo- w czasie jego nieobecności.
dowej. Jednocześnie witam W roku 2016 ukończył z kolei stupana Marcina Wierciocha, dia podyplomowe w zakresie Zaktóry swoim wykształce- rządzania Placówkami Oświatoniem oraz doświadcze- wymi w Wyższej Szkole Biznesu w
niem daje gwarancję wy- Dąbrowie Górniczej i w 2021 roku
REKLAMA

został powołany na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, stając przed znaczącymi wyzwaniami związanymi
z rozpoczęciem działalności Podziemnego Olkusza oraz zrewitalizowanego zamku w Rabsztynie.
Jako zastępca burmistrza ds.
społecznych Marcin Wiercioch
będzie odpowiedzialny m.in. za
sprawowanie nadzoru nad działalnością Wydziału Spraw Społecznych i Wydziału Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, a także
jednostek organizacyjnych w postaci Miejskiego Ośrodka Kultury,
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Zespołu Edukacji oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA.

dowa oświetlenia całego terenu
rekreacyjnego, budowa systemu monitoringu zewnętrznego i ogrodzenia systemowego,
a także budowa ciągów pieszych
i pochylni dla niepełnosprawnych. Na nowym stadionie
To znakomite wieści dla zdążyło się już odbyć Powitawszystkich
mieszkańców nie Lata w ramach cyklu wyGorenic. Nowa infrastruk- darzeń „Gorenice łączą ludzi”.
tura oznacza bowiem nowe
możliwości spędzania wolZ kolei od strony północnej
nego czasu oraz podniesienie budynku Szkoły Podstawowej
jakości edukacji sportowej w Gorenicach powstała strefa
i potencjału całego sołectwa rekreacyjna, w której pojawiły
do organizowania wydarzeń się m.in. elementy małej archiintegrujących lokalną społecz- tektury z kręgiem ogniskowym,
ność. Cieszy, że na tak cenne ławkami, koszami na śmieci
przedsięwzięcia pozyskaliśmy oraz zacienionym miejscem oddofinansowanie, dzięki czemu poczynku dla dzieci przy placu
mogliśmy przeprowadzić in- zabaw w postaci drewnianej alwestycje w tak dużym zakresie tany. Zostało ponadto wykonane ogrodzenie i ciągi piesze oraz
– komentuje Burmistrz Mia- nasadzone zostały nowe drzewa.
sta i Gminy Olkusz Roman
Piaśnik

Dzięki realizacji obu inwestycji, poszerzeniu uległa oferta łącząca mieszkańców, sprzyjająca
rozwijaniu kreatywność dzieci
i ich rodzin, m.in. poprzez organizację imprez okolicznościowych.
Wzbogacona została również
oferta sportowa, a nowe obiekty
umożliwią integrację międzypokoleniową.
Zastosowane
rozwiązania techniczne zwiększyły ponadto bezpieczeństwo
mieszkańców korzystających
z rewitalizowanych obiektów,
a także funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej.
Przypominamy, że wartość
wszystkich prac w ramach zadania „Rozbudowa budynku
OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na
cele społeczne w Gorenicach
w gminie Olkusz” wyniosła
3 605 140,06 złotych, z czego aż
2 558 391,33 złotych (70,97%)
pokryło pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Warto nadmienić, że projekt złożony przez władze naszej
gminy znalazł się na pierwszym
miejscu, zyskując najwyższą
ocenę spośród wszystkich wniosków, które otrzymały dotację.
Redakcja

Boisko sportowe Ludowego
Klubu Sportowego „Leśnik”
Gorenice przeszło prawdziwą
metamorfozę: w zakres prac
wchodziła m.in. budowa siłowni zewnętrznej, wymiana
nawierzchni boiska zewnętrzRedakcja nego na poliuretanową, rozbu-

Park Miejski w Olkuszu został objęty monitoringiem

Kolejne miejsce na mapie Olkusza zostało objęte miejskim
monitoringiem: w Parku Miejskim przy ulicy Mickiewicza
zostały zainstalowane nowe kamery, które uzupełniły sieć składającą już z około 80 urządzeń.
„Instalacja kamer monitoringu
w parku jest kolejnym elementem trwającej już od kilku lat
rozbudowy sieci na terenie całego miasta. Monitoring nie tylko pomaga w ustaleniu sprawców przestępstw czy wykroczeń
już po fakcie, ale, co jest chyba
jego najważniejszą funkcją,
działa prewencyjnie, zniechęcając do łamania prawa. Jest

to istotna inwestycja w bezpieczeństwo
mieszkańców”
- komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman
Piaśnik.
Koszt zakupu, montażu oraz
utrzymania nowych kamer
w samym Parku Miejskim wyniósł blisko 30 tysięcy złotych.
Przypominamy, że w ubiegłych
latach monitoring został zainstalowany w obrębie rynku oraz osiedli: Młodych, Pakuska, Słowiki
i Skalskie. Nadzór nad całą siecią
pełni Straż Miejska w Olkuszu.
Redakcja
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Trampkarze Olkuskiego Klubu Sportowego „Słowik”
mistrzami 1. Ligi krakowskiej!

cji meczu Daniel Gwiazdoń dostał piłkę „za kołnierz” i choć bardzo się
starał zbić futbolówkę na
rzut rożny, to jednak zabrakło mu po prostu paru
centymetrów
wzrostu.

stali niedługo później skarceni. Daniela Gwiazdonia
rywale pokonali na raty:
pierwsze uderzenie trafiło
w poprzeczkę, ale dobitka
była już tylko formalnością.
Gol dla Hutnika mocno
zmienił scenariusz boiskowych wydarzeń, gdyż goście zniwelowali różnicę na
murawie, a nawet były momenty, w których to zespół
z Nowej Huty przeważał
i mógł podwyższyć prowadzenie. Ostatecznie do
przerwy więcej goli nie paZwieńczeniem
całej, dło, więc na drugą połowę
jakże udanej wiosny było olkuszanie wyszli ze strastarcie z Hutnikiem. Kra- tą tylko jednego trafienia.
kowianie przyjechali do
Wkrótce po wznowieniu
Olkusza bojowo nastawieni, ani myśląc, by ułatwiać Hutnicy zadali jednak druzadania gospodarzom. Naj- gi cios. Tym razem kolejny
pierw podopieczni Paw- szybki wypad przyjezdnych
ła Curyło i Tomasza Sy- prawą flanką zakończył się
nowskiego stworzyli sobie dośrodkowaniem prosto na
cztery sytuacje, z których głowę jednego z zawodniprzynajmniej dwie powin- ków, który szansy nie zmarny zakończyć się bramką, nował, podwajając zaliczkę.
jednak Słowicy wykazali się Przy wyniku 0:2 sytuacja
nieskutecznością, za co zo- Słowików była trudna, ale
Czasem droga do sportowych marzeń bywa kręta
i wyboista, a sukces nierzadko rodzi się w prawdziwych
bólach, jednak smak zwycięstwa jest nie wtedy do podrobienia. Młodzi olkuscy
piłkarze wygrali bowiem 1.
Ligę krakowską trampkarzy oraz awansowali do Ligi
Wojewódzkiej. Warto zaznaczyć, że są to rozgrywki,
w których ostatnio olkuska
drużyna młodzieżowa grała… ponad dekadę temu!

jeszcze nie beznadziejna, co
pokazały następne minuty.
To, jak wielką siłą w futbolu są stałe fragmenty gry,
pokazał bowiem zaledwie
kwadrans. Najpierw gospodarze wywalczyli sobie
rzut wolny na 25. metrze
od bramki Hutnika: piłkę
ustawił sobie Aleksander
Ściążko i widowiskowym
strzałem zmusił golkipera gości do kapitulacji.

wolny z okolic 18. metra:
do piłki ponownie podszedł Olek Ściążko i ponownie strzelił tak, że ręce
same składały się do oklasków. „Soczyste”, mierzone
uderzenie trafiło bowiem
w samo okienko bramki
rywali, a Słowicy wreszcie wyszli na prowadzenie.
Z tego nie cieszyli się jednak zbyt długo, gdyż w konsekwencji lekkiego rozluźnienia po stronie olkuszan,
Po zdobytej bramce mi- a zarazem chwili geniustrzowie 1.Ligi złapali wiatr szu po stronie Hutników,
w żagle. Kolejny stały frag- dosłownie w ostatniej akment gry, tym razem rzut
rożny, sprawił bowiem, że
piłka spadła pod nogi niepilnowanego Łukasza Pajora, który długo się nie
zastanawiając
wycelował
w kierunku dalszego słupka, a że interweniujący
obrońca wybił piłkę już zza
linii bramkowej, to mieliśmy remis 2:2. Nie był to
również koniec dobrych
wiadomości, gdyż olkuszanie ponownie zyskali rzut

Podział punktów na finiszu rozgrywek nie był
natomiast w stanie zmącić doskonałych humorów
w obozie Słowików, którzy po ostatnim gwizdku sędziego zaprezentowali zasłużony taniec
radości, wykrzyczeli prawdę o tym, że zdobyli awans,
a na dokładkę wystrzeliły korki od szampanów.
“Kończymy trudny, ale
i piękny sezon, w którym osiągnęliśmy to, na
co pracowaliśmy długie
lata. Chłopcy swoją postawą zasłużyli sobie na
mistrzostwo 1.ligi, jako
że byliśmy najrówniej
grającym zespołem, który doskonale radził sobie

w ofensywie. W efekcie,
wygraliśmy
najwięcej
spotkań, zdobyliśmy najwięcej punktów i najczęściej trafialiśmy do siatek rywali. To najlepiej
pokazuje jak dobrze wyglądaliśmy w ostatnich
miesiącach. Sam mecz
z Hutnikiem nie należał
z kolei do łatwych. Zamiast prowadzić już po
kilku minutach, musieliśmy gonić wynik, a kiedy już wydawało się, że
zgarniemy pełną pulę, to
dostaliśmy gola niemal
równo z końcowym gwizdkiem. Niemniej, byliśmy
świadkami
ciekawego
spotkania, godnego hitu
kolejki wieńczącej sezon”
komentuje
trener
trampkarzy Olkuskiego
Klubu Sportowego “Słowik” Paweł Curyło.
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VI Akcja Honorowego Krwiodawstwa w Gorenicach

30 czerwca przy remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach odbyła
się VI Akcja Honorowego
Krwiodawstwa pod hasłem
„Oddaj krew - uratuj życie”, zorganizowana przez
Klub Honorowych Dawców
Krwi „Strażak” Polskiego
Czerwonego Krzyża przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach. Patronat
medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.

lecznictwa w Krakowie,
tym razem krew można było oddawać w tzw
„krwiobusie”. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, jako że łącznie do
donacji zgłosiło się 35 osób.
Poprzez proces kwalifikacji odrzucone zostały dwie
osoby i finalnie 33 dawców
oddało 14,85 litrów krwi
pełnej, która zasiliła magazyny RCKiK w Krakowie.
Podczas akcji można było
także liczyć słodki poczęDzięki współpracy z Re- stunek dzięki współpracy
gionalnym
Centrum z Piekarnią ze Smakiem,
Krwiodawstwa i Krwio- a także na ciepłe kiełbaski.

Do akcji przyłączyło się miejsce co roku i zebrano
ponadto Starostwo Powia- w nich już łącznie prawie
towe w Olkuszu, fundując 100 litrów krwi pełnej.
gadżety dla donatorów.
“W okresie wakacyjnym
Klub Honorowych Dawkrew jest szczególnie poców Krwi „Strażak” przy
trzebna ze względu na
Ochotniczej Straży Potowarzyszącą zwiększoneżarnej w Gorenicach zomu ruchowi liczbę wypadków drogowych. Cieszymy
stał założony w roku 2017
z inicjatywy ówczesnego
się, że po raz kolejny udało
nam się zorganizować akPrezesa Polskiego Czerwonego Krzyża w Olkuszu śp. Andrzeja Smucza,
który widział ogromny
potencjał w OSP z Gorenic. Od tego czasu, akcje krwiodawstwa mają

cję cieszącą się tak dużym
zainteresowaniem wśród
lokalnej społeczności. Prawie 15 litrów krwi pełnej
to wynik, z którego bardzo się cieszymy, ponieważ zapasy życiodajnego
płynu w ostatnim czasie
zaczęły maleć. Dziękujemy wszystkim, którzy byli
chętni podzielić się cząstką siebie, ekipie wyjazdo-

wej RCKIK w Krakowie,
sponsorom oraz naszym
patronom. Już dzisiaj zapraszamy także na VII
Akcję Honorowego Krwiodawstwa, która odbędzie
się 1 września“ - komentują członkowie zarządu
Klubu HDK „Strażak”
przy OSP w Gorenicach.
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