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Żurada: pierwsze
zwycięstwo lotnicze
w II wojnie światowej Olkuskie szczypiorWkrótce będziemy obchodzić kolejną rocznicę pierwszego zwycięstwa lotniczego
w II wojnie światowej, dokonanego przez pilota Władysława
Gnysia: 1 września 1939 roku
około godziny 6:30 wybitny podporucznik zestrzelił dwa niemieckie bombowce Dornier Do17 na Żuradą. Warto przyjrzeć
się znajdującemu się w muzeum
lotnictwa w Krakowie samolotowi PZL P.11c, na którym walczył on
w trakcie kampanii wrześniowej. Jest on bowiem jedynym zachowanym polskim samolotem z września 1939 roku.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 4.

Podpisano list intencyjny nawiązania partnerskich
relacji między Olkuszem i ukraińskim Niżynem
Gdy 24 lutego Ukrainę najechały rosyjskie wojska, w Olkuszu niemal natychmiast powstał pierwszy punkt pomocy naszym wschodnim sąsiadom, a wsparcie od mieszkańców Srebrnego Miasta trafiało m.in. do ukraińskiego miasta Niżyn. W poniedziałek władze
miejscowości z obwodu czernihowskiego przybyły do Olkusza, by wyrazić swoją wdzięczność za okazane wsparcie [...]

CZYTAJ DALEJ NA STR. 5.

nistki piąte w kraju!

Juniorki Młodsze SPR-u Olkusz wywalczyły 5. miejsce Mistrzostw Polski w piłce ręcznej
plażowej. Pierwszego dnia finałów podopieczne Moniki Pastwy i Patrycji Głąbik straciły
co prawda szanse na podium,
ale za to później nie miały sobie
równych, wygrywając zmagania
w finałowej Grupie B.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 8.
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Kiedy Powiat Olkuski zacznie wreszcie wspierać
komunikację publiczną?
Mieszkańcy Powiatu Olkuskiego podjęli w ostatnim czasie szeroką dyskusję na temat kierunków
rozwoju, jakie powinien
przyjąć Związek Komunalny Gmin „Komunikacja
Międzygminna” w Olkuszu. Wychodząc naprzeciw
zgłaszanym przez podróżujących pomysłom, podmiot
organizujący transport publiczny na terenie gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław
oraz Klucze zadeklarował
gotowość do uatrakcyjnienia swojej oferty, jednak,
w dobie szalejącej inflacji
czy zawrotnych cen paliwa, bez dodatkowych funduszy nie jest to po prostu
możliwe. Przewodniczący
Związku oraz jego większościowy
udziałowiec
w osobie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika od miesięcy
apelują do Wicestarosty
Olkuskiej Pauliny Polak, by zaczęła traktować
komunikację publiczną
poważnie, choć ta na razie pozostaje głucha na
kierowane do niej prośby.
Nie dość, że Powiat Olkuski nie dokłada bowiem
do funkcjonowania ZKG
„KM” ani złotówki, to
jeszcze podległy Wicestaroście Polak Zarząd Drogowy pobiera maksymalne dopuszczalne prawnie
opłaty za każde pojedyncze zatrzymanie się autobusów na przystankach
znajdujących się przy dro-

gach powiatowych. Takim
antyspołecznym działaniem, znacząco ograniczany jest budżet ZKG
„KM”, a w konsekwencji
także i możliwości dostosowania oferty do oczekiwań mieszkańców.

pierw skuteczny wniosek o dofinansowanie
ich zakupu opracowała
bowiem Gmina Olkusz,
a następnie gminy Olkusz,
Bukowno, Bolesław oraz
Klucze solidarnie pokryły
koszt wkładu własnego.

Wszystkie cztery gminy solidarnie utrzymują od lat coraz wyższe
koszty funkcjonowania
transportu
zbiorowego w naszym regionie:
w tym roku jest to ponad 12 milionów złotych,
z czego aż 7 milionów
złotych przekazała sama
Gmina Olkusz. Powiat
Olkuski nie partycypuje tymczasem w kosztach chociażby połączeń
o charakterze ponadgminnym, mimo że
art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym
stanowi, że powiaty wykonują określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponad-gminnym, a jednym
z takich zadań, na mocy
pkt 4 przytoczonego
przepisu, jest właśnie
transport zbiorowy. Kiedy 28 czerwca 2019 roku
odbyła się uroczystość
prezentacji nowych autobusów za niemal 30 milionów złotych, to władze Powiatu Olkuskiego
chętnie „lansowały się”
na scenie, choć do ich
zakupu również nie dołożyły ani grosza. Naj-

Na początku roku
Paulina Polak zwróciła się ponadto do ZKG
„KM” w sprawie zwiększenia liczby kursów na
jednej z miejskich linii. Jak wynika jednak
z odpowiedzi Przewodniczącego Związku, jest to trasa tak
rzadko uczęszczana, że
większość przejazdów
jest całkowicie pusta.
Takie działanie stałoby
zatem w sprzeczności
z wszelkimi zasadami logiki ekonomicznej, gdyż nikt zdrowo
myślący nie będzie finansował przysłowio- - apelował do Wicestawego wożenia powie- rosty Olkuskiej jeszcze
trza. Tym bardziej, że w lutym Przewodniw praktyce za utrzyma- czący Związku.
nie komunikacji zbiorowej płacą przecież Niestety, aż do dziś
wszyscy mieszkańcy: odpowiedzialna za koczy to w podatkach munikację
zbiorową
czy kupując bilety. z ramienia Powiatu Olkuskiego Paulina Polak
„Powyższe pismo trak- w ogóle nie odniosła się
tujemy natomiast jako do tej prośby. A szkoda,
impuls do zainicjowa- bo warto nadmienić, że
nia konstruktywnych władze Powiatu Olkurozmów dotyczących skiego nie tylko nie wywspółodpowiedzialno- dają się zainteresowane
ści Powiatu Olkuskiego wynikającym z ustaza organizację trans- wy wsparciem komuportu zbiorowego. […] nikacji zbiorowej, ale
Powiat Olkuski nie wręcz… utrudniają one
ponosi kosztów zwią- jej rozwój, pobierając
zanych z realizacją od przewoźników zapołączeń o charakte- równo prywatnych, jak
rze ponadgminnym. i obsługujących transZ gęstej sieci linii ko- port zbiorowy, wysokie
opłaty za korzystanie
z przystanków znajdujących się przy drogach
powiatowych. Wszystkie cztery gminy zrezygnowały tymczasem
z takiej możliwości.
Nie tylko niewspieranie komunikacji zbiorowej dla mieszkańców
powiatu
olkuskiego,
ale wręcz pośrednie

munikacyjnych łączących stolicę Powiatu
Olkuskiego z Gminami: Bolesław, Bukowno
i Klucze korzystają natomiast dzieci
i młodzież w ramach
dojazdów do szkół
średnich oraz pozostali
mieszkańcy dojeżdżający do wielu ważnych
instytucji
zlokalizowanych w Olkuszu,
w tym do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, szpitala i pozostałych placówek leczniczych. […] Zarząd
Związku Komunalnego Gmin «Komunikacja
Międzygminna»
w Olkuszu wyraża nadzieję, że Powiat Olkuski zadeklaruje chęć
współpracy przy organizacji publicznego
transportu zbiorowego”

zarabianie na podróżujących (gdyż, jak
powszechnie
wiadomo, różnego rodzaju
opłaty są często „przerzucane” na konsumentów), w ostrych
słowach skomentował
w niedawnym piśmie
do Wicestarosty Polak burmistrz Olkusza
Roman Piaśnik, który
zapewnił, że jako większościowy udziałowiec
Związku zamierza doprowadzić do dostosowania świadczonych
usług do oczekiwań
mieszkańców.
„Jednoczesne apelowanie o zwiększenie liczby kursów, wiążące się
z dodatkowymi kosztami, w których Powiat Olkuski nie dość,
że nie partycypuje,
ale wręcz zwiększa je
kosztem
mieszkańców, świadczy w mojej
ocenie jedynie o próżnych próbach zbijania
kapitału politycznego
przed zbliżającymi się
wyborami. Biorąc jednak pod uwagę, że być
może zarówno Pani,
jak i Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk,
wykazujecie
troskę
o jakość usług świadczonych przez ZKG
«KM», oczekuję, że
w parze za Państwa
słowami pójdą również czyny, wreszcie
świadczące o dbaniu
o dobro podróżujących”
- nie przebiera w słowach gospodarz Srebrnego Miasta.
Z tak bezpośrednią
oceną trudno się jednak
nie zgodzić, gdyż Powiatowi Olkuskiemu obecny stan rzeczy zwyczajnie się opłaca: nie traci
on bowiem ani złotówki
na zabezpieczenie przejazdów między gminami, a jednocześnie posiada dodatkowe źródło
dochodu za zatrzymy-

wanie się publicznych
autobusów na przystankach przy należących do
siebie drogach. Najbardziej na takim układzie
tracą jednak mieszkańcy, płacący coraz wyższe ceny biletów czy podatki, przeznaczane na
dotowanie transportu
zbiorowego:
„Apeluję o nieunikanie problemu i wykazanie
nie
tylko
słownej, ale także faktycznej troski o dobro
naszych Mieszkańców”
- podsumował Roman
Piaśnik.
Wśród
zgłaszanych
przez
mieszkańców
pomysłów na usprawnienie funkcjonowania
ZKG „KM” znalazło
się m.in. wprowadzenie kursów nocnych,
utworzenie linii „turystycznych”, prowadzących np. na Pustynię
Błędowską czy zamek
w Rabsztynie, przywrócenie kursów w niedziele i święta do mniejszych miejscowości czy
uporządkowanie
nazewnictwa poszczególnych linii. Wszystkie
wymienione
pomysły
z pewnością podniosłyby jakość lokalnej komunikacji publicznej,
dlatego pozostaje mieć
nadzieję, że Powiat Olkuski zacznie wreszcie poważnie traktować swoje ustawowe obowiązki,
a przede wszystkim wykaże dobrą wolę w kontekście rozwoju komunikacji zbiorowej w naszej
okolicy. Brak jakiejkolwiek reakcji Wicestarosty Olkuskiej Pauliny
Polak trudno odczytywać bowiem inaczej, niż
że takich chęci w obecnych władzach powiatu
po prostu nie ma.

Redakcja
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Rekonstruktorzy w Rabsztynie

Chata Kocjana, czyli odtworzony w Rabsztynie rodzinny
dom inż. Antoniego Kocjana,
przyciąga nie tylko turystów:
w drugi weekend lipca, w ramach II edycji Manewrów
Partyzanckich, w okolicach
tego mini-skansenu spotkali
się bowiem rekonstruktorzy
z całej Małopolski.

Fabuła została oparta o realia okupacji niemieckiej na
ziemi olkuskiej w 1944 roku,
a scenariusz przewidywał
podzielenie uczestników na
zespoły, np. patrole partyzanckie, patrol niemiecki,
bandę rabunkową, czy grupę uciekinierek z przymusowych robót w Rzeszy. Na
dodatek, każdy rekonstrukWydarzenie zostało zorga- tor otrzymał indywidualną
nizowane w formule LARP rolę, opisaną według sche(live action role-playing). matu: co wie, czego chce i co

ma. Role te korespondowały
ze sobą, tworząc dziesiątki
możliwych interakcji, a to,
jak potoczy się gra, zależało
od wyborów podejmowanych przez rekonstruktorów.
Jedna decyzja mogła odwrócić sytuację o 180 stopni!
Organizatorem gry było
olkuskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, jako że jedną
z form działalności tego

stowarzyszenia jest właśnie
rekonstrukcja historyczna:
w ramach trzech projektów
rekonstrukcyjnych, odtwarzane są sylwetki żołnierzy
i cywilów sprzed lat, popularyzując w ten sposób dany
wycinek dziejów. Członkowie Koła organizują i biorą udział w inscenizacjach
historycznych, planach filmowych, rajdach i grach
miejskich, zlotach czy piknikach militarnych, przeprowadzają ponadto lekcje
historii w szkołach i instytucjach kultury. Pierwotny
i najdłużej prowadzony projekt to „Podziemie niepodległościowe podczas II wojny
światowej”. Obejmuje on odtwarzanie sylwetek żołnierzy
Armii Krajowej, żołnierzy
wyklętych oraz formacji
walczących z podziemiem
niepodległościowym (niemieckich formacji przeciwpartyzanckich oraz powojennego komunistycznego
aparatu bezpieczeństwa i ludowego Wojska Polskiego).
„Szczególnie
koncentrujemy się na oddziałach
partyzanckich
operujących na ziemi olkuskiej,

w tym zgrupowaniu partyzanckim „Surowiec” pod
dowództwem
Gerarda
Woźnicy „Hardego” oraz
oddziale
partyzanckim
„Szarańcza” Jana Pieńkowskiego „Mohorta”. Prężnie
rozwija się także nasza
sekcja
rekonstruktorek”

kuszu oraz olkuskim oddziałem PTTK, odtwarzane są
sylwetki żołnierzy pierwszej
ochotniczej olkuskiej formacji odrodzonego w 1918
roku Wojska Polskiego, czyli
V Batalionu Strzelców Olkuskich. Prezentowane umundurowanie i wyposażenie
jest charakterystyczne dla
– komentuje Wiceprezes okresu walk o niepodległość
olkuskiego koła Świato- oraz o granice Rzeczypowego Związku Żołnierzy spolitej w latach 1914-1921.
Armii Krajowej Mateusz
Radomski.
Zainteresowanych przygodą z rekonstrukcją historyczBazując na zdjęciach, fil- ną zachęcamy do zeskanomach i wspomnieniach wania za pomocą smartfona
z epoki, kobiety odtwarza- poniższego kodu QR, aby
ją z kolei ubrania, rekwizy- przejść na stronę ŚZŻAK.
ty oraz oczywiście fryzury Można na niej znaleźć więcej
sprzed osiemdziesięciu lat. informacji na
Część strojów przygotowują temat naszej
własnoręcznie, począwszy działalności
od zaprojektowania, przez oraz
dane
zakup materiałów, aż do ich kontaktowe.
wykonania. Warto również
wspomnieć o trzecim projekcie
rekonstrukcyjnym
prowadzonym w ramach
działalności Koła: Grupa
Rekonstrukcji Historycznej
V Batalion Strzelców Olku- Konrad Kulig
skich. W ramach inicjatywy Prezes olkuskiego koła
prowadzonej we współpracy Światowego Związku Żołz Zespołem Szkół nr 1 w Ol- nierzy Armii Krajowej
REKLAMA

REKLAMA
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Żurada: pierwsze zwycięstwo lotnicze w II wojnie światowej

Wkrótce będziemy obchodzić kolejną rocznicę pierwszego zwycięstwa lotniczego
w II wojnie światowej, dokonanego przez pilota Władysława Gnysia: 1 września
1939 roku około godziny
6:30 wybitny podporucznik
zestrzelił dwa niemieckie
bombowce Dornier Do-17
na Żuradą. Warto przyjrzeć
się znajdującemu się w muzeum lotnictwa w Krakowie
samolotowi PZL P.11c, na
którym walczył on w trakcie kampanii wrześniowej.
Jest on bowiem jedynym
zachowanym polskim samolotem z września 1939 roku.

W chwili przyjęcia do
uzbrojenia w połowie lat
trzydziestych XX wieku, samolot P.11 należał do najlepszych maszyn myśliwskich
na świecie, będąc kolejnym ogniwem w łańcuchu
rozwojowym
konstrukcji
opracowanej pod koniec
lat dwudziestych ubiegłego stulecia przez inżyniera Zygmunta Puławskiego
z Państwowych Zakładów
Lotniczych. Wykorzystano
w nim wiele nowoczesnych
rozwiązań konstrukcyjnych
oraz technologicznych: P.11,
podobnie jak wcześniejszy
P.7, miał oryginalny układ
górnopłata, a płat przypomi-

nał skrzydła mewy. Skrzydła
znajdowały się natomiast
mniej więcej na poziomie
wzroku pilota, a w pobliżu
kadłuba zaginały się i bezpośrednio z nim łączyły.

posażone w reduktor i sprężarkę: silnik VS2 miał moc
600 koni mechanicznych
i rozpędzał maszynę do 375
km/h na pięć tysięcy metrów. Wzniesienie się na tę
wysokość zajmowało maSamolot miał dwugole- szynie niecałe siedem minut.
niowe stałe podwozie (zwaZasadniczym uzbrojeniem
ne nożycowym), mocowane przegubowo do kadłuba myśliwców P.11 były dwa kai wyposażone w amortyzato- rabiny maszynowe kalibru
ry olejowo-powietrzne. Było 7,92 milimetra, zamontowaono całkowicie schowane ne nieruchomo w kadłubie.
w kadłubie, co zmniejszało Aby uniemożliwić oddanie
opór powietrza. W samo- strzału w momencie, w któlotach produkowanych dla rym łopata śmigła znajdowanaszego lotnictwa monto- ła się przed lufą, zastosowano
wano chłodzone powietrzem synchronizator opracowany
silniki Bristol Mercury, wy- przez polskiego inżyniera

Jana Szala. W skrzydłach
niektórych samolotów w
wersji „c” montowano dodatkowe dwa kaemy wzór 33.

owana do wielkopolskiego
Czarnkowa, a rok później została przejęta przez Polaków.
W 1963 roku samolot znalazł się w krakowskim muzeum. P.11 jest nie tylko jego
najcenniejszym eksponatem,
ale także jednym z najważniejszych zabytków militarnych
w Polsce. Na takim samym
egzemplarzu, z numerem
„5” na kadłubie, Władysław
Gnyś zestrzelił 1 września
1939 roku o godzinie 6:30
dwa niemieckie bombowce.

To właśnie ten samolot
można zobaczyć w Krakowie.
Wyprodukowano go w listopadzie 1935 roku, a w 1936
roku trafił do 2 Pułku Lotniczego z Krakowa. W 1939
roku maszyna walczyła z kolei w składzie 121 Eskadry
Myśliwskiej, przydzielonej
do armii „Kraków”. Została
ona zdobyta przez Niemców
i w charakterze trofeum eksponowano ją w berlińskim
Muzeum Lotnictwa. W 1944 Rozmus
roku została jednak ewaku- Franciszek
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Podpisano list intencyjny nawiązania partnerskich relacji
między Olkuszem i ukraińskim Niżynem

Gdy 24 lutego Ukrainę
najechały rosyjskie wojska,
w Olkuszu niemal natychmiast powstał pierwszy punkt
pomocy naszym wschodnim sąsiadom, a wsparcie
od mieszkańców Srebrnego Miasta trafiało m.in. do
ukraińskiego miasta Niżyn.
W poniedziałek władze miejscowości z obwodu czernihowskiego przybyły do
Olkusza, by wyrazić swoją wdzięczność za okazane

wsparcie, po czym burmistrz
Roman Piaśnik i mer Oleksandr Kodola podpisali wspólne Memorandum, mające
charakter listu intencyjnego
nawiązania partnerskich relacji pomiędzy miastami.

okazję dokładniej poznać
nasze miasto, spotkali się
z gospodarzem Olkusza oraz
Przewodniczącym
Rady
Miejskiej w Olkuszu Janem
Kucharzykiem:
rozmowy
dotyczyły aktualnych wydarzeń w Ukrainie, otrzyDelegację Niżyna, oprócz mywanej z Polski pomocy,
mera Oleksandra Kodoli, a także planów Ukrainy
tworzyli sekretarz Rady Mia- i miasta Niżyn na przyszłość.
sta Yurii Khomenko oraz
doradca mera Serhii Ok“W obliczu tak tragiczhonko. Zanim goście mieli
nych wydarzeń, jakie od
miesięcy codziennie obserwujemy w Ukrainie, naturalnym ludzkim odruchem
była chęć niesienia pomocy. Mieliśmy w Olkuszu
ogromne szczęście, że szybko powstała grupa, która
nie tylko chciała pomóc,
ale także wiedziała, jakie
należy podjąć kroki, tak
by udzielone wsparcie było
naprawdę skuteczne. Dzięki temu, pomoc płynąca
z naszego punktu docierała
błyskawicznie tam, gdzie
była najbardziej potrzebna.
Uważam, że jako lokalna

społeczność celująco zdaliśmy egzamin z wrażliwości. W tym trudnym czasie
między Olkuszem i Niżynem nawiązaliśmy także
wspaniałą relację, dlatego
jestem przekonany, że nadchodzące miesiące będą
prowadziły do zbudowania
trwałego
porozumienia”
- komentuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik.
“Dzięki pomocy społeczności Gminy Olkusz, a przede
wszystkim wolontariuszom
z grupy «Olkusz pomaga
Ukrainie»,
okrążonemu
przez wojska nieprzyjacielskie i poddanemu w marcu
bombardowaniu rakietowemu miastu Niżyn udało się
uniknąć katastrofy humanitarnej, a pomoc otrzymała najbardziej potrzebująca
grupa mieszkańców naszego miasta, czyli wychowankowie domu dziecka,
osoby starsze, przedstawi-

ciele Niżyńskiego Towarzystwa Głuchoniemych,
żołnierze ZSU i obronny
terytorialnej czy okoliczna ludność, w tym wsie
dotknięte działaniami wojennymi i okupacją. W leki
zaopatrywany był ponadto
Szpital Miejski w Niżynie.
Podpisanie Memorandum
Intencyjnego w sprawie
dalszej współpracy Olkusza
i Niżyna jest z jednej strony
ważnym krokiem w sformalizowaniu już nawiązanej współpracy, a z drugiej
stanowi plan działań na
najbliższą przyszłość, które
pozwolą naszym miastom
na nawiązanie wszechstronnej i wzajemnie korzystnej współpracy między
społecznościami w takich
obszarach, jak gospodarka, kultura, turystyka,
edukacja czy współpraca
między organizacjami pozarządowymi. Umożliwi
ono także społeczności Niżyna szybszą integrację ze
środowiskiem europejskim
i przyjęcie najlepszych
praktyk Unii Europejskiej”
- dodaje mer Niżyna Oleksandr Kodola.
Ukraińscy goście chętnie
odwiedzili również największe atrakcje turystyczne Srebrnego Miasta, czyli
Podziemny Olkusz oraz zamek w Rabsztynie. Z uwagi
na planowane przez władze

Niżyna inwestycje, duże
zainteresowanie wzbudził
na dodatek zmodernizowany basen w Ośrodku Sport ow o - Wy p o c z y n k ow y m
„Czarna Góra”. Ważną częścią odwiedzin było ponadto spotkanie z częścią wolontariuszy z grupy „Olkusz
pomaga Ukrainie”. Warto
wspomnieć, że z jej emblematem na mundurze walczą
niektórzy żołnierze z Niżna.
“Wolontariuszy
było
tak wielu, że spotkanie
z wszystkimi nie byłoby
możliwe. Było to jednak
ważne doświadczenie dla
obu stron, a osoby, które od
pierwszych dni wojny poświęcały swój wolny czas,
mogły osobiście się przekonać, jak ważna była praca,
którą wykonywali oraz że
została ona doceniona.
Mer Kodola zapowiedział,
że w podziękowaniu za
wkład, jaki mieszkańcy
Olkusza włożyli w pomoc jego miastu, jedna
z ulic w Niżynie będzie
nosiła nazwę «Olkuska».
To ogromne wyróżnienie,
które bardzo nas cieszy”
- podsumowuje spotkanie
z wolontariuszami dr Mateusz Kamionka ze Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej.
Redakcja
REKLAMA
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Łukasz Parfiński nowym przewodniczącym ZKG „KM” w Olkuszu
Związek
Komunalny
brej drodze do dalszych
a także włodarze pozostaGmin „Komunikacja Miępozytywnych
zmian”
łych samorządów współdzygminna” w Olkuszu ma
tworzących ZKG «KM»,
od wczoraj nowego Prze- komentuje Burmistrz
czyli Bukowna, Bolesławia
wodniczącego w osobie ŁuMiasta i Gminy Olkusz
oraz Klucz. Nowa funkcja
kasza Parfińskiego. DotychRoman Piaśnik, który
to wspaniałe wyzwanie,
czasowy Naczelnik Wydziału
wskazał kandydaturę nozwłaszcza w kontekście poGeodezji i Gospodarki Miewego Przewodniczącego
prawy jakości komunikaniem Urzędu Miasta i GmiZwiązku.
cji zbiorowej na obszarze
ny w Olkuszu zastąpił tym
funkcjonowania Związku.
samym Tadeusza Chwasta,
Niebawem przystąpimy
Łukasz Parfiński z wyktóry funkcję przewodni- kształcenia jest logistykiem
do ważnej inwestycji, począcego pełnił od 2016 roku. i ekonomistą, a od lat zwiąlegającej na zakupie dyzany jest z samorządem.
namicznej informacji pa“Pana Łukasza Parfiń- Od 2020 roku kieruje wysażerskiej oraz montażu
skiego znam doskonale działem odpowiedzialnym
nowej wiaty przystankoz pracy w magistracie, za majątek Gminy Olkusz,
wej przy Supersamie. Już
gdzie dał się poznać będąc
licencjonowanym
w maju na ten cel Związek
jako niezwykle sumienny zarządcą nieruchomości
Komunalny Gmin «Komui kreatywny pracow- i zdobywając swoje umienikacja Międzygminna»
nik, chętnie rozwijają- jętności i doświadczenie
w Olkuszu uzyskał procy swoje umiejętności. w zakresie geodezji, logimesę na dofinansowanie
Mam pełne zaufanie do styki, obsługi prawnej niew wysokości 3,7 miliona
tego, że będzie z rów- ruchomości,
gospodarki
złotych. Sukcesywnie bęnym oddaniem wypeł- mieszkaniowej czy ewidendziemy zatem realizować
niał swoje nowe obo- cji środków trwałych. Był
kolejne plany rozwoju
wiązki, z korzyścią dla ponadto odpowiedzialny za
komunikacji
miejskiej”
wszystkich mieszkańców. organizację zapytań oferW ostatnich latach byli- towych oraz przetargów.
- mówi natomiast nowy
śmy świadkami prawdziprzewodniczący
ZKG
wej rewolucji w jakości
“Bardzo serdecznie dzię„KM”.
komunikacji
miejskiej
kuję za zaufanie, jakim
Pozyskane z Polskiego
w naszej okolicy i wieobdarzył mnie burmistrz
rzę, że jesteśmy na doOlkusza Roman Piaśnik, Ładu dofinansowanie poREKLAMA

zwoli na instalację elektronicznych tablic przy przystankach autobusowych:
będą one wyświetlały bieżące informacje o kursach
autobusów, numerach linii,
cenach biletów czy ewentualnych utrudnieniach w ruchu. Warto przypomnieć,
że 1 lipca 2019 roku na ulice Olkusza wyjechały nowe
autobusy, zakupione przez
Związek dzięki kolejnemu
skutecznie uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości
blisko 20 milionów złotych.
Ta inicjatywa, początkowo podjęta przez Gminę

Olkusz, a następnie przeprowadzona przez ZKG
„KM”, pozwoliła na zakup
23 nowych pojazdów oraz
montaż pierwszej tablicy
dynamicznej
informacji
pasażerskiej pod Supersamem. Wartość całej inwestycji opiewała wówczas
na 28 milionów złotych.
“Wielu z nas być może
już nie pamięta starych
autobusów, które kursowały przed 2019 rokiem
oraz problemów, jakie
sprawiały. Wykonaliśmy
duży krok w kierunku po-

prawy komfortu podróży
i chcemy konsekwentnie
wykonywać następne. Jest
to bardzo ważne, ponieważ przy obecnych cenach
paliwa komunikacja miejska może stanowić bardzo
atrakcyjną alternatywę
dla samochodów. Jestem
przekonany, że osoba nowego przewodniczącego
jest gwarancją kontynuacji pozytywnych zmian”
- podsumowuje Roman
Piaśnik.
Redakcja

Wolbrom. Kompletnie pijany
ojciec spacerował po nocy ze swoją
półtoraroczną córką

Blisko 3 promile alkoholu
w organizmie miał 29-latek,
który prowadził w nocy wózek ze swoją półtoraroczną
córką. O sytuacji policjantów
zaalarmowali przechodnie,
którzy zauważyli jak mężczyzna słania się na nogach.

ści wykazało, że nieodpowiedzialny ojciec miał blisko
3 promile. Mundurowi wezwali na miejsce matkę dziecka, która nie potrafiła wyjaśnić mundurowym dlaczego
jej mąż w takim stanie i o tej
porze wyszedł z dzieckiem
na spacer. Kobieta była trzeźDo zdarzenia doszło około wa i zaopiekowała się córką.
godziny 23:20 przy targoSprawa trafiła do sądu
wisku na Osiedlu Łokietka.
Przybyli na miejsce funkcjo- rodzinnego, a stróże prawa
nariusze zauważyli, że 29-la- wyjaśniają obecnie czy nietek ma widoczne problemy trzeźwy ojciec naraził swoim
z utrzymaniem równowagi, zachowaniem małoletniego
a przeprowadzone przez na niebezpieczeństwo utranich badanie stanu trzeźwo- ty życia lub zdrowia. Zgod-

nie z art. 160. §1. Kodeksu
Karnego, „kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu, podlega karze
pozbawienia wolności do
lat 3”. Paragraf drugi przytoczonego przepisu stanowi ponadto, że „jeżeli na
sprawcy ciąży obowiązek
opieki nad osobą narażoną
na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
REKLAMA
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Co pewien czas każda organizacja pozarządowa (i nie
tylko!) musi przeprowadzić
wybory nowych władz. Rok
wyborczy zawsze jest niezwykle gorący, poprzedzony odpowiednią kampanią
i gorączkowym liczeniem
głosów. Nie inaczej było
w olkuskim kole Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, gdzie 23 lipca kilkunastu członków i sympatyków zebrało się w swojej
siedzibie przy ulicy Francesco Nullo 29a w Olkuszu,
by podsumować minione
trzy lata oraz zadecydować
o przyszłych działaniach.
Dotychczasowy prezes
Konrad Kulig przedstawił
osiągnięcia minionej kadencji, podkreślając, że zrealizowano aż 186 inicjatyw.
Wśród nich znalazły się takie przedsięwzięcia, jak rajdy historyczne, rekonstrukcje i inscenizacje, pokazy
mody, wystawy dotyczące
przeszłości ziemi olkuskiej,
publikacje naukowe i popu-

www.gazetaolkuska.pl

Nowe władze olkuskiego koła Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
larnonaukowe, działalność
publicystyczna, nagrania
świadków historii, spacery tematyczne czy udział
i współorganizacja uroczystości o charakterze patriotycznym. Do najważniejszych należy Rajd Pieszy
Szlakami Walk Oddziału „Hardego” (corocznie
w ostatni weekend września), wydawnictwo „Partyzanckie Wspomnienia”
oraz akcję „paczka dla
kombatanta”, w ramach której w okresie świątecznym
wolontariusze odwiedzali
weteranów z podarunkami. Na koniec, przywołano natomiast zmarłych
w tym okresie, pochodzących z ziemi olkuskiej, bądź
zamieszkujących ją kombatantów: Letycję Kiełtykę, Bronisława Olewińskiego, Janusza Zarembę,
Jana Zadęckiego, Zenobię
Mędrek, Helenę Krzywdę,
Witolda Orczyka, Tadeusza
Dąbrowskiego, Bolesława
Gądka, Stanisława Kulawika, Mariana Cyganka, Józe-

fę Wolską, Piotra Kulawika,
Henryka Urzędowskiego,
Brunona Piekarskiego oraz
Józefa Kowalika.

Następnie, obecny na
zebraniu Prezes Zarządu
Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej por.
Janusz Kwapisz wręczył
pamiątkową odznakę „Kolumbowie Rocznik ‘20”
Prezesowi Honorowemu
olkuskiego Koła Druhowi Ryszardowi Kowalowi,
który w czasie II wojny
światowej pełnił funkcję
łącznika zastępcy dowódcy
Oddziału Partyzanckiego
„Surowiec” ppor. Józefa
Mrówki „Mata”. Kolejny
punkt programu był niezwykle ważny z punktu
widzenia żywotnych interesów organizacji, gdyż
w poczet członków przyjęto cztery nowe osoby:
Michała Bożka, Michała
Chmiesta, Aleksandrę Pałkę oraz Szymona Surmę.
Z rozmów z uczestnikami

wynika ponadto, że tego
samego dnia deklaracje
złożyły kolejne osoby. Najważniejsze było jednak
głosowanie: walne zebranie
dokonało reelekcji Konrada Kuliga na stanowisku
prezesa, a w skład zarządu
weszli również: hm Ryszard Kowal (Prezes Honorowy), Mateusz Radomski
(wiceprezes i sekretarz),
Paulina Zając (skarbnik)
oraz Rafał Rogalski i Justyna Rams (członkowie).
„Obecny skład Zarządu
cechuje się dużym przygotowaniem merytorycznym i fachowym. Każda
z osób odpowiedzialna
jest w szczególności za
swój zakres obowiązków,
na którym zna się najlepiej. Następna kadencja

stawia przed nami szereg
wyzwań: przede wszystkim chcemy kontynuować
nasze sztandarowe inicjatywy, takie jak Rajd
«Hardego», który w tym
roku odbędzie 24 września, czy wydać kolejny,
czwarty już tom „Partyzanckich
Wspomnień”.
Podjęliśmy już w tym
celu konkretne działania,
mające na celu pozyskanie środków oraz zbiórkę
materiałów do publikacji.
Niemniej, cały czas staramy również się rozwijać
i podejmować nowe wyzwania, którymi z pewnością nieraz pozytywnie
zaskoczymy
olkuszan”

Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej to stowarzyszenie społeczno-kombatanckie, popularyzujące historię
Armii Krajowej. W obliczu
przechodzenia weteranów AK
na wieczną wartę, w inicjatywach wspierają ich młodsi
działacze: członkowie rodzin
akowców i sympatycy organizacji. Więcej o olkuskim kole,
a także o podejmowanych
przez nie inicjatywach można przeczytać na stronie internetowej www.ak.olkusz.pl.

Pałka
Aleksandra
Członkini
olkuskiego koła Świato– komentuje odpowie- wego Związku Żołniedzialna za promocję or- rzy Armii Krajowej, reganizacji Justyna Rams. konstruktorka historyczna
REKLAMA

Nakład: 20 000 egz.
Skład redakcyjny:
Mateusz Pabian redaktor naczelny

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

DRUK:
Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia w Sosnowcu

Wydawca:
Gazeta Olkuska
Mateusz Pabian
Biuro: ul. Kluczewska 2/40
32-300 Olkusz
Skład i łamanie:
Karolina Bartosik

redakcja@gazetaolkuska.pl reklama@gazetaolkuska.pl
kolportowany do domów, mieszkań i firm w Olkuszu oraz pozostałych miejsowości powiatu olkutel. 725 933 555 Bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy
skiego. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

8

www.gazetaolkuska.pl

Olkuskie szczypiornistki piąte w kraju!
Juniorki Młodsze SPR-u Olkusz wywalczyły
5. miejsce Mistrzostw
Polski w piłce ręcznej
plażowej.
Pierwszego
dnia finałów podopieczne Moniki Pastwy i Patrycji Głąbik straciły co
prawda szanse na podium, ale za to później
nie miały sobie równych,
wygrywając zmagania
w finałowej Grupie B.
Kolejna
wakacyjna
przygoda z piłką ręczną plażową dobiegła
końca. To już trzeci rok
z rzędu, który olkuskie
szczypiornistki z kategorii Juniorek Młodszych kończą w gronie
topowych
zespołów
w kraju. Jednak jeszcze
kilka dni temu nic nie
wskazywało na tak radosny finisz, bowiem w turnieju
półfinałowym
rozgrywanym 2 lipca
w
Świętochłowicach,
Młode Lwice zajęły 3.
miejsce za plecami KPR-u Kobierzyce oraz Skałki, co wedle regulaminu
zamykało im drogę do
walki o medale. Jednak
właściwie w przeddzień
ostatecznego terminu
potwierdzającego stawkę uczestników finałowych zmagań, ze
związkowej centrali napłynęła
wiadomość,
że z gry o mistrzostwo
REKLAMA

wycofała się drużyna
z Bierzwnicy, a pierwsze
w kolejce po „dziką kartę” są olkuszanki. Z takiej okazji grzechem byłoby nie skorzystać, więc
mimo sezonu urlopowego SPR wszedł do gry
o najważniejsze laury.
Po wejściu do gry
o „majstra” niejako
„bocznymi drzwiami”
Młode Lwice bardzo
chciały udowodnić, że
sportowo zasłużyły na
udział w tej imprezie.
Zaczęło się jednak od
wyzwania na poziomie
„hard”, bowiem pierwszymi rywalkami olkuskich zawodniczek były
broniące mistrzowskiego tytułu Pyrki Poznań.
W meczu z głównym
faworytem do złotych
krążków podopieczne
trenerek Pastwy i Głąbik dzielnie walczyły,
kąsały przeciwniczki,
ale ostatecznie przegrały w dwóch setach.
Szansą na poprawienie swoich notowań
w Grupie A było starcie ze Skałką-Śląskiem
Świętochłowice.
Był
to niejako rewanż za
niedawne wydarzenia
z turnieju półfinałowego, gdzie spotkaniu
pomiędzy tymi ekipami towarzyszyło wiele

emocji. I tym razem scenariusz meczu zakrawał
na dobry thriller, trzymający w napięciu do
samego końca. Początek pojedynku to prawdziwy koncert w wykonaniu
golkiperek
obu zespołów. Pierwsza
bramka padła dopiero
po upływie 5. minuty.
Wynik cały czas oscylował w granicach remisu, a o zaledwie jeden
punkt (8:7) lepsze okazały się świętochłowiczanki i to one na przerwę zeszły prowadząc
1:0. Po zmianie stron
obraz gry nie zmienił

się. Trudno było wskazać faworyta, ale i tym
razem szczęście było po
stronie Ślązaczek, które wygrały drugą partię 10:8 i całe spotkanie
2:0. Kto wie jakie byłoby
rozstrzygnięcie, gdyby
już po końcowej syrenie
olkuszanki wykorzystały rzut karny, który zapewniłby im remis po
10, a więc i możliwość
dalszej gry o „złotą
bramkę”, a później i nawet w shoot outach. Nie
ma jednak co gdybać,
bowiem co się stało, to
się już nie odstanie.
Druga porażka definitywnie przekreśliła nadzieje SPR-u na awans
do strefy medalowej.
Nie oznacza to jednak,
że Młode Lwice straciły
ochotę do gry. Wręcz
przeciwnie, początkowe
niepowodzenia wynikające w głównej mierze
z problemami ze skutecznością pod bramką rywalek, udało się
powetować. O tym, że
Olkusz zamierza jeszcze trochę zamieszać
w stawce, pokazał już
pojedynek z Olimpijczykiem Kowalewo Pomorskie, który do ostatniego meczu w grupie

przystąpił z kompletem
punktów, wcześniej wygrywając z samymi Pyrkami! Co prawda pierwszy set padł łupem liderek tabeli, ale w drugim
lepsze wrażenie sprawiały nasze Dziewczyny
i dzięki temu doprowadziły do stanu 1:1. Przy
remisie o końcowym
wyniku zadecydowały
shoot outy. Z tej próby
nerwów zwycięsko wyszły olkuszanki inkasując premierowe punkty
w turnieju finałowym.
Ostatecznie, po pierwszym dniu rywalizacji
w Sulejowie, promocję do meczów półfinałowych z Grupy A
zapewniły sobie Olimpijczyk z Pyrkami, a do
grona drużyn mających
walczyć w niedzielę
o miejsca 5-8 dołączyły
Skałka z SPR-em.
Młode Lwice, które
w bardzo wyrównanej grupie eliminacyjnej zajęły 4. miejsce,
w pierwszym niedzielnym starciu zmierzyły
się z pełniącymi rolę
gospodarza
turnieju,
zawodniczkami Chojeńskiego Klubu Sportowego. Łodzianki dzień
wcześniej w ramach

Grupy B uplasowały się
na 3. pozycji i choć były
stawianie jako delikatne faworytki, to jednak
musiały uznać wyższość
olkuszanek, które zagrały dojrzale i z wielkim
charakterem, co zapewniło im triumf 2:0.
Ten wynik sprawił, że
SPR w ostatnim swoim
występie w Sulejowie
miał zagrać o 5. miejsce.
Rywalem podopiecznych trenerek Pastwy
i Głąbik był APR Gladiator Oborniki Wielkopolskie. Także i w tym
przypadku olkuszanki zaprezentowały się
z jak najlepszej strony. Imponowały dużym
opanowaniem, nawet
w trudnych chwilach.
Przeciwniczki robiły co
mogły, ale mimo ambitnej postawy nie były
w stanie urwać nawet
seta. Młode Lwice wygrały obie części i mogły
wszystkim obwieścić, że
zadanie zostało w pełni wykonane, zgodnie
z tekstem piosenki „…
ale za to niedziela, niedziela, będzie dla nas!”.
fot. Związek Piłki Ręcznej w Polsce

SPR Olkusz (PK)

