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„Skarby Srebrnego Miasta” w nowym wydaniu
W niedzielę 21 sierpnia o godzinie 10:00 na dziedzińcu Sta-
rego Starostwa w Olkuszu rozpocznie się piknik historyczny, 
podczas którego zaprezentują się m.in. stowarzyszenia  eks-
ploracyjno-historyczne poszukujące skarbów i zabytków przy 
pomocy wykrywaczy metali. Niewątpliwą atrakcją będzie 

również zabawa dla dzie-
ci pod nazwą „Mały Od-
krywca”, w ramach któ-
rej najmłodsi będą mogli 
samodzielnie poszuki-
wać zakopanych monet.

CZYTAJ DALEJ NA 
STRONIE 2.

Olkuszanie w drugiej 
rundzie Pucharu Polski!

Nowy sezon piłkarski tradcyjnie 
rozpoczęła rywalizacja w ramach 
I rundy Pucharu Polski. Pojedynek 
na stadionie w Ośrodku Sportowo-
-Wypoczynkowym „Czarna Góra” 
w Olkuszu na pewno nie rozczarował, 
a można nawet stwierdzić, że było to 
jedno z ciekawszych spotkań całej 
I rundy. Olkuszanie, mimo starcia 
z lepiej notowanym rywalem, wystę-
pującym na co dzień w wyższej klasie 
rozgrywkowej, pokazali prawdziwy 
charakter, zapewniając sobie awans 
do kolejnego etapu rozgrywek.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 5.

Olkuskie zbiory w krakowskim Muzeum
12 sierpnia w Muzeum Armii Krajowej im. Emila Fieldorfa „Nila” w Kra-

kowie odbył się wernisaż wystawy „Pamiątki Armii Krajowej w zbio-
rach Muzeum Regionalnego PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olku-
szu i Koła Olkusz Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.
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„Skarby Srebrnego Miasta” w nowym wydaniu

W niedzielę 21 sierp-
nia o godzinie 10:00 na 
dziedzińcu Starego Sta-
rostwa w Olkuszu roz-
pocznie się piknik histo-
ryczny, podczas którego 
zaprezentują się m.in. 
stowarzyszenia  eksplo-
-racyjno-historyczne po-
szukujące skarbów i za-
bytków przy pomocy 
wykrywaczy metali. Nie-
wątpliwą atrakcją będzie 
również zabawa dla dzie-
ci pod nazwą „Mały Od-
krywca”, w ramach której 
najmłodsi będą mogli 
samodzielnie poszuki-
wać zakopanych monet.

Głównym motywem 
akcji jest nadchodzą-
ca rocznica cudowne-

go ocalenia olkuskich 
górników z katastrofy 
w kopalni srebra i oło-
wiu: dramatyczne wyda-
rzenia z 22 sierpnia 1609 
roku zostały uwiecznio-
ne przez Karola Dan-
kwarta freskiem na skle-
pieniu nawy głównej 
Bazyliki Jasnogórskiej. 
O godzinie 13:00 odpra-
wiona zostanie Msza św 
w Bazylice Rzymskoka-
tolickiej pw. św. Andrze-
ja Apostoła w Olkuszu, 
która będzie dodatko-
wo celebrowana przez 
kustosza klasztoru na 
Jasnej Górze ojca Stani-
sława Rudzińskiego. Po 
nabożeństwie odbędzie 
się ponadto koncert na 
olkuskich organach Hu-

mmla i Nitrowskiego 
w wykonaniu Macieja 
Semli oraz koncert chó-
ru „Cantores Minores 
Basilica Sancti Andre-
ae” pod dyrekcją ks. Ro-
berta Żwirka. Ostatnim 
elementem pikniku bę-
dzie natomiast przedsta-
wienie karczmy piwnej.

Warto wspomnieć, 
że patronat honorowy 
nad uroczystością upa-
miętnienia cudowne-
go ocalenia olkuskich 
górników objął prze-
or Klasztoru na Jasnej 
Górze ojciec Samuel 
Pacholski, a cały pik-
nik historyczny “Skar-
by Srebrnego Miasta” 
uzyskał Honorowy Pa-

tronat Prezydenta Rze-
czypospolitej Andrze-
ja Dudy. Swój udział 
w wydarzeniu potwier-
dziła ponadto delegacja 
gwarków ze Stowarzy-
szenia Miłośników Zie-
mi Tarnogórskiej. 

Innym powodem orga-
nizacji pikniku jest także 
nadchodząca rocznica 
pierwszego lotniczego 
zwycięstwa w drugiej 
wojnie światowej: ze-
strzelone przez pilota 
Władysława Gnysia dwa 
niemieckie bombowce 
Dornier Do-17 spadły 
w Żuradzie 1 września 
1939 roku około godziny 
6:30. Z tej okazji otwar-
ta zostanie wystawa 

pamiątek związanych 
z pułkownikiem Gny-
siem oraz wystawa mo-
deli samolotów woj-
skowych. Wyjątkowym 
eksponatem będzie nie-
spełna trzymetrowe śmi-
gło pierwszego polskie-
go bombowca Hansa-
-Brandenburg, który brał 
udział m.in. w walkach 
o Lwów w 1918 roku.

Organizatorami wyda-
rzenia są Stowarzyszenie 
Szansa Białej Przemszy, 
Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Olkuszu, Podziem-
ny Olkusz oraz założony 
przeze mnie Klub Histo-
ryczny „Bractwo Kopac-

kie”:  organizacja dzia-
łająca przy olkuskim 
oddziale PTTK skupia 
w swoich szeregach lo-
kalnych „poszukiwaczy 
skarbów”. Więcej na jej 
temat można przeczytać 
w wydaniu Gazety Ol-
kuskiej z 7 czerwca 2021 
roku, dostępnym po ze-
skanowaniu 
za pomocą 
smar t fona 
kodu QR.

Rozmus
Franciszek
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Olkuskie zbiory w krakowskim Muzeum
12 sierpnia w Muzeum 

Armii Krajowej im. 
Emila Fieldorfa „Nila” 
w Krakowie odbył się 
wernisaż wystawy „Pa-
miątki Armii Krajowej 
w zbiorach Muzeum Re-
gionalnego PTTK im. 
Antoniego Minkiewicza 
w Olkuszu i Koła Olkusz 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej”.

Przedsięwzięcie to 
mogło mieć miejsce 
dzięki Marszałkowi 
Województwa Małopol-
skiego Witoldowi Koz-
łowskiemu, z inicjaty-
wy którego realizowa-

ny jest projekt „Muzea 
domowe - ożywienie 
tożsamości w społecz-
nościach lokalnych Ma-
łopolski”. Ma on na celu 
prezentacje ciekawych 
eksponatów z zasobów 
małych placówek muze-
alnych z naszego woje-
wództwa w krakowskich 
instytucjach kultury, tak 
aby pokazać je szersze-
mu gronu odbiorców 
i zachęcić do odkrywa-
nia mniej znanych za-
kątków regionu. Ponad-
to, niezwykle ważnym 
i często podkreślanym 
przez organizatorów 
aspektem jest pozyska-

nie materiałów z pry-
watnych archiwów, które 
zazwyczaj nie są pokazy-
wane większej publice. 

Wystawa opowiada 
o wybranych elemen-
tach olkuskiej konspi-
racji niepodległościowej 
z czasów II wojny świa-
towej na przykładzie 
konkretnych przedmio-
tów, fotografii i doku-
mentów. Znajdziemy 
wśród nich artefakty wy-
kopane w miejscu obozu 
leśnego Oddziału Party-
zanckiego „Surowiec” 
Gerarda Woźnicy „Har-
dego” w lasach Gości-

bi, takie jak fragmenty 
pieca, tubka po maści na 
odmrożenia czy guziki 
mundurowe i medali-
ki. Prezentowana jest 
również opaska Adama 
Kani „Siekiery”: żołnie-
rza Batalionów Chłop-
skich - Armii Krajowej, 
należącego do  oddziału 
„Szarańcza” Jana Pień-
kowskiego „Mohorta” 
w okolicach Sułoszowej. 
Warto również zwrócić 
uwagę na butlę tlenową 
z pierwszego samolotu 
zestrzelonego podczas 
drugiej wojny światowej 
(co miało miejsce nad 
Żuradą) czy naszywkę 
z emblematem oddziałów 
partyzanckich Okręgu 
Śląskiego AK, która na-
leżała do żołnierza wspo-
mnianego zgrupowa-
nia „Surowiec” Tadeusza 
Kępki „Kosa” z Olkusza. 
Całość dopełnia kil-
kanaście plansz, z któ-
rych można dowiedzieć 
się nie tylko o dziejach 
podziemia na terenie 
ziemi olkuskiej, ale tak-
że o historii Srebrnego 
Miasta i organizato-
rach wystawy. Wzrok 
przykuwają fotografie, 
przedstawiające zarów-
no najważniejsze osoby 
związane z omawianym 

tematem, jak i prostych 
nieznanych z imienia 
i nazwiska żołnierzy. Co 
niezwykle istotne, za 
każdym z prezentowa-
nych eksponatów stoi 
osobna historia kon-
spiratora bądź konspi-
ratorki, ryzykujących 
życie dla odzyskania 
upragnionej wolności. 

“Wystawa ta stano-
wi świetną okazję do 
zaznajomienia się od-
wiedzających Muzeum 
AK z historią w wy-
miarze regionalnym, 
a nie tylko ogólnokra-
jowym. Myślę, że taka 
perspektywa z pewno-
ścią będzie cenna dla 
widza, który być może 
zainspiruje się do po-
szukiwania podobnych 
doświadczeń w swojej 
rodzinie. W naszym 
przekonaniu najważ-
niejszym celem tej ini-
cjatywy jest pewnego 
rodzaju «przebudze-
nie» lokalnych spo-
łeczności i pokazanie 
jak ciekawe i niejedno-
krotnie bezcenne rze-
czy posiadają w swoich 
domowych zbiorach. 
Dzięki temu będziemy 
mogli dowiedzieć się 
jeszcze więcej o kon-

spiracji tego okresu” 

- komentuje członek 
zarządu Koła Olkusz 
ŚZŻAK Justyna Rams.

Zwiedzający będą 
mieli ponadto okazję 
poszerzyć swoją wiedzę 
po opuszczeniu siedzi-
by Muzeum, w czym 
pomoże im dwudziesto-
stronicowy katalog, do 
którego treść przygoto-
wywali Konrad Kulig, 
Mateusz Radomski oraz 
Barbara Stanek. Zawie-
ra on wiele ciekawych 
informacji przedsta-
wionych w przystępny 
sposób, dzięki czemu 
stanowi swoiste kom-
pendium wiedzy o ol-
kuskiej konspiracji. Wy-
stawę można oglądać 
do końca października.

Mateusz
Radomski
Wiceprezes olkuskie-
go koła Światowego 
Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej, archiwi-
sta Muzeum Regional-
nego PTTK w Olkuszu

REKLAMA

fot. Członkowie Zarządu Koła Olkusz ŚZŻAK podczas otwarcia wystawy. 
Stoją od lewej: Paulina Zając, Justyna Rams i Mateusz Radomski (autor: Piotr Bochenek)

fot. Justyna Rams
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Poszukiwany listem gończym 
wpadł w ręce policjantów… przed 

budynkiem olkuskiej komendy

Olkuscy policjanci eskor-
towali na sygnałach cho-

rą 80-latkę do szpitala

REKLAMA

Funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Olkuszu zatrzymali 24-lat-
ka, który ukrywał się przed 
wymiarem sprawiedliwości: 
mężczyzna był poszukiwany 
listem gończym przez Sąd 
Rejonowy w Stalowej Woli.

Uwagę mundurowych 
przykuły osoby, które 

w pobliżu busa zaparko-
wanego przy budynku 
komendy zaczęły zacho-
wywać się głośno i ner-
wowo, dlatego stróże pra-
wa postanowili sprawdzić 
co jest powodem takiego 
stanu rzeczy. Okazało się, 
że kierowca wraz z pa-
sażerami przyjechał po 
mężczyznę, który skła-
dał zawiadomienie w ol-
kuskiej komendzie: po-
byt 24-latka w jednostce 
znacznie się wydłużał, 
a pasażerowie zaczęli się 
niecierpliwić i nerwowo 
spacerować po parkin-
gu, gdyż bus miał ru-
szać w trasę do Holandii.

Szczególne zdenerwo-
wanie wykazywał jeden 
z pasażerów, którego po-
stanowili sprawdzić po-

licjanci. Ich podejrzenia 
okazały się słuszne, gdyż 
24-letni obywatel Polski, 
mieszkający na co dzień 
w Holandii, był poszu-
kiwany listem gończym 
przez Sąd Rejonowy 
w Stalowej Woli celem 
odbycia kary 1,5 roku 
pozbawienia wolności za 
kradzież rozbójniczą. Po-
nadto, podczas przepro-
wadzonej przez krymi-
nalnych  kontroli bagażu, 
funkcjonariusze znaleź-
li przy nim marihuanę. 
Mężczyzna został zatem 
zatrzymany i trafił do 
aresztu, gdzie będzie teraz 
odbywał orzeczoną wo-
bec niego karę więzienia.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu

Sierż. Mateusz Dąbek 
oraz sierż. Patryk Gałek 
z Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu piloto-
wali samochód z 80-letnią 
pasażerką, która skarżyła 
się na ból w klatce piersio-
wej. Sytuacja była poważ-
na a stan seniorki w każdej 
chwili mógł się pogorszyć, 
dlatego mundurowi bez 
wahania włączyli sygnały 
i zapewnili jej bezpieczny 
pilotaż do Nowego Szpita-
la w Olkuszu.

Stróże prawa, którzy pa-
trolowali ulice miasta, 
zauważyli, jak na ulicy 
ks. Gajewskiego kierow-
ca Opla złamał przepisy 
ruchu drogowego, nie 
stosując się do zakazu 
ruchu. Policjanci zare-
agowali zatem na to wy-
kroczenie, zatrzymując 
mężczyznę. Ten zaczął 
jednak tłumaczyć funk-

cjonariuszom, że wiezie 
z Krzeszowic do olku-
skiego szpitala swoją 
80-letnią mamę, która 
ma problemy z oddycha-
niem: kobieta skarżyła się 
również na ból w klatce 
piersiowej, a od dłuższe-
go czasu miała leczyć się 
na serce.

Mundurowi wiedząc, że 
w sytuacji, kiedy chodzi 
o ludzkie zdrowie i życie, 
liczy się każda minuta, bez 
wahania włączyli sygnały 
świetlne i dźwiękowe i za-
częli pilotować samochód 
do szpitala. Dzięki bły-
skawicznej reakcji stróży 
prawa, seniorka szybko 
trafiła pod opiekę leka-
rzy, gdzie zapewniono jej 
specjalistyczną pomoc.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu

REKLAMA REKLAMA
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Olkuski Klub Sportowy „Słowik” 4:3 Centuria Chechło. 
Olkuszanie w drugiej rundzie Pucharu Polski!

Nowy sezon piłkar-
ski tradycyjnie rozpoczę-
ła rywalizacja w ramach 
I rundy Pucharu Polski. 
Olkuszanie, mimo star-
cia z lepiej notowanym 
rywalem, występującym 
na co dzień w wyższej 
klasie rozgrywkowej, po-
kazali prawdziwy cha-
rakter, zapewniając sobie 
awans do kolejnego etapu 
rozgrywek.

Przypominamy, że mi-
niony sezon 2021/2022 
był sezonem debiutanc-

kim dla seniorskiej dru-
żyny Żółto-Niebieskich: 
swój pierwszy oficjalny 
mecz OKS również ro-
zegrał w I rundzie Pu-
charu Polski Podokręgu 
Olkusz, a rywalem na-
szego zespołu był Pro-
mień Przeginia. Ekipa 
występująca w Keeza 
Klasie A gładko ogra-
ła wówczas “Słowik” 
8:0, dlatego tegoroczne 
zwycięstwo nad także 
występującą w Klasie A 
Centurią Chechło sta-
nowi duże osiągnięcie 

oraz widoczny pro-
gres w rozwoju klubu.

Pojedynek na stadio-
nie w Ośrodku Sporto-
wo-Wypoczynkowym 
„Czarna Góra” w Olku-
szu na pewno nie roz-
czarował, a można na-
wet stwierdzić, że było 
to jedno z ciekawszych 
spotkań całej I rundy. 
Padło w nim bowiem 
aż siedem goli, a koń-
cowy wynik ważył się 
do ostatniego gwizdka: 
Olkuski Klub Sportowy 
„Słowik” zaczął z praw-
dziwym przytupem, 
jako że najpierw pre-
mierową bramkę strze-
lił Artur Kasprzyk, a na-
stępnie dwa trafienia, 
w tym jedno z rzutu 
karnego, dołożył Piotr 
Szpejna. Pomimo aż trzy-
bramkowego prowadze-
nia już w pierwszej poło-
wie, goście nie zamierzali 
jednak składać broni 

i szybko odpowiedzieli 
dwoma golami własne-
go autorstwa. W efekcie, 
oba zespoły schodziły do 
szatni przy wyniku 3:2.

Po zmianie stron spo-
tkanie zaczęło się nieja-
ko od początku, jako że 
Centuria zdołała odrobić 
straty i doprowadzić do 
remisu. Kiedy wydawało 
się, że o kwestii awan-
su zadecyduje konkurs 
rzutów karnych, czwar-
tą, a zarazem decydują-
cą bramkę dla olkuszan 
zdobył natomiast rezer-
wowy Michał Bogdański, 
który okazał się prawdzi-
wym jokerem: „Bodzio” 

efektownie trafił do siatki 
rywali zza pola karne-
go dosłownie chwilę po 
tym, jak zameldował się 
na murawie. Końcówka 
pojedynku, ze względu 
na wynik, była mocno 
nerwowa, gdyż gospo-
darze bronili skromnej 
zaliczki, a goście za 
wszelką cenę starali się 
doprowadzić do remisu. 
Ze swojego zadania le-
piej wywiązali się osta-
tecznie “Żółto-Niebie-
scy” i to oni zagrają w II 
rundzie Pucharu Polski.

“Zwycięstwo jak naj-
bardziej zasłużone, 
a co najważniejsze, po-

kazaliśmy, że potrafi-
my być drużyną. Ty-
taniczna praca, coraz 
lepsze zrozumienie na 
boisku i trafiona zmia-
na dały świeżość oraz 
oczywiście zwycięską 
bramkę. Jeśli wszyscy 
postaramy się o jak naj-
lepszą frekwencję na 
treningach, to pozwoli 
nam to stać się jeszcze 
lepszą drużyną, a tak-
że skutecznie walczyć 
o awans do A Klasy” 

- komentuje trener Ol-
kuskiego Klubu Spor-
towego “Słowik” Rafał 
Pięta.

Redakcja

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z.o.o. w Olkuszu

Informuje zainteresowanych, że posiada do wynajęcia 
pomieszczenia biurowe o różnych powierzchniach 

wyposażone w media z możliwością wynajęcia miejsca 
postojowego w budynku przy ulicy Bylicy 1 

(dawniej Bursa) w Olkuszu
Więcej informacji na stronie internetowej www.pgk.olkusz.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 695 886 885  lub osobisty
w siedzibie firm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
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Pani Ewa jest lokalną fry-

zjerką, która na życzenie 
dojeżdża do swoich klien-
tów. Podczas jednej z takich 
podróży padła jednak ofiarą 
bardzo poważnego wypad-
ku samochodowego, w wy-
niku którego całe jej życie 
diametralnie się zmieniło.

„Na miejscu pojawili się 
obcy ludzie, przypadko-
wi świadkowie, którzy 
próbowali ratować mamę 
i wyciągać ją z samocho-
du. Potem pojawił się 
tata, a na końcu dotarłam 
ja. Do mamy przyjechała 
karetka, ale lekarz uznał, 
że obrażenia są bardzo 
poważne i wezwano heli-
kopter. I tak, moja mama 
znalazła się w szpitalu” 

- relacjonuje Klaudia, 
córka pani Ewy.

W szpitalu lekarze stwier-
dzili mnóstwo poważnych 
obrażeń: uraz wielona-
rządowy rozlany, uraz 
czaszkowo-mózgowy (zła-
manie lewego oczodołu, 
krwiak podtwardówkowy, 
uraz aksonalny, stłuczenie 
mózgu), uraz kręgosłu-
pa (złamanie kręgu C2) 
i miednicy (złamania ko-
ści miednicy), złamanie 
kości piszczelowej, stłu-
czenie płuc, niewydolność 
oddechową czy niedowład 
połowiczny lewej strony 
ciała. „Straszne było wi-
dzieć mamę w takim sta-
nie. Tym bardziej, że przez 
2,5 miesiąca przebywała 
w śpiączce i nie było z nią 
żadnego kontaktu. Wiele 
razy traciliśmy nadzie-
ję na polepszenie stanu” 

- dodaje pani Klaudia.

Po 10 miesiącach od wy-
padku mieszkanka naszego 
miasta porusza się samo-
dzielnie, jednak wciąż ma 

duże trudności: codzien-
nie odbywa dwugodzinną 
rehabilitację lewej stro-
ny swojego ciała, do któ-
rej dochodzą stałe wizyty 
u lekarzy, pod stałą kon-
trolą których znajdują się 
m.in. krwiaki w głowie. Ze 
względu na długą śpiączkę, 
monitorowany jest rów-
nież stan serca. Pani Ewa 
odczuwa ponadto bóle ko-
stne w okolicach miednicy 
i bioder, nie może poru-
szać ręką, a także często 
ma zawroty głowy i kłopo-
ty z koncentracją, co ge-
neralnie wpływa na jej złe 
samopoczucie. Choć olku-
szanka pamięta zdarzenia 
sprzed wypadku, to jednak 
często zapomina o tym, 
co wydarzyło się wczoraj, 
wymagając stałej opieki 
i pomocy w codziennych 
czynnościach. O powro-
cie do pracy fryzjerki na 
razie nie ma zatem mowy.

„Proszę o pomoc dla mo-
jej mamy w powrocie do 
zdrowia. Pula rehabilita-
cji możliwej z NFZ zaraz 
się bowiem wyczerpie, 
a prywatna, czy to w po-
staci wizyt domowych, czy 
wyjazdowych turnusów 
do kliniki, jest bardzo dro-
ga. Dlatego zwracam się 
z prośbą o wsparcie do do-
brych ludzi. Mimo chwil 
zwątpienia, wierzymy, że 
jeszcze może być dobrze, 
a mama znów będzie sobą” 

- podsumowuje córka 
Pani Ewy.

Zeskanuj za pomocą smart-
fona poniż-
szy kod QR, 
aby przejść 
na stro-
nę zbiórki: 

Redakcja

Pomóż Ewie z Olkusza odzyskać 
sprawność po wypadku!
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Politycy Lewicy odwiedzili Olkusz

Na rynku w Olkuszu 
odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Lewi-
cy, będące częścią  wakacyj-
nej trasy pod hasłem „Bez-
pieczna Rodzina”. Politycy 
reprezentowali różne roz-
wiązania w sprawie pakietu 
antyinflacyjnego czy plany 
na darmowy transport 
publiczny w okresie waka-
cji dla dzieci i młodzieży.

Srebrne Miasto od-
wiedzili m.in. Wicemar-
szałek Sejmu RP Wło-

dzimierz Czarzasty oraz 
parlamentarzyści Agnie-
szka Dziemianowicz-Bąk,
Tomasz Trela, Wiesław 
Buż, Katarzyna Kretkow-
ska, Daria Gosek-Popio-
łek, Arkadiusz Iwaniak 
i Maciej Gdula. W spo-
tkaniu wzięli ponadto 
udział Przewodniczący 
Rady Powiatowej No-
wej Lewicy w Olkuszu 
Janusz Dudkiewicz czy 
Jan Kajda ze Związku 
Zawodowego Górni-
ków ZGH „Bolesław”.

“Spotykamy się dzi-
siaj na pięknym rynku 
w Olkuszu, bo Lewica, 
w przeciwieństwie do 
PiS, zawsze jest blisko 
ludzi. Nie zamykamy się 
przed dostępem do zwy-
kłych obywateli i z po-
korą przyjmujemy wszel-
ką krytykę, a z rado-
ścią pozytywne słowa 
na nasz temat. Olkusz 
to 61. miasto na naszej 
trasie i nie zamierzamy 
jej przerywać, jak nie-
którzy politycy, którzy, 

pomimo zapowiedzi 
spotkań z wyborcami, 
spotykają się wyłącznie 
z własnymi strukturami 
partyjnymi, a jak nawet 
tak obwarowane spo-
tkania nie wychodzą, 
to z wyjazdów finalnie 
rezygnują. Dzisiaj taką 
rezygnację ogłosił Ja-
rosław Kaczyński, któ-
ry, póki jeszcze jeździł, 
woził się limuzynami 
oraz używał policjan-
tów i barierek, by od-
dzielić się od wyborców” 

- mówił Współprze-
wodniczący Nowej Le-
wicy w Małopolsce Ry-
szard Śmiałek.

“Również dzisiaj ogło-
szono, że wskaźnik in-
flacji wynosi już 15,5%. 
Jarosław Kaczyński, 
tak jak uciekł przed 
wyborcami oraz przed 
konfrontowaniem się 
z trudnymi pytania-
mi, uciekł także przed 
inflacją, jednak milio-
ny polskich rodzin nie 
mają dokąd uciec. Roz-
wiązania z proponowa-
nego przez nas pakietu 
«Bezpieczna Rodzina» 
zakładają obniżenie rat 
kredytów hipotecznych 
oraz waloryzację rent 
i emerytur. Lewica chce 
również zadbać o do-
brą kondycję szkół, tak 

aby dzieci miały sto-
sowne warunki do na-
uki. Dla nas rodzina to 
nie jest ideologia, tylko 
ludzie z krwi i kości” 

- przekonywała posłan-
ka Agnieszka Dziemia-
nowicz-Bąk. 

“Ta drożyzna to nie tyl-
ko ceny w sklepach, ale 
również lęk czy star-
czy na ogrzanie domu, 
niezależnie czy mowa 
o grzaniu węglem, prą-
dem czy gazem. Do-
datki będą natomiast 
przysługiwać jedynie 
tym, którzy mają piece 
węglowe, a tym, którzy 
grzeją dom w inny spo-
sób czy którzy zainwe-
stowali w ekologiczne 
źródła energii, już nie. 
Jednocześnie, nie daje 
się gwarancji, że ten 
węgiel w ogóle będzie 
do nabycia, bo przecież 
na ten moment go nie 
ma. Zamiast dodatku 
węglowego, Lewica za-
proponowała zatem do-
datek grzewczy dla każ-
dej rodziny, dla każdego 
gospodarstwa domowe-
go, niezależnie od tego 
czym się grzeje, o ile do-
chód na członka rodzi-
ny jest niższy od 4 100 
złotych «na rękę». War-
to dodać, że gdybyśmy 
inwestowali w panele 

fotowoltaiczne, pompy 
ciepła czy modernizację 
sieci przesyłowych, to 
nie musielibyśmy korzy-
stać z węgla z Rosji, bo 
z takiego właśnie dotąd 
korzystaliśmy, a polski 
eksportowaliśmy nawet 
po wprowadzeniu w lu-
tym embarga na węgiel 
z Rosji. Czy było to ro-
bione pod interesy Rosji? 
W dużym stopniu tak” 

- dodała z kolei po-
słanka Katarzyna Kret-
kowska, która zdra-
dziła również, że choć 
jest parlamentarzystką 
z Poznania, to jej mama 
urodziła się w Olkuszu 
i to w Srebrnym Mie-
ście mieszkała cała jej 
przedwojenna rodzina.

Na spotkanie przybyło 
kilkudziesięciu miesz-
kańców Olkusza wraz 
z dziećmi, dla których 
przygotowany został 
specjalny stolik z kolo-
rowankami. Rozdawa-
ne były ponadto jabłka, 
wata cukrowa oraz różne 
gadżety. Nagranie z wi-
zyty polityków Lewicy 
w naszym mieście można 
obejrzeć ska-
nując za po-
mocą smart-
fona kod QR: 

Redakcja
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