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Wywiad z utalentowanym olkuskim 
gitarzystą Marcinem Skipiałą

Marcin Skipiała to olkuski muzyk, kompozytor, gitarzysta i producent 
muzyczny, który na swoim koncie ma już m.in. występ na dużej scenie 
podczas festiwalu Pol'and'Rock w 2019 roku czy na czeskim festiwalu Ma-
sters of Rock. Utwór „Jak ci powiedzieć” składu Hurrockaine w 2018 roku 
otrzymał ponadto statuetkę Przeboju Roku w Antyradiu. Marcin dziś pra-
cuje nad zupełnie nowym, popowym projektem wraz z wokalistą Jackiem 
Goralem, a kilka dni temu wrócił z nietuzinkowego wydarzenia - Son-
gwriting Camp ZAiKS.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.

Horrendalne podwyżki cen energii 
rujnują samorządy

Rosnące w zawrotnym tempie ceny prądu dają się we znaki nie tylko 
każdemu z nas, ale także samorządom w całej Polsce. Podwyżki o kilka-
set procent, liczone w niektórych miastach nawet w setkach milionów 
złotych, zmuszają samorządy do nieraz drastycznego ograniczenia zu-
życia prądu. Dla przykładu, tylko we Wrocławiu nie odbędzie się w tym 
roku m.in. zabawa sylwestrowa, popularny festiwal „Europa na Widel-
cu” oraz maraton, a pracownicy miejscy, tam gdzie to możliwe, będą 
pracowali w trybie zdalnym, co poniekąd przerzuci jednak na nich do-
datkowe koszty energii. W Gminie Olkusz już teraz świeci natomiast je-
dynie ok. 400 z 824 latarni.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

Zmiana warty w Ol-
kuskim Klubie Spor-

towym „Słowik”
22 września dobiegła końca ka-
dencja ustępującego Zarządu 
Olkuskiego Klubu Sportowe-
go “Słowik”, któremu do tej pory 
przewodził założyciel OKS-u Ra-
fał Pięta. Jego miejsce zajął Jan 
Sarecki, który otrzymał jednogło-
śne poparcie ze strony członków 
Stowarzyszenia. Dotychczasowy 
Prezes nie kończy przygody ze 
Słowikiem, gdyż, przy aprobacie 
nowego Zarządu, będzie on pełnił 

funkcję Prezesa Honorowego.
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Horrendalne podwyżki cen energii rujnują samorządy
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Rosnące w zawrotnym tempie 
ceny prądu dają się we znaki nie 
tylko każdemu z nas, ale także sa-
morządom w całej Polsce. Podwyżki 
o kilkaset procent, liczone w niektó-
rych miastach nawet w setkach mi-
lionów złotych, zmuszają samorządy 
do nieraz drastycznego ograniczenia 
zużycia prądu. Dla przykładu, tylko 
we Wrocławiu nie odbędzie się w tym 
roku m.in. zabawa sylwestrowa, po-
pularny festiwal „Europa na Wi-
delcu” oraz maraton, a pracownicy 
miejscy, tam gdzie to możliwe, będą 
pracowali w trybie zdalnym, co po-
niekąd przerzuci jednak na nich do-
datkowe koszty energii. W Gminie 
Olkusz już teraz świeci natomiast 
jedynie ok. 400 z 824 latarni.

Prace związane z redukcją miej-
skiego oświetlenia zostały roz-
poczęte jeszcze pod koniec maja, 
a podobne prace trwają już także 
na 3299 obwodach należących 
do Tauronu. Gmina Olkusz jest 
ponadto po wstępnych rozmo-
wach z Tauron Nowe Technologie 
SA, która ma przygotować propo-
zycję wymiany istniejących opraw 
na wykorzystujące technologię 
LED. Wszystko dlatego, że w ubie-
głym roku za jedną kilowatogodzi-
nę Srebrne Miasto płaciło 0,2750 zł 
netto, podczas gdy w tym roku jest 
to już 1,0206 zł netto. Przyszłość 
maluje się w jeszcze ciemniej-
szych barwach, gdyż od 1 stycz-
nia stawka wynosić będzie aż 
1,7423 zł netto, a powrót poniżej 
progu 1 zł netto/kWh nastąpi do-
piero… od 1 stycznia 2025 roku.

Problem jest niestety widocz-
ny jak Polska długa i szeroka. 
W Olsztynie podwyżki wynoszą 
zawrotne 380% za oświetlenie 
i 540% dla budynków i instalacji, 
co przekłada się na łączną kwotę 
sięgającą 315 milionów złotych, 
a i tak nie są to najwyższe pod-
wyżki w skali kraju. W wysto-
sowanym przez Biuro Prasowe 
Urzędu Miejskiego Wrocławia 
wystosowało z kolei komuni-
kat, w którym poinformowało, 
że w przetargu na zakup prądu 
na przyszły rok wpłynęła tyl-
ko jedna oferta: od PGE Obrót 
SA na kwotę 405 milionów zło-
tych, czyli aż o o 339 milionów 
złotych więcej, niż w bieżącym 
roku, jako że obecnie koszt ten 
wynosi we Wrocławiu 66 mi-
lionów złotych. 339 milionów 
złotych, które Wrocław musiał-
by dopłacić za energię w przy-
szłym roku, to równowartość 
zakupu np. 80 autobusów elek-
trycznych. Tylko w drugim 
półroczu 2022 roku wzrost cen 
prądu zwiększył się w poszcze-
gólnych miastach o przykładowo:

Gdynia - 386%
Piła - 359%
Rzeszów – 320%
Kołobrzeg – od 278 do 362%
Legionów – 312%
Bydgoszcz – 300%
Września – 278%
Kaliszu – 240%
Toruń – od 215 do 230%
Międzyrzec Podlaski – 201%
Sopot – 150%

„Jeżeli nic się nie zmieni, to te-
goroczne łączne wydatki na zakup 
energii elektrycznej przez samorzą-
dy w całym kraju mogą sięgnąć na-
wet 30 miliardów złotych. To mniej 
więcej połowa kwoty, którą wyda-
jemy na utrzymanie wszystkich 
szpitali w Polsce” - wskazuje Marek 
Wójcik ze Związku Miast Polskich. 
Gdyby tego było mało, podwyżki 
cen gazu również wynoszą najczę-
ściej kilkaset procent. Rekordzista-
mi są Wałbrzych oraz Bydgoszcz, 
gdzie ceny poszybowały w górę 
o - to nie żart - 900%. Niektóre 
miasta zapłaciły ponadto dwa razy 
więcej za olej opałowy, a rośnie tak-
że cena biomasy, której dostępność 
jest zresztą bardzo ograniczona. 
„Cena węgla szybuje dramatycznie, 
jako że rok temu kontraktowany 
miał węglowy kosztował od 270 
do 300 złotych za tonę, a dziś jest 
to już od 1400 do 1600 złotych, o ile 
w ogóle jest on dostępny. Za chwilę 
spotkamy się z problemem, że cie-
płownie w Polsce nie będą miały 
czego wrzucać do pieców” - alar-
muje z kolei prezydent Ostrowca 
Świętokrzyskiego Jarosław Gór-
czyński. Do takiej sytuacji może 
dojść nawet szybciej, niż się wszyst-
kim wydaje, gdyż 23 września 
od godziny 19:00 do godziny 21:00, 
po raz pierwszy w historii, obowią-

zywał ogłoszony przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne okres zagroże-
nia na rynku mocy.

Samorządy w całej Polsce nie 
ukrywają, że bez rządowych 
działań osłonowych z pewnością 
zdrożeje czynsz w lokalach ko-
munalnych czy usługi komunalne 
transportu miejskiego. Przed mie-
siącem znów mocno podrożał bo-
wiem olej napędowy, a przypadku 
95-oktanowej benzyny zanotowa-
no pierwszą podwyżkę od czerw-
ca. W połączeniu ze spowodowa-
nym galopującą in� acją wzrostem 
oczekiwań płacowych kierowców 
czy kosztów bieżącego serwisu 
i utrzymania taboru, podwyżkę 
cen biletów o 30% wprowadziła 
już Łódź, o 26% Gdańsk i Gdynia, 
a o 25% Olsztyn. Bilety podrożały 
również w m.in. Lublinie, Byd-
goszczy, Wrocławiu czy w Krako-
wie, a wzrosty cen zapowiedziano 
już w Metropolii Śląskiej, Koszali-
nie, Pabianicach czy w Warszawie.

W związku z powyższym, sa-
morządy z całego kraju domagają 
się od rządu działań osłonowych 
i pilnej nowelizacji m.in. prawa 
energetycznego, rozporządzenia 
taryfowego oraz rozporządzenia 
w sprawie ograniczania dostaw 

ciepła. Nad rozwiązaniami łago-
dzącymi skutki podwyżek cen 
prądu dla samorządów w postaci 
mechanizmów obniżających ceny 
w hurcie pracuje obecnie Mini-
sterstwo Klimatu i Środowiska, 
choć resort ten jak dotąd jednak 
nie ujawnił jeszcze żadnych szcze-
gółów. Warto mieć świadomość, 
że obecna, katastrofalna wręcz 
sytuacja, prowadzić może nawet 
do niemal całkowitego zastoju 
w lokalnych inwestycjach, takich 
jak budowy i remonty dróg czy 
chodników, ponieważ zwyczajnie 
budżety samorządów wystarczą 
jedynie na pokrycie bieżących 
kosztów (o ile w ogóle). Jeszcze 
przed pandemią, wybuchem woj-
ny czy galopującą in� acją cho-
ciażby wpływy z tytułu subwencji 
oświatowej były bowiem znacz-
nie niższe, niż koszty ponoszone 
przez jednostki samorządu tery-
torialnego. Gwoli wyjaśnienia, 
samorządy otrzymują co roku 
od państwa subwencję oświatową 
na utrzymanie lokalnych szkół 
oraz zapewnienie ich prawidło-
wego funkcjonowania. Z roku 
na rok obserwujemy jednak nie-
bezpieczny trend coraz większego 
niedo� nansowania oświaty przez 
rząd, w wyniku czego w 2022 roku 
łączny koszt związany z systemem 

oświaty w Gminie Olkusz wy-
niesie ponad 83 miliony złotych, 
podczas gdy otrzymana na ten cel 
subwencja pokryje zaledwie około 
połowę tej kwoty.

Na szczęście, nie oznacza to, 
że w Gminie Olkusz nie będzie 
żadnych inwestycji: trwa budo-
wa trybun w Ośrodku Sporto-
wo-Wypoczynkowym “Czarna 
Góra” w Olkuszu, remont ulic 
Jasnej i Orzeszkowej czy budowa 
przedszkola w Osieku i rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Zederma-
nie o część przedszkolną. „Każda 
osoba zasiadająca w radzie powin-
na wykazywać się dużą mądrością 
i rozsądkiem w podejmowanych 
decyzjach podczas głosowań. 
Typowy populizm, na zasadzie, 
że wszystkim damy czego du-
sza zapragnie i jeszcze zostanie 
dla innych, nigdzie natomiast się 
nie sprawdził, a odnoszę wraże-
nie, że część radnych tak właśnie 
chciałoby czynić. Pamiętajmy 
o tym, że państwo polskie obecnie 
zadłużyło się na niewyobrażalną 
kwotę 1,2 biliona złotych i to samo 
w dużej mierze dotyczy samorzą-
dów” - mówił nam jeszcze w lipcu 
radny Rady Miejskiej w Olkuszu 
Grzegorz Tomsia.

Redakcja
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Wywiad z utalentowanym olkuskim gitarzystą 
Marcinem Skipiałą

Marcin Skipiała to olkuski muzyk, 
kompozytor, gitarzysta i producent 
muzyczny, który na swoim koncie 
ma już m.in. występ na dużej sce-
nie podczas festiwalu Pol'and'Rock 
w 2019 roku czy na czeskim festi-
walu Masters of Rock. Utwór „Jak 
ci powiedzieć” składu Hurrockaine 
w 2018 roku otrzymał ponadto sta-
tuetkę Przeboju Roku w Antyradiu. 
Marcin dziś pracuje nad zupełnie 
nowym, popowym projektem wraz 
z wokalistą Jackiem Goralem, a kil-
ka dni temu wrócił z nietuzinkowe-
go wydarzenia - Songwriting Camp 
ZAiKS.

Redakcja: Marcinie, czym właści-
wie jest Songwriting Camp i w jaki 
sposób się tam znalazłeś?

Marcin Skipiała: To było siedem 
intensywnych dni w Zakopa-
nem, w Domu Pracy Twórczej. 
W dwóch przepięknych bu-
dynkach tego ośrodka zostało 
zaaranżowanych sześć studiów 
nagraniowych. Tam spaliśmy, je-
dliśmy, graliśmy, pisaliśmy teksty 
i imprezowaliśmy i to wszystko 
praktycznie codziennie w oto-
czeniu tatrzańskich widoków. 

Na każdy dzień przypadały dwie 
sesje nagraniowe w których mie-
liśmy zrobić utwór od zera. Nad 
każdym pracowaliśmy w pięć 
osób- trzech uczestników, produ-
cent nagrania a także gwiazda. 
Po czterech godzinach przerwa 
i zmiany składów. Z tego co pa-
miętam było około 600 zgłoszeń 
uczestników i ja znalazłem się 
w szczęśliwej osiemnastce. Przez 
7 dni jesteś skupiony non stop 
od rana do wieczora na muzyce 
i oczywiście na współpracy z cu-
downymi ludźmi.

Redakcja: Cztery godziny na utwór?

Marcin Skipiała: Cztery godzi-
ny na wymyślenie, napisanie 
i na nagranie to bardzo mało 
czasu, ale jest to też kreatywne 
działanie na wysokich obrotach- 
taka specy� ka pracy. Mamy ra-
zem tyle energii, że po tych kilku 
godzinach tworzenia następuje 
dosłownie przesyt naszych oso-
bowości w danym pomieszczeniu 
i musimy zrobić jakąś zamianę. 
Gdyby nie te roszady pomiędzy 
sesjami, to nie nauczylibyśmy się 
tak wielu rzeczy od siebie.

Jestem też pełen podziwu dla 
realizatorów, którzy potra� li ten 
twórczy chaos okiełznać- nagrać 
instrumenty, wokale i wstępnie 
to wszystko zmiksować. To nie 
byli przypadkowi ludzie, tyl-
ko profesjonaliści znający się 
na swojej pracy. Miałem okazję 
nagrywać z Piotrkiem Cieśli-
kiem, Mateuszem Krautwur-
stem, Piotrem Bolanowskim, 
czy Tomkiem Boruchem. W sie-
dem dni nagraliśmy- o ile się nie 
mylę- dziewięć utworów. Niektó-
re z nich spróbujemy wydać.

Redakcja: Na Songwriting Campie 
gośćmi były też gwiazdy - Leszek 
Możdżer, Czesław Mozil, Łona, 
Mela Koteluk, Andrzej Zieliński i 
wielu innych. Muzycy ci nie stali 
jednak z boku, ale tworzyli muzy-
kę razem z wami. Jak wyglądała 
Twoja praca z nimi?

Marcin Skipiała: Pierwsza se-
sja, na którą tra� łem odbyła się 
z Leszkiem Możdżerem. Gdy 
zasiadł za klawiszami, to dzia-
ła się tam magia i wszystko się 
zgadzało od początku do końca. 
Wspaniałe było też to, że od razu 
zaczęliśmy ze sobą tak bezpo-
średnio rozmawiać a atmosfera 
była przyjazna na tyle, że każdy 
mógł się wykazać. Miała po-
wstać smutna, ale niesztampowa 
piosenka, co chyba nam się uda-
ło. Pojawił się też biały śpiew, 
a moja gitara robiła tła.

Kolejna sesja była z Bovską. 
Od razu pojawiła się między 
nami niesamowita energia. 
Co ją wyzwoliło? Muzyka, mu-
zyka, zdecydowanie muzyka 
i wiesz ta chemia, która powsta-
ła w tym małym pomieszczeniu 
o powierzchni trzech metrów 
kwadratowych. Po prostu czwór-
ka ludzi z otwartymi głowami 
z mega pomysłami. Każdy był 
nakręcony na maksa. W pewnym 
momencie padło hasło PUNK 
i po chwili skakaliśmy do numeru.

Na trzeciej sesji, tym razem 
z udziałem Alicji Janosz, nagry-
waliśmy żywe bębny i zrobiliśmy 
numer, gdzie jest gitarowy ri� , 
na którym mi bardzo zależa-
ło. Brzmiało to zupełnie jak coś 
z „Męskiego Grania”.

Z każdej sesji wychodziło coś 
innego. To co powstało z Toma-
szem Lipińskim z zespołu Tilt 
miało dość intymny i uczucio-
wy klimat, a w numerze z Łoną 
zagraliśmy na metalowo- były 
ciężkie gitary i rapowane zwrot-
ki. Piosenka, którą stworzyliśmy 
wraz z Andrzejem Zielińskim 
ze Skaldów tak nam się spodo-
bała, że płakaliśmy przy od-
słuchach. Na końcu wydarzyła 
się jeszcze sesja z Mariką, gdzie 
pierwszy raz w ogóle zarapowa-
łem swoją zwrotkę. To ona mnie 
do tego zmotywowała - napi-
sała tekst i prawie wepchnęła 

mnie przed mikrofon. Jestem jej 
za to bardzo wdzięczny, bo ina-
czej sam bym tego nie zrobił. 
Po prostu bym się wstydził.

Redakcja: Jak wyglądały relacje 
pomiędzy uczestnikami a tymi naj-
bardziej doświadczonymi?

Marcin Skipiała: Gwiazdy w ogó-
le nie zachowywały się tam jak 
gwiazdy- nie kręciły nosem, tylko 
od razu przełamywały wszelkie-
go rodzaju dystans. Wchodząc 
do studia stawaliśmy się wszyscy 
w jednym momencie przyjaciół-
mi i dobrze się bawiliśmy. Jeśli nie 
było takiej atmosfery od początku, 
to po prostu chwytaliśmy instru-
menty i zaczynaliśmy robić swoje, 
czyli tworzyć muzykę. Wtedy nie 
było już żadnych pytań ani wąt-
pliwości i wszyscy czuliśmy, że je-
dziemy na jednym wózku i że nie 
ma lepszych i gorszych. Gwiazdy 
często nas zachęcały do aktyw-
ności i do dzielenia się swoimi 
pomysłami. Gdy ktoś mówił: „no 
bo ja bym chciał tu coś zaśpie-
wać, ale nie wiem” to słyszał od-
powiedź: „stawaj przed mikrofon 
i śpiewaj”. Gdy ktoś mówił „Nie 
mam tekstu”, słyszał „spoko na-
piszę ci go”. Byli bardzo pomocni 
w tej kwestii. Bardzo się przed 
sobą otwarliśmy i chyba wszy-
scy nadawaliśmy na podobnym 
poziomie, zarówno muzycznym, 
jak i mentalnym. Mam wrażenie, 
że wszyscy mamy podobne cele 
i podobne podejście. Zupełnie, 
jakbyśmy znali się już wcześniej.

Redakcja: Co się działo po za-
mknięciu drzwi do studia? Jak wy-
glądał Twój proces kreatywny?

Marcin Skipiała: Wiesz co? Róż-
nie. W moim przypadku często 
to wyglądało tak, po prostu chwy-
tałem za gitarę i zaczynałem coś 

grać w danej rytmice, jakąś frazę, 
albo progresję akordów. To za-
zwyczaj chwytało, ale nie zawsze. 
Zdarzyło się parę razy, że wyszli-
śmy od czegoś konkretnego, a pół 
godziny później stwierdzaliśmy, 
że nie, że jednak spróbujmy cze-
goś innego. W większości przy-
padków to była taka baza dla 
utworu. Czasami to u mnie wy-
glądało tak, że ja przez godzinę 
tworzyłem na bardzo wysokich 
obrotach, a później odpuszcza-
łem, żeby też inni mogli dać jak 
najwięcej od siebie. W połowie 
Campu śmiałem się też, że mogę 
wracać do domu, bo stworzyliśmy 
dwa świetne kawałki, które całko-
wicie mnie usatysfakcjonowały. 
Byłoby to błędem, bo później oka-
zało się, że udało się nagrać coś 
jeszcze fajniejszego.

Redakcja: Co dalej z tymi utwo-
rami? Które z nich będzie można 
usłyszeć w jakiejś rozgłośni?

Marcin Skipiała: Jestem umó-
wiony z Piotrkiem Cieślikiem. 
Jadę do niego, bo chcemy wydać 
te dwa numery, które nagraliśmy 
z Bovską i Tomaszem Lipińskim. 
Wszystkim nam bardzo się te 
piosenki spodobały i wspólnie 
stwierdziliśmy, że chcemy nad 
nimi popracować. Bardzo się 
z tego cieszę, ponieważ ta historia 
toczy się dalej- dopiero wróciłem 
z Campu, a za chwilę jadę dzia-
łać. Te przyjaźnie i znajomości, 
które zawarłem w Zakopanem 
będą jeszcze owocować. Mamy 
dzięki temu wspólne plany 
i cele do zrealizowania. Jak tyl-
ko zakończymy pracę nad tymi 
utworami, to wracam do pro-
jektu z Jackiem. Mam nadzieję, 
że ta płyta ujrzy światło dzienne 
na wiosnę przyszłego roku.

zdjęcia: Martyna Wróblewska



4www.gazetaolkuska.pl

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Ww. Uchwała wraz z załącznikiem graficznym została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta

i Gminy w Olkuszu w zakładce: Rada/Uchwały/2022. Załącznik graficzny wraz z granicami obszaru objętego uchwałą 

dołączony jest również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: www.umig.olkusz.pl oraz 

udostępniony jest do wglądu w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 102.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych

w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania 

albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Piaski (2 obszary)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu uchwały Nr XXXV/444/2022 z dnia 28 marca 2022 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście 

– Piaski (2 obszary), obejmującej obszary, których granice przedstawione zostały na załączniku graficznym 

stanowiącym integralną część ww. Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. opracowania oraz uwagi i wnioski do sporządzanych dla nich 

prognoz oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2022 r. 

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

-  pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,

- ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 102, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 

32-300 Olkusz,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym na adres: poczta@umig.olkusz.pl.

Informuję, że:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.

2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą Rynek 1, 32-300 

Olkusz i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz.

3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  Zastępca Burmistrza

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 

składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 

poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim 

prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby 

archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.

   Dariusz Murawski 

W ratuszu Schwalbach am 
Taunus odbyły się obchody 
25-lecia partnerstwa niemiec-
kiego miasta i Olkusza. Punkt 
kulminacyjny uroczystości 
stanowiło wręczenie prezes 
olkuskiego stowarzyszenia 
„Miasta Partnerskie” Geno-
wefie Bugajskiej medalu Ho-
norowej Obywatelki.

“Serdecznie gratuluję pani 
Genowe� e Bugajskiej tego 
zaszczytnego tytułu, któ-
ry stanowi swoiste uko-

ronowanie jej działań 
na rzecz nie tylko partner-
stwa naszych miast, ale 
również polsko-niemieckiej 
współpracy. Prowadzona 
od przeszło ćwierć wieku 
społeczna działalność pani 
Genowefy zaowocowała 
tym, że poznaliśmy się bli-
żej z naszymi niemieckimi 
partnerami, a także nawią-
zaliśmy wiele znajomości 
i przyjaźni. Jestem prze-
konany, że ten zaszczytny 
tytuł będzie dla niej moty-
wacją do dalszych działań” 

- komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik.

Jubileuszowe uroczy-
stości, które odbywały się 
w ratuszu w Schwalbach, 
poprzedziło otwarcie wy-
stawy „Olkusz - Schwal-
bach - 25 lat Partnerstwa 
Miast”. We wręczeniu tytu-
łu nadanego decyzją Rady 
Miejskiej Schwalbach wzię-
li udział m.in. burmistrz 
Schwalbach Alexander 
Immisch, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Thomas 
Milkowitsch wraz z rad-
nymi czy konsul generalny 
RP w Kolonii Jakub Waw-
rzyniak. Na zakończenie, 
wszyscy odśpiewali ponad-
to pani Genowefie gromkie 
„Sto lat”.

Uczestnicy partnerskiego 
wyjazdu mieli także oka-
zję zwiedzić samo miasto 
partnerskie i wziąć udział 
w spotkaniach dotyczą-
cych partnerstwa. W trak-
cie kilkudniowego pobytu 
odbyła się także wycieczka 
do Frankfurtu, gdzie uczest-
nicy wyjazdu zwiedzili stare 
miasto oraz Miejsce Pamięci 
„Katzbach”: jest ono poświę-
cone więźniom, w większo-
ści Polakom, którzy w 1944 

roku zostali przywiezieni 
z KL Buchenwald oraz Da-
chau do Zakładów Adlera 
we Frankfurcie. Na cmen-
tarzu we Frankfurcie znaj-
duje się na dodatek zbio-
rowy grób 528 więźniów, 
będący tym samym jednym 
z największych masowych 
grobów powstańców war-
szawskich poza granicami 
naszego kraju. Członkowie 
olkuskiej delegacji wzięli 
również udział w wyciecz-
ce do Bad Munster am Ste-
in, a pełen atrakcji pobyt 
zakończył koncert z okazji 
partnerskiego jubileuszu, 
który odbył się w kościele 
w Schwalbach.

Wizytę z okazji jubile-
uszu 25-lecia partnerstwa 
Olkusza i Schwalbach am 
Taunus zorganizowało ol-
kuskie stowarzyszenie 
„Miasta Partnerskie” przy 
wsparciu władz Gminy Ol-
kusz, które podczas wizyty 
reprezentowała Koordy-
nator Projektu-Kierownik 
ekspozycji Podziemnego 
Olkusza Beata Odrzywol-
ska - Kokoszka. Sama umo-
wa partnerska pomiędzy 
Olkuszem i Schwalbach zo-
stała natomiast podpisana 4 
lipca 1997 roku przez bur-
mistrzów Andrzeja Rysz-
kę i Horsta Faesera (który 
w 2002 roku otrzymał ty-
tuł Honorowego Obywate-
la Olkusza). Od 1997 roku 
w Schwalbach działa po-
nadto Koło Partnerskiej 
Współpracy Schwalbach 
- Olkusz, którego przewod-
niczącym jest kolejny Ho-
norowy Obywatel Olkusza 
Günter Pabst.

zdjęcia: Beata 
Odrzywolska - Kokoszka

Redakcja

Olkuszanka Genowefa Bugajska Honorową Obywatelką 
Schwalbach am Taunus

REKLAMA
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Juromania 2022 – poczuliśmy smak historii!

Zgodnie z hasłem tegorocz-
nej Juromanii: „Poczuj smak 
historii”, uczestnicy wydarzeń, 
jakie odbywały się w Olkuszu 
i w Rabsztynie, mogli przenieść 
się w czasie za sprawą rekon-
strukcji historycznych, pokazów 
strojów oraz wielu innych, cieka-
wych atrakcji. Choć pogoda nie 
rozpieszczała, to już piątą edycję 
Juromanii – Święta Jury Krakow-
sko–Częstochowskiej, zdecydo-
wanie można uznać za udaną. 
Patronat medialny nad tym wy-
darzeniem objęła Gazeta Olkuska.

„Juromania na stałe wpisała 
się do kalendarza niezwykłych 
wydarzeń, które zachęcają 
zarówno mieszkańców, jak 
i turystów, do zapoznania się 
z naszymi zabytkami, atrak-
cjami turystycznymi oraz 
historią Srebrnego Miasta 
i zamku w Rabsztynie. Bardzo 
serdecznie dziękuję wszystkim 
osobom oraz instytucjom, któ-
re brały udział w organizacji 
naszego wspólnego święta Jury 
Krakowsko–Częstochowskiej” 

- komentuje Burmistrz Mia-
sta i Gminy Olkusz Roman 
Piaśnik.

Piątek – „Skarby bazyliki św. 
Andrzeja”

Weekend pełen atrakcji roz-
poczęło bezpłatne, wieczorne 
zwiedzanie Bazyliki Rzymsko-
katolickiej pw. św. Andrzeja 
Apostoła w Olkuszu: ponad 120 
uczestników powitał proboszcz 
ks. Mieczysław Miarka, którzy 
następnie, pod opieką olkuskich 
przewodników Agnieszki Lis 
i Henryka Witeckiego, poznawali 
skarby naszej świątyni. Najwięk-
sze wrażenie na turystach zrobiły 

zabytkowe organy Hansa Hum-
mla i Jerzego Nitrowskiego, jako 
że uczestnicy akcji mieli okazję 
wejść na chór organowy. Organi-
sta olkuskiej para� i Maciej Semla 
przybliżył ponadto historię, bu-
dowę i działanie zabytkowego in-
strumentu, wykonując specjalnie 
dobrane fragmenty utworów, pre-
zentujące jego pełne brzmienie.

Sobota – „Górnicze Skarby 
Srebrnego Grodu”

Największą atrakcją drugie-
go dnia Juromanii był natomiast 
„Szturm oddziału lisowczyków 
na Olkusz”, jaki rozegrał się 
z udziałem publiczności w fosie 
pod Basztą: najpierw dzieci uczy-
ły się pod okiem rekonstruktorów 
podstaw fechtunku, a następ-
nie, wspólnie z rekonstruktora-
mi i wolontariuszami ubranymi 
w stroje historyczne, odegrały 
scenkę historyczną. Sporo atrak-
cji czekało również na uczest-
ników święta Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej na olkuskiej 
starówce. Na dziedzińcu Starego 
Starostwa przez cały dzień moż-
na było bowiem podziwiać wi-
dowiskowe „Kucie pod basztą”, 
w ramach którego, poza pokaza-
mi i warsztatami prowadzonymi 
przez kowali z kuźni „Na Wierz-
biu” w Żuradzie, można było 
obejrzeć prezentację dawnych na-
rzędzi kowalskich oraz plenerową 
wystawę rękodzieła artystycz-
nego. Na dziedzińcu ekspozycji 
Podziemnego Olkusza stanęły 
ponadto stoiska kół gospodyń 
wiejskich oraz rękodzielników.

Z kolei w zlokalizowanym 
na rynku w Olkuszu „Sarmackim 
namiocie” chętni oglądali pre-
zentowane przez „Bombardierów 
z Krakowa” ubiory, broń palną 

czy wyposażenie polskiej szlach-
ty. Dużym zainteresowaniem 
najmłodszych cieszyły się także 
prowadzone przez animatorów 
Podziemnego Olkusza warsztaty 
plastyczne „Od gwarka do gór-
nika”, w ramach których dzieci 
mogły samodzielnie wykonać 
górnicze czako, pomalować gip-
sową kopię olkuskiego trojaka 
oraz poznać tradycje górnicze. 
Na stoisku promocyjnym Urzę-
du Miasta i Gminy w Olkuszu 
można było na dodatek nie tylko 
otrzymać bezpłatne ulotki, fol-
dery czy mapy, ale także wziąć 
udział w questach i zrobić sobie 
zdjęcie w fotoramce Juromanii.

Jak co roku, wielu turystów 
skorzystało również z możliwo-
ści bezpłatnego zwiedzania Mu-
zeum Regionalnego PTTK w Ol-
kuszu, po którym oprowadzała 
kustosz i zarazem prezes olku-
skiego oddziału Barbara Stanek. 
Sporo osób zwiedziło ponadto 
w cenie biletu ulgowego niezwy-
kłą ekspozycję Podziemnego Ol-
kusza oraz Kolekcję Minerałów 
Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości 
Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej. Z kolei przeszło 60 osób 
wzięło udział w dwóch bezpłat-
nych wycieczkach historycznych 
„Dawny system obronny Olku-
sza”, podczas których możliwe 
było m.in. wejście do niedo-
stępnej na co dzień baszty. Spo-
rym zainteresowaniem cieszyła 
się także wystawa planszowa 
„Górnicze tradycje Srebrnego 
Miasta”, która wciąż jest jesz-
cze prezentowana na rynku.

Niedziela – „Sarmaci i Kozacy” 
w Rabsztynie

O� cjalnego rozpoczęcia � na-
łowego dnia imprezy dokonał 

z hukiem Wiceburmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz Marcin Wier-
cioch, który salwą honorową 
z czarnoprochowej armaty dał 
sygnał do rozpoczęcia festynu 
historycznego „Sarmaci i Koza-
cy”. Dobrej zabawy wszystkim 
zgromadzonym życzyli również 
prezes oraz wiceprezes Stowa-
rzyszenia „Zamek Rabsztyn” 
Jacek Sypień i Janina Maryszew-
ska, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Olkuszu Michał 
Mączka czy dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek 
Bujas. Po części o� cjalnej, prezes 
Podolskiego Regimentu Odprzo-
dowego z Krakowa Alfred Pyko 
dokonał ponadto prezentacji 
Podolskiego Regimentu Odprzo-
dowego i Małopolskiej Chorą-
gwi Husarskiej oraz innych grup 
rekonstrukcyjnych biorących 
udział w historycznej zabawie.

Wszystkim bardzo spodobał 
się pokaz Małopolskiej Chorą-
gwi Husarskiej, której człon-
kowie zaprezentowali gonitwę 
do pierścienia oraz widowiskowe 
ścinanie w galopie. Duże wra-
żenie zrobiły także pokazy ar-
tylerii i broni czarnoprochowej, 
prezentacja zwyczajów i strojów 
sarmackich czy pokazy walki 
na szable. Gromkimi oklaskami 
widzowie nagrodzili na dodatek 
wolontariuszy, czyli uczniów Ze-
społu Szkół nr 1 w Olkuszu, któ-
rzy dwukrotnie zaprezentowali 
pokaz mody historycznej przy-
gotowany przez Annę Musialską, 
na której stoisku chętni mogli 
także sami się w nie przebrać.

Wszystkie stoiska rozstawio-
ne pod zamkiem cieszyły się 
zresztą dużym zainteresowa-
niem: na straganie stowarzyszeń 
„Zamek Rabsztyn” i „Wszyscy 
dla Wszystkich” dzieciaki mo-
gły m.in. pomalować wcześniej 
wykonane kartonowe modele 
zamków, a w Mobilnym Punk-
cie Informacji Turystycznej, 
czyli stoisku promocyjnym 
Gminy Olkusz, można było nie 
tylko znów otrzymać bezpłat-
ne ulotki, foldery czy mapy, 
ale także wziąć udział w qu-
izie z drobnymi upominkami. 
Na stoisku Hufca ZHP w Olku-
szu na chętnych czekał z kolei 
quest „Otwórz oczy na Rabsztyn” 
oraz gry i zabawy sprawnościo-
we, a w kramiku Stowarzyszenia 
Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej 
„SIMO”, nazwanym „kozackim 
namiotem”, można było wspól-
nie z członkami stowarzyszenia 
oraz wolontariuszami w osobach 
uchodźców z Ukrainy samo-
dzielnie pomalować drewniane 
łyżki w ukraińskie wzory ludo-

we, spróbować napisać po ukra-
ińsku swoje imię i nazwisko 
na kartce pocztowej z Rabszty-
na czy bezpłatnie skosztować 
ukraińskiego kwasu chlebowego 
(warto dodać, że w ramach Ju-
romanii wydana została ulotka 
o Olkuszu i zamku rabsztyń-
skiej warowni w języku ukra-
ińskim). Smacznym, a co naj-
ważniejsze gorącym ukraińskim 
barszczem częstowały również 
panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Bogucinie Małym.

Pogoda nieco pokrzyżowała 
za to plany członkom olkuskiego 
speleoklubu, którzy przygotowali 
tzw tyrolkę. Zanim jednak roz-
padało się na dobre, kilkunastu 
śmiałków zdążyło zjechać po linie 
rozciągniętej nad zamkową fosą, 
a reszta mogła obejrzeć prezen-
towany sprzęt wspinaczkowy. Po-
nad 100 osób wzięło z kolei udział 
w zorganizowanym przez olkuski 
MOSiR rajdzie rowerowym oraz 
marszu nordic walking, a w zlo-
kalizowanym na parkingu leśnym 
przy Drodze Wojewódzkiej nr 
783 stoisku edukacyjnym olku-
skiego Nadleśnictwa chętni mo-
gli wziąć udział w grze terenowej 
„Poznajemy tajemnice rezerwatu 
Pazurek”. Wiele osób skorzy-
stało na dodatek z możliwości 
zwiedzania zamku w Rabszty-
nie w cenie biletu ulgowego.

Z powodu niesprzyjającej 
aury, nieco wcześniej, niż pla-

nowano odbył się natomiast 
będący zwieńczeniem całej Ju-
romanii szturm na zamek: bitwa 
nawiązywała do autentycznego 
wydarzenia, jakie miało miej-
sce jesienią 1587 roku, kiedy 
to wojska Andrzeja Zborow-
skiego próbowały zdobyć z za-
skoczenia warownię bronioną 
przez płk. Gabriela Hołubka.

Organizatorem Juromanii – 
Święta Jury Krakowsko–Czę-
stochowskiej 2022 było Stowa-
rzyszenie „Zamek Rabsztyn” 
we współpracy z Urzędem Mia-
sta i Gminy w Olkuszu, Miej-
skim Ośrodkiem Kultury w Ol-
kuszu oraz Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu. 
Partnerami wydarzenia byli na-
tomiast: Bazylika Rzymskokato-
licka pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Olkuszu, Podziemny Olkusz, 
zamek w Rabsztynie, olkuskie 
Nadleśnictwo, Hufiec ZHP 
w Olkuszu, olkuski oddział 
PTTK, Speleoklub w Olkuszu, 
Stowarzyszenie „Wszyscy dla 
Wszystkich”, Stowarzyszenie 
Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej 
„SIMO”, ZGH „Bolesław”, Fun-
dacja ZGH „Bolesław”, Ko-
palnia Wiedzy o Cynku oraz 
Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu.

zdjęcia: Grzegorz Piotr
Przetakiewicz

Redakcja
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Na szlakach 36. Rajdu „Hardego”

fot. Aleksandra Dziubdziela fot. Justyna Rams

24 września odbyła się już 36. 
edycja Rajdu Pieszego Szlakami 
Walk Oddziału „Hardego”, czyli 
inicjatywy upamiętniającej żoł-
nierzy największego zgrupowania 
partyzanckiego Armii Krajowej 
na ziemi olkuskiej „Surowiec” 
oraz jego dowódcę, kpt. Gerarda 
Woźnicę „Hardego”. W tym roku 
w wydarzeniu wzięło udział nie-
mal 100 osób, a trasa wiodła przez 
Golczowice, Cieślin, Bydlin oraz 
Krzywopłoty.

Warto podkreślić, że Rajd 
„Hardego” to jedna z najstarszych 

tego typu inicjatyw w Polsce. 
Uczestnikami akcji była mło-
dzież szkolna, harcerze, człon-
kowie organizacji pozarządo-
wych oraz po prostu rodziny 
i znajomi. Czekały na nich przy-
gotowane przez rekonstrukto-
rów zadania teoretyczne i prak-
tyczne związane z działalnością 
AK na ziemi olkuskiej, wymaga-
jące sprawności fizycznej, spry-
tu oraz decyzyjności. W ramach 
zmagań, uczestnicy otrzymali 
epokowe rekwizyty i odwiedzili 
historyczne miejsca, a organi-
zatorzy przygotowali różnorod-

ne wyzwania, takie jak m.in. 
bezpieczne przeprowadzenie 
Żydówki przez granicę między 
III Rzeszą a Generalnym Gu-
bernatorstwem, sporządzenie 
meldunku o rozmieszczeniu 
jednostek niemieckich czy zdo-
bycie żywności dla partyzantów. 
W Rajdzie wzięło łącznie udział 
8 drużyn i 20 rekonstruktorów.

Najwięcej punktów za wyko-
nane zadania zebrał zespół zło-
żony z grupy znajomych z oko-
lic Olkusza i Zawiercia, której 
patronem był zastępca dowódcy 

kompanii rezerwy w zgrupowa-
niu „Hardego” Stanisław Szre-
niawa ps. Grom. Na kolejnych 
miejscach uplasowali się na-
tomiast harcerze z Hufca ZHP 
w Olkuszu oraz młodzież z I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Ol-
kuszu. W Rajdzie brały również 
udział drużyny ze Szkoły Pod-
stawowej w Witeradowie, Ze-
społu Szkół nr 3 w Olkuszu, 
Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu, 
Szkoły Podstawowej w Jeżówce 
oraz Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Bukownie.

Zakończenie Rajdu w świetli-
cy w Zalesiu Golczowskim było 
ponadto okazją do spotkania 
pokoleń, gdyż młodzież mia-
ła okazję porozmawiać m.in. 
z łącznikiem w zgrupowaniu 
„Hardego” i prezesem koła 

Światowego Związku Żołnierzy 
AK w Kluczach por. Czesławem 
Grzanką. Na wszystkich czekał 
także gorący posiłek i znaczek 
rajdowy, a także nagrody, w tym 
pamiątkowe koszulki dla człon-
ków najlepszych zespołów.

“Inicjatywy takie, jak Rajd 
Hardego wymagają wielu ty-
godni przygotowań, pozyska-
nia funduszy, zorganizowania 
rekonstruktorów, ułożenia 
scenariusza czy odpowiedniej 
promocji wydarzenia. Efekt 
końcowy był dla nas jednak 
satysfakcjonujący. Cieszymy 
się, że młodzi uczestnicy mogli 
w atrakcyjny sposób przyswoić 
dużą dawkę historii, a przede 
wszystkim sprawiliśmy radość 
żyjącym wciąż kombatantom, 
którzy doceniają starania po-

dejmowane na rzecz promocji 
dziejów Armii Krajowej” 

- zaznacza rekonstruktorka 
i członkini zespołu przygoto-
wującego Rajd Justyna Rams.

Organizatorami tegorocznej 36. 
Rajdu Pieszego Szlakami Walk 
Oddziału „Hardego” były olku-
skie struktury PTTK oraz Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej.

Konrad Kulig
Prezes olkuskiego koła 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej
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Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem 
umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości wyłonienie 
Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

- część działek nr 773/10, nr 773/10 o łącznej pow. 30,69m2 położone w Olkuszu przy zbiegu ul. 
Sławkowskiej i drogi krajowej 94 z przeznaczeniem pod reklamę na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie 
z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 1.321,20zł brutto 
(tj. 35,00zł/m2 netto) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 1192 położonej w Olkuszu przy ul. Miłej o pow. 500m2 z przeznaczeniem pod ogródek 
warzywno - owocowy na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku 
z góry;

- część działki nr 900/6 o pow. 40m2 położonej w Olkuszu przy ul. Jaśminowej z przeznaczeniem pod parking 
na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. 
w wysokości 29,52zł brutto (tj. 0,60zł/m2) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry.

·Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane również w przypadku ustalenia warunków przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń 
obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni 
tj. od dnia 26.09.2022r. do dnia 16.10.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy:
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Bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy kolportowany do domów, mieszkań i � rm w Olkuszu oraz pozostałych miejsowości powiatu olku-
skiego. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
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Groźny wybuch w Koksowni 
„Przyjaźń”

Tragedia w Trzebini - na 
cmentarzu powstało ogromne 

zapadlisko

REKLAMA
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- działka nr ew. gr. 813 obręb Pomorzany w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury 

technicznej: przyłącz elektryczny,
- działka nr ew. gr. 3622/13 obręb Olkusz w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury 

technicznej: przyłącz gazu,

w  godz.  8:00-16:00 (pn),  7:00-15:00  (wt - pt)  -  pok.  nr  308,
lub  pod  numerem  telefonu   (032) 626-01-58.  

Bliższe  informacje  można  uzyskać  w  Wydziale  Drogowo-Inwestycyjnym

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy 

ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 26.09.2022 r. do 16.10.2022 r. wywieszony będzie wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działki nr ew. gr. 5600, 5601, 967/3 obręb Olkusz w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury 

technicznej: przyłącz kanalizacji sanitarnej.

22 września około godziny 
14:20 w Koksowni „Przyjaźń” 
w Dąbrowie Górniczej doszło 
do wybuchu w budynku techno-
logicznym służącym do mielenia 
węgla. W wyniku eksplozji jeden 
budynek Koksowni częściowo się 
zawalił, a konstrukcja sąsiednie-
go została uszkodzona. Rannych 
zostało ponadto sześć osób.

„Poszkodowani uzyskali po-
moc medyczną od przyby-
łych na miejsce zespołów ra-
towniczych, po czym zostali 

przetransportowani do szpi-
tali w Dąbrowie Górniczej, 
Sosnowcu, Siemianowicach 
Śląskich, Czeladzi oraz Kato-
wicach”

- informuje rzecznik Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej Tomasz 
Siemieniec.

Na miejscu pracował śmi-
głowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego oraz 15 zastępów 
Państwowej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej (ok. 60 mundurowych). 

„Przeszukano miejsce zdarze-
nia oraz zabezpieczono miejsce 
wybuchu i materiał dowodowy, 
żeby później ustalić ewentual-
ne przyczyny” - wyjaśnia nato-
miast rzecznik prasowy spółki 
JSW KOKS Roman Brańka. Gruz 
przygniótł także znajdujący się 
na terenie zakładu samochód 
osobowy.

fot. Grupa Ratownictwa 
Medycznego OSP Dąbrowa 

Górnicza - Śródmieście
Redakcja

20 września na cmentarzu 
przy ulicy Jana Pawła II w Trze-
bini z powodu szkód górniczych 
zapadła się ziemia: w wyniku za-
waliska powstał lej o głębokości 
10 metrów i średnicy 20 metrów. 
Znalazły się w nim zwłoki 61 
osób, pochowanych w 40 grobach.

Jak poinformował rzecznik 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
Wojciech Jaros, biegły nie zgodził 
się na ekshumację ciał z zapa-
dliska, ponieważ wejście na jego 
teren może stanowić zagrożenie 
dla zdrowia i życia pracujących 

tam służb. Dwa dni po zapadnię-
ciu się ziemi, lej pogłębił się bo-
wiem o kilka kolejnych metrów.

Teren zapadliska został zatem 
ogrodzony dwumetrowym, bla-
szanym płotem, a na obrzeżach 
leja ruszyły prace mające na celu 
jego stabilizację. Z kolei 23 wrze-
śnia Spółka Restrukturyzacji Ko-
palń przystąpiła do zasypywania 
zapadliska. W międzyczasie Pro-
kuratura Rejonowa w Chrzano-
wie poinformowała, że wszczęte 
zostało śledztwo z art. 163 § 1 
pkt 2 Kodeksu Karnego. Zgodnie 

z treścią przytoczonego przepisu, 
“kto sprowadza zdarzenie, które 
zagraża życiu lub zdrowiu wie-
lu osób albo mieniu w wielkich 
rozmiarach, mające postać [...] 
obsunięcia się ziemi [...], podle-
ga karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10”. Paragraf dru-
gi stanowi natomiast, że “jeże-
li sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do lat 5”.

fot. Łukasz Gągulski (PAP)
Redakcja
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Jacek Suszka od najmłod-
szych lat trenował narciarstwo 
biegowe, dzięki czemu później 
sam służył pomocą podczas 
nauki jazdy na nartach oraz 
sędziował zawody narciarskie 
w sezonie zimowym. Jego pasją 
jest także gra w piłkę nożną, 
co roku startował w biegu AGH 
w Krakowie, a z okazji swo-
ich 50. urodzin przebiegł aż 
50 km. Kiedy 29 czerwca Jacek 
poszedł do pracy, nic nie zapo-
wiadało zatem, że już wkrótce 
będzie całkowicie przykuty 
do łóżka, oddychając przez 
rurkę tracheostomijną i bę-
dąc odżywianym przez sondę. 
Wszystko przekreślił bowiem 
upadek z dużej wysokości.

“Znasz to uczucie, gdy budzisz 
się rano i zaczynasz kolejny 
zwykły dzień? Aż nagle dosta-
jesz telefon: «Jacek miał wy-
padek, spadł z bardzo dużej 
wysokości, transportują go he-
likopterem do szpitala». Trzy-
dzieści minut później dosta-
jesz kolejny telefon: «Ma 20% 
szans na przeżycie». Jedziemy 
do szpitala, nie wiedząc co nas 
tam czeka. Stoimy za drzwia-
mi OIOM-u w ogromnym 
stresie, a potem słyszymy 
słowa lekarza: «To był po-
ważny wypadek, pierwsze 
dwie doby będą decydujące»” 

- opowiada córka Jacka 
Suszki Martyna.

Po długich tygodniach walki 
o życie, niegdyś niepowstrzy-
many sportowiec, dziś poru-
sza jedynie lewą ręką oraz gał-
kami ocznymi w niepełnym 
zakresie. Na dodatek, Jacek 
nie mówi, nie słyszy na lewe 
ucho, ma niedowład prawej 
strony ciała oraz zaniki mię-
śni. Wynik tomogra� i kom-
puterowej potra�  przyprawić 
o dreszcze: “złamania łuski 
kości skroniowej lewej w tym 
z przemieszczeniem odłamów 
kostnych, złamania skrzydła 
większego kości klinowej oraz 
ściany tylno-bocznej lewego 
oczodołu, złamania piramidy 
kości skroniowej, złamanie 
trzonu �  12 bez okluzji kana-

łu kręgowego, stłuczenie płuc, 
odma lewej jamy opłucnowej, 
płyn w jamach opłucnowych; 
mnogie złamania żeber czy 
złamanie wieloodłamowe 
obojczyka - to tylko niektóre 
z jego obrażeń.

Tylko intensywna reha-
bilitacja neurologiczna jest 
w stanie przybliżyć Jacka go 
do normalnego życia. Jedy-
ną szansą dla Jacka jest pobyt 
w specjalistycznym ośrodku 
zajmującym się rehabilitacją 
osób w podobnym stanie, jed-
nak koszty pobytu w klinice 
wynoszą od 23 do 28 tysię-
cy złotych miesięcznie. Taka 
kwota oczywiście przekracza 

możliwości � nansowe rodzi-
ny, dlatego ta bardzo prosi 
Czytelników Gazety Olkuskiej 
o wsparcie.

“Wraz ze swoją sprawnością 
Jacek stracił marzenia, pasje 
i plany na przyszłość. Mamy 
nadzieję, że dzięki rehabilita-
cji wkrótce wróci do zdrowia 
i znów będzie mógł cieszyć się 
życiem. Celem zbiórki jest po-
zyskanie środków na pierwsze 
miesiące rehabilitacji oraz 
koszty związane z leczeniem 
Jacka. Bardzo prosimy Was 
o pomoc, dzięki której będzie 
mógł zacząć żyć od nowa”

- apeluje pani Martyna.

ABY WESPRZEĆ ZBIÓR-
KĘ ZESKANUJ ZA PO-
MOCĄ SMARTFONA WI-
DOCZNY KOD QR LUB 
ODWIEDŹ STRONĘ IN-

TERNETOWĄ:

Z R Z U T K A . P L / R AT U J -
MYJACKA/WPLAC 

22 września dobiegła koń-
ca kadencja ustępującego 
Zarządu Olkuskiego Klubu 
Sportowego “Słowik”, któ-
remu do tej pory przewo-
dził założyciel OKS-u Rafał 
Pięta. Jego miejsce zajął Jan 
Sarecki, który otrzymał jed-
nogłośne poparcie ze strony 
członków Stowarzyszenia. 
Dotychczasowy Prezes nie 
kończy przygody ze Słowi-
kiem, gdyż, przy aprobacie 
nowego Zarządu, będzie 
on pełnił funkcję Prezesa 
Honorowego.

“Serdecznie dziękuję Ra-
fałowi za te dwanaście lat, 
nTajpierw jako założyciela 
i koordynatora, a w ostat-
nich latach także jako 
Prezesa. To był naprawdę 
dobry czas dla olkuskiej 
piłki młodzieżowej, o czym 
świadczą pozycje naszych 
drużyn w wojewódzkiej 
hierarchii. Pracę, jaką 
tutaj wykonano od 2010 
roku, śmiało można na-
zwać tytaniczną. Chcemy 
podążać wytyczoną ścież-
ką z nowym, świeżym po-

dejściem do niektórych 
spraw. Jestem przekona-
ny, że to słuszna droga, 
a ludzie, którzy tworzą 
Słowika, przyczynią się 
do jeszcze lepszego rozwo-
ju naszych wychowanków 
oraz klubowych struktur” 

- komentuje Jan Sarecki.

Warto zaznaczyć, że nowy 
prezes nie jest postacią 
anonimową w futbolowym 
środowisku, jako że swoją 
przygodę z piłką nożną roz-

począł w KS-ie Olkusz, gdzie 
występował w drużynach 
młodzieżowych, a po prze-
rwie na studia i pracę wrócił 
na boisko jako współtwórca 
seniorskiej ekipy Słowika, 
występującej w olkuskiej 
B-klasie. Prezes Sarecki 
od lat udzielał się również 
społecznie, sprawując funk-
cję Przewodniczącego Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej 
w Olkuszu, czy będąc ak-
tywnym działaczem w róż-
nych ruchach i stowarzy-
szeniach. Mimo, że obecnie 

mieszka w Krakowie, to wy-
chował się w Olkuszu, a jego 
serce bez wątpienia bije 
w żółto-niebieskich barwach.

Historia Słowika roz-
poczęła się w 2010 roku: 
pierwszym Prezesem klu-
bu był Jarosław Konieczny, 
później zastąpił go Rafał 
Pięta, a Jan Sarecki będzie 
trzecim sternikiem. W skład 
nowego Zarządu Olkuskiego 
Klubu Sportowego “Słowik” 
weszli również: Andrzej 
Maksymowicz (wicepre-
zes), Miłosz Pałka (sekre-
tarz) oraz Tomasz Czarnota 
(skarbnik). Do uzupełnie-
nia pełnego składu Zarzą-
du pozostali jeszcze jego 
Członkowie, których kom-
plet poznamy już niebawem.

OKS “Słowik” to obec-
nie największa akademia 
piłkarska w powiecie olku-
skim, gdzie, razem z dru-
żyną Seniorów, na co dzień 
trenuje blisko 200 młodych 
adeptów i adeptek futbolu. 
W obecnym sezonie aż trzy 
zespoły z trzech różnych 
roczników reprezentują 
klub, a co za tym idzie, rów-
nież Gminę Olkusz w ra-
mach Ligi Małopolskiej. Tak 
wysoko żadna z olkuskich 

drużyn nie grała od kilku-
nastu lat. W planach jest 
ponadto nie tylko utrzy-
manie obecnego stanu 
posiadania, ale także roz-
budowa struktur m.in. 
o drużyny dziewcząt oraz 
systematyczne pięcie się w hie-
rarchii dorosłego zespołu.

“Cieszę się, że udało się 
wychować godnego na-
stępcę wśród swoich ludzi. 
Jestem przekonany, że Jan 
doskonale poradzi sobie 
w nowej roli. Tworząc Sło-
wika mieliśmy nadzieję, 
że przyjdzie taki dzień, 
kiedy z czystym sumieniem 
i bez większych obaw bę-
dziemy mogli przekazać 
klub w ręce zaufanych nam 
osób i tak właśnie dzieje się 
dzisiaj. Tworzymy jedną 
wielką piłkarską rodzinę 
i z dużym optymizmem pa-
trzymy w przyszłość, wciąż 
mając na uwadze naszą 
główną dewizę, by speł-
niać dziecięce marzenia”

- przekonuje Rafał Pięta. 
  
  

Redakcja

Zmiana warty w Olkuskim Klubie Sportowym „Słowik”

Pomóż Jackowi odzyskać sprawność po wypadku!




