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Szlak Architektury Drewnianej na ziemi olkuskiej: 
kościół w Porębie Dzierżnej

W sierpniu informowaliśmy, że z kapliczki przy drodze 

biegnącej za podwórkami w Porębie Dzierżnej (na tzw. 

Zagumniu) skradziono cenną, drewnianą � gurę św. Jana 

Nepomucena z XIX wieku. Nieopodal tego miejsca znaj-

duje się drewniany Kościół pw. św. Marcina, pochodzący 

z 1766 roku. W 1870 roku świątynia została wyremon-

towana i rozbudowana o murowaną nawę od strony za-

chodniej. Sama para� a jest natomiast znacznie starsza, 

gdyż datę jej założenia szacuje się na XIV wiek.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 5.
70. urodziny Szkoły Podstawowej w Gorenicach

Uroczyście oraz bardzo radośnie 
rozpoczęły się obchody jubileuszo-
we 70-lecia Szkoły Podstawowej 
w Gorenicach, połączone z o� cjal-
nym ślubowaniem pierwszoklasi-
stów oraz włączeniem ich w poczet 
uczniów. Nie brakowało życzeń 
oraz wspomnień z początków pla-
cówki, która od dziesięcioleci edu-

kuje mieszkańców Gorenic.
CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

Kolejne sukcesy na-
szych utalentowanych 

karateków

15 października w Hali Sportowo-
-Widowiskowej w Sieprawiu odbył 
się Otwarty Puchar Makroregio-
nu Południowego OYAMA PFK 
w Kumite i Kata pod patronatem 
OYAMA Polskiej Federacji Karate.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 7.
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70. urodziny Szkoły Podstawowej w Gorenicach

Gminne Ślubowanie Pierwszoklasistów w Olkuszu

Uroczyście oraz bardzo ra-
dośnie rozpoczęły się obchody 
jubileuszowe 70-lecia Szkoły 
Podstawowej w Gorenicach, 
połączone z o� cjalnym ślu-
bowaniem pierwszoklasistów 
oraz włączeniem ich w poczet 
uczniów. Nie brakowało życzeń 
oraz wspomnień z początków 
placówki, która od dziesięcioleci 
edukuje mieszkańców Gorenic.

“Pragnę podziękować wszyst-
kim, którzy całe swoje serce 
wkładają w edukację i wy-
chowanie najmłodszego po-
kolenia. Z okazji dzisiejszego 
święta, gratuluję dyrekcji, 
znakomitym pedagogom oraz 
absolwentom tak wspaniałych 
osiągnięć. Obecnym uczniom 
życzę natomiast ciekawości 
i pasji w odkrywaniu otacza-
jącego ich świata, a pierwszo-
klasistom przyjmowanym dziś 
w poczet uczniów tej szkoły 

życzę z całego serca, aby zdo-
byta przez nich wiedza po-
zwoliła im na spełnienie naj-
skrytszych marzeń, nawet tych 
najbardziej odważnych”

- mówił Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Olkusz Roman Piaśnik.

Rozważania o pierwszych 
dniach funkcjonowania Szko-
ły Podstawowej w Goreni-
cach rozpoczęła jej dyrektor 
Ewa Karłowicz, przytaczając 
fragmenty kroniki, uzupeł-
niane wspomnieniami osób 
związanych ze szkołą. Następ-
nie, uczniów pierwszej klasy 
do ślubowania w klasycznym 
rytmie poloneza odprowadzi-
li starsi koledzy i koleżanki. 
W samym uroczystym przy-
rzeczeniu pierwszoklasistom 
towarzyszyły także dumne 
ze swoich rozpoczynających 
naukę w szkole pociech mamy. 

Po pasowaniu była ponadto 
chwila na słodki poczęstunek 
oraz wręczenie prezentów.

Z tej specjalnej okazji, 
uczniowie przygotowali rów-
nież program artystyczny, 
podkreślając swoje przywiąza-
nie do barw narodowych: nie 
zabrakło też o� cjalnej pieśni 
szkoły, wykonanej przez za-
równo aktualnych, jak i by-
łych uczniów placówki. Warto 
wspomnieć, że ciągu całego 
bieżącego roku szkolnego za-
planowano szereg kolejnych 
inicjatyw jubileuszowych, 
w tym spotkania z babciami 
i dziadkami oraz emeryto-
wanymi nauczycielami i ab-
solwentami, mecz „Szkoła vs. 
Absolwenci”, konkurs literac-
ki, 70 minut tańca czy piknik 
rodzinny.

Redakcja

Nie tylko początek roku 
szkolnego jest ważnym wy-
darzeniem w życiu każdej 
szkoły: niedługo później 
do grona uczniów oficjalnie 
przyjmowane są bowiem naj-
młodsze dzieci. Tegoroczne, 
uroczyste przyjęcie w poczet 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Olkuszu miało ponad-
to niezwykły charakter, jako 
że towarzyszyło mu spotka-
nie z partnerami realizowa-
nego przez „Jedynkę” projek-
tu „Erasmus+”.

“Do grona uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ol-
kuszu przyjęliśmy kolejne 
dzieci, które będą rozwijały 
się pod czujną opieką do-
skonałej kadry pedagogicz-
nej. Przed Wami znakomi-
ta przyszłość, jako że jestem 
pod ogromnym wrażeniem 
zaangażowania pani dy-
rektor, grona pedagogicz-
nego oraz uczniów w trwa-
jący projekt «Erasmus+». 

Wymiana doświadczeń 
z innymi krajami, pozna-
nie ich zwyczajów, kultu-
ry oraz metod kształcenia 
to bezcenne doświadczenia, 
które z pewnością zaowo-
cują w przyszłości. Podróże 
wzbogacają bowiem umy-
sły, kształcą oraz otwierają 
na nowe przyjaźnie. Gra-
tuluję Wam tych doświad-
czeń i życzę, byście w dal-
szym ciągu z taką radością 
i chęcią przystępowali 
do kolejnych projektów”

- mówił Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Olkusz Roman Piaśnik.

Wśród zagranicznych go-
ści znaleźli się nauczycie-
le oraz uczniowie z Malty, 
Szwecji, Włoch, Turcji oraz 
Bułgarii. W ramach projek-
tu „Erasmus+ HERITAGE 
ICEBERG: past, present and 
future” delegacja SP1 na po-
czątku września uczestni-
czyła z kolei w wyjeździe 

do szwedzkiej Karlskrony, 
gdzie poznawała lokalną hi-
storię oraz zwyczaje.

Po uroczystym i z ener-
gią wypowiedzianym przez 
pierwszoklasistów „ślubu-
jemy! ”, nastąpiło wręczenie 
przez dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1 Ewę Skubis 
nagród dla nauczycieli oraz 
pracowników administra-
cji i obsługi. Nie zabrakło 
również elementów arty-
stycznych: od cudownych 
prezentacji wokalnych i in-
strumentalnych, po tanecz-
ne. Na zakończenie, głos 
zabrali także gospodarze 
uroczystości oraz koordyna-
torzy projektu z poszczegól-
nych państw, dziękując sobie 
wzajemnie i podkreślając 
fakt ubogacania się dzięki 
poznawaniu swoich kultur.

Redakcja

fot. Grzegorz Piotr Przetakiewicz

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

REKLAMA
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ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 Prowadzenie eksploatacji i za-

pewnienie ruchu urządzeń elektro-
energetycznych

Prowadzenie eksploatacji i obsłu-
ga urządzeń aparatury kontrolno-po-
miarowej i automatyki

Dokonywanie obchodów urzą-
dzeń elektroenergetycznych, odczyt 
przyrządów pomiarowych

Usuwanie awarii urządzeń elek-
troenergetycznych i automatyki

Uruchamianie urządzeń elektrycz-
nych i wykonywanie operacji łączenio-
wych w ukł. elektrycznych i automatyki

Uczestniczenie w procesie pro-
dukcji ciepła

Prowadzenie dokumentacji w za-
kresie zadań, ewidencji pracy, ocen 
technicznych i sprawozdawczości

Przekazywanie przełożonemu 
informacji o bieżącym stanie wyko-
nywanych zadań i prac oraz o po-
trzebach związanych z prawidłowym 
i sprawnym ich wykonaniem

WYMAGANIA:

Wykształcenie średnie techniczne: 
elektroenergetyk, elektryk, automa-
tyk, mechatronik

Znajomość branży elektroenerge-
tycznej i automatyki

Gotowość do wykonywania pracy 
zmianowej wg harmonogramu

Uprawnienia energetyczne E Gr.1 
(pkt.1, 2, 3, 7, 9, 10 w pkt. 2, 3, 7, 9)

- POMOŻEMY CI JE ZDOBYĆ!
Prawo jazdy kat. B

MILE WIDZIANE:

Znajomość budowy, zasad działa-
nia i obsługi aparatury kontrolno-po-
miarowej oraz urządzeń elektroener-
getycznych

Uprawnienia energetyczne E Gr.2 
(pkt.1, 2, 6, 7, 8, 10 w pkt. 1, 2, 6, 7, 8)

OFERUJEMY:

Stabilne zatrudnienie na podsta-
wie umowy o pracę

Możliwość rozwoju zawodowego, 
wsparcie w podnoszeniu kwali�kacji

Pakiet socjalny, ubezpieczenie 
grupowe, prywatną opiekę me-
dyczną, Pracowniczy Program 
Emerytalny

Zapraszamy do zapoznania się z peł-
ną treścią oferty i złożenia CV przez 

stronę:

https://www.
tauron.pl/tau-

ron/o-tauronie/
kariera

Więcej na jej temat można 
znaleźć na stronie internetowej, 

dostępnej po 
zeskanowaniu 

za pomocą 
smartfona 
kodu QR
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MegaMocna drużyna Grupy TAURON to 26 tys. pracowników. 
Każdego dnia wkładamy moc energii, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo kilku milionom klientów. Jesteśmy jedną z największych grup ener-
getycznych w kraju i działamy głównie na południu Polski. Jesteśmy nastawieni na klienta, rozwój i innowacje. Tworzymy ENERGETYKĘ JUTRA. 
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Nasz potencjał stanowi energia elektryczna i gaz.

TAURON Ciepło sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

ELEKTROMONTER AKPiA
Numer ref. TC/2022/09/03

Miejsce pracy: Olkusz, ul. Osiecka 3 (ciepłownia i kotłownie lokalne)
Ta oferta jest również dla Absolwenta

REKLAMA

Tradycyjnie, w niedzielę 
przypadającą przed Uroczy-
stością Wszystkich Świętych 
odbędzie się spacer histo-
ryczny „Światełko bohaterom 
- szlakiem mogił żołnierzy 
AK na olkuskim cmentarzu”. 
Organizatorzy zachęcają do 

udziału wszystkich, którzy 
chcą poznać sylwetki zasłu-
żonych dla regionu olkuszan 
spoczywających na miej-
skiej nekropolii oraz wyrazić 
o nich pamięć poprzez zapa-
lenie zniczy i krótką modli-
twę. Patronat medialny nad 

tym wydarzeniem objęła Ga-
zeta Olkuska.

Akcja rozpocznie się 
w niedzielę 30 października 
o godzinie 15:00 przed bra-
mą Cmentarza Para� alnego 
przy ulicy Powstańców Ślą-

skich w Olkuszu. Uczestnicy, 
w towarzystwie przewodni-
ków, nawiedzą kilkanaście 
grobów zasłużonych miesz-
kańców naszego miasta, 
poznając ich biogra� e, wy-
słuchując wspomnień oraz 
oglądając zdjęcia i przedmioty 
związane z ich działalnością.

“Nasz spacer to podróż 
do przeszłości poprzez bio-
gra� e ludzi, których grobo-
we tablice mijamy co roku, 
nie zawsze zdając sobie 
jednak sprawę ze znaczenia 
danej postaci w historii. Ich 
losy związały się z naszą 
małą ojczyzną pokazując, 
jak wydarzenia o ogólnopol-
skim charakterze odbijały 
się na życiu zwykłych osób” 

- zaznacza rzecznik praso-
wy olkuskiego koła Świa-
towego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Justyna 
Rams.

Inicjatywa ma charakter cy-
kliczny. Poprzednie edycje 
gromadziły kilkudziesięciu 
uczestników, w tym harcerzy, 
członków Związku Strzelec-

kiego oraz uczniów miej-
scowych szkół. W ubiegłych 
latach upamiętniono m.in. 
nestora olkuskiego harcer-
stwa i znanego społecznika 
Mieczysława Karwińskiego 
„Orlika”, peowiaczkę i jedną 
z inicjatorek olkuskiej kon-
spiracji w czasie II wojny 
światowej Zo� ę Okrajni czy 
komendanta obwodu „Ol-
kusz” AK Michała Bartkie-
wicza „Żetońskiego”. Trady-
cyjnie, centralnym punktem 
wydarzenia będzie zatrzy-
manie się przy pomniku 
nad zbiorową mogiłą par-
tyzantów Armii Krajowej 
z oddziałów „Hardego” oraz 
„Litwinki”, którzy polegli 
w 1944 i 1945 roku, a w wy-
niku powojennych ekshu-
macji spoczęli we wspólnym 
grobie w Olkuszu.

W tym roku organizatorzy 
planują z kolei upamięt-
nić m.in. Józefa Mrówkę, 
Stanisława Tarasina i Alicję 
Łogiewę (z domu Mędrek): 
Józef Mrówka „Mat” był 
zastępcą dowódcy najwięk-
szego oddziału partyzanc-
kiego na ziemi olkuskiej Ge-

rarda Woźnicy „Hardego”, 
a po wojnie długoletnim pra-
cownikiem olkuskiej Emalii. 
Stanisław Tarasin „Ospa-
ły” pochodził natomiast 
ze Sułoszowej, gdzie wstąpił 
do Batalionów Chłopskich 
i służył w oddziale „Szarań-
cza” Jana Pieńkowskiego 
„Mohorta”. Alicja Łogiewa 
„Diana” należała zaś do dru-
żyny sanitarno-gospodarczej 
Oddziału „Hardego”, peł-
niąc m.in. funkcję łącznicz-
ki, ale także zajmując się, 
wspólnie z ojcem Maciejem 
Mędrkiem „Pęcem”, szyciem 
mundurów dla partyzantów.

Szczegóły wydarzenia są do-
stępne na stronie interneto-
wej www.ak.olkusz.pl oraz 
na pro� lu “Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej 
Koło Olkusz” na portalu spo-
łecznościowym Facebook.

Konrad Kulig
Mateusz Radomski

“Światełko bohaterom - szlakiem mogił żołnierzy AK 
na olkuskim cmentarzu”
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Wywiad z brązową medalistką Mistrzostw Świata 
w Nordic Walking Haliną Kułakowską

W ubiegłym miesiącu 
w Szklarskiej Porębie od-
były się Mistrzostwa Świata 
w Nordic Walking. Sport ten 
staje się coraz bardziej popu-
larny, a Polska jest obecnie 
jednym z najbardziej rozwi-
niętych krajów w opisywa-
nej dyscyplinie. My z kolei 
mieliśmy zaszczyt porozma-
wiać z brązową medalistką 
turnieju Haliną Kułakowską 
z Olkusza.

Redakcja: Co sprawiło, 
że zainteresowała się Pani aku-
rat tą dyscypliną?

Halina Kułakowska: W
2018 roku przeszłam opera-
cję kręgosłupa, a w ramach 
rehabilitacji lekarz zalecił 
mi chodzenie z kijkami. 
Podeszłam do tego trochę 
sceptycznie, jednak coraz 
częściej widziałam osoby 
uprawiające Nordic Wal-
king. Po namyśle zakupiłam 
zatem w 2019 roku pierw-
sze kije, z którymi pocho-
dziłam kilka razy, ale póź-
niej je odstawiłam i o nich 
zapomniałam. Do space-
rów wróciłam w maju 2020 
roku, kiedy trwała pande-
mia, ale został już zniesio-
ny zakaz wstępu do lasów. 
Cieszyłam się bowiem, 
że mogę gdzieś iść, by nie 
zwariować, siedząc ciągle 
w domu. Później zaczęłam 
jeździć w góry i tam też 
zabierałam ze sobą kijki. 
Pomagały mi bowiem przy 
wchodzeniu na szczyt, gdyż 
zawsze mogłam o nie się 
oprzeć i odpocząć. W lipcu 
2020 roku zapisałam się 
z kolei na swoje pierwsze 
zawody, które miały miej-

sce na Pustyni Błędowskiej. 
Spodobała mi się atmosfe-
ra oraz smak rywalizacji 
i od tego momentu nie wy-
obrażam już sobie życia bez 
Nordic Walking.

Redakcja: Czy uprawianie Nor-
dic Walking wpływa pozytyw-
nie na nasze zdrowie?

Halina Kułakowska: Oczy-
wiście, jako że jest to dys-
cyplina angażująca aż 90% 
mięśni. Przy prawidłowej 
technice, równomiernie 
ćwiczymy mięśnie nóg, 
klatki piersiowej, ramion 
oraz pleców, co pozwala 
odciążyć stawy kolanowe 
i biodrowe, wzmocnić mię-
śnie grzbietu, a także za-
pobiec bólom kręgosłupa. 
Poprawiamy ponadto naszą 
kondycję oraz sylwetkę.

Redakcja: Jak wyglądają tre-
ningi przed zawodami w Nor-
dic Walking?

Halina Kułakowska: Jeśli 
chcemy osiągnąć dobre wy-
niki, to trzeba trenować re-
gularnie, a nie tylko przed 
zawodami. Długość i często-
tliwość treningu zależy na-
tomiast od indywidualnych 
potrzeb i możliwości. Dla 
niektórych trening 4-5 razy 
w tygodniu po 5 kilometrów 
będzie odpowiedni, a dla in-
nych wystarczające będą 2-3 
treningi tygodniowo na dy-
stansie 2-3 kilometry.

Redakcja: Jak przebiega z kolei 
sam turniej?

Halina Kułakowska: Naj-
pierw w biurze zawodów 

obiera się pakiet startowy, 
zawierający m.in. numer, 
który przyczepia się z przo-
du, tak aby był widoczny, 
oraz chip mierzący czas, 
który z kolei mocujemy 
na bucie. Czasami bywa 
jednak tak, iż już numer 
startowy zawiera chip. Na-
stępnie uczestnicy proszeni 
są na linię startu i rozpo-
czyna się marsz. W Nor-
dic Walking nie wolno ani 
biec, ani nawet podbiegać, 
gdyż grozi to dyskwalifika-
cją. Maszeruje się z kijami 
określony w regulaminie 
zawodów dystans, choć czę-
sto bywa ich kilka i po pro-
stu wybiera się, na jakim 
chce się iść.

Same zawody dzielą się 
również na sędziowane 
i niesędziowane: Podczas 
sędziowanych, na trasie 
marszu stoją lub jeżdżą 
na rowerze arbitrzy nad-
zorujący czy przestrzegane 
są zasady Nordic Walking. 
Kiedy wszyscy zawodnicy 
dotrą do mety, następuje 
zamknięcie zawodów i de-
koracja najlepszych zawod-
ników. Za zwycięzcę uznaje 
się tego, kto określony dy-
stans przeszedł nie tylko 
najszybciej, ale także zacho-
wał przy tym prawidłową 
technikę Nordic Walking. 
Nagradzane są pierwsze 
trójki najlepszych mężczyzn 
oraz kobiet lub pierwsze 
trójki w różnych kategoriach 
wiekowych.

Redakcja: Co czuje się zdo-
bywając medal Mistrzostw 
Świata?

Halina Kułakowska: Naj-
pierw niedowierzanie, 
a później ogromną ra-
dość i satysfakcję, że jesteś 
w trójce najlepszych kobiet 
na świecie na dystansie 
półmaratonu w swojej ka-
tegorii wiekowej. A sto-
jąc na podium i słuchając 
Mazurka Dąbrowskiego 
to emocje już w ogóle są nie 
do opisania.

Redakcja: Czy ma Pani ja-
kieś porady dla osób, które 
również chciałyby rozpocząć 
swoją przygodę z Nordic 
Walking?

Halina Kułakowska: Dla 
początkujących Nordic 
Walking to przede wszyst-
kim rekreacja, a dopiero 
w drugiej kolejności inten-
sywna aktywność fizyczna. 
Pierwsze próby nie powin-
ny zatem trwać długo i być 
nadmiernie intensywne. 

Należy raczej zaczynać 
od krótkich dystansów, 
koncentrując się na pra-
widłowej technice chodze-
nia z kijkami. Początkowo 
wybierzmy też płaski teren 
oraz kupmy niedrogie, ale 
dobrze dobrane do wzro-
stu kijki do Nordic Walking 
(nie trekkingowe), a przede 
wszystkim zobaczmy, czy 
w ogóle spodoba nam się 
taki rodzaj aktywności.

Uprawiam tę dyscyplinę 
dopiero 2,5 roku, a już 
są spore osiągnięcia. Nor-
dic Walking szybko roz-
wija się w naszym kraju, 
gdyż mamy już w Polsce 
swoich Mistrzów i Mistrzy-
nie na różnych dystansach. 
Organizowane są Mistrzo-
stwa Polski, odbywają się 
również Puchary Świata 
i Mistrzostwa Świata. Nor-
dic Walking zmienił moje 
życie osobiste o 180 stopni, 
bo na jednych z zawodów 
poznałam osobę, bez któ-
rej nie wyobrażam już so-
bie swojego życia. Jestem 
bardzo szczęśliwa, a le-
karz ostatnio powiedział, 
że mój kręgosłup wygląda 
całkiem dobrze. Cytuję: 
„Mogła Pani wybrać kana-
pę, a wybrała aktywności 
fizyczne, które wzmocniły 
mięśnie. Jestem z Pani bar-
dzo dumny”.

Gorąco zachęcam zatem 
wszystkich do uprawiania 
Nordic Walking - aktyw-
ność fizyczna, podziwia-
nie widoków w trakcie 
marszu i jeszcze można 
przemyśleć swoje różne 
sprawy. Powodzenia!
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Szlak Architektury Drewnianej na ziemi olkuskiej: 
kościół w Porębie Dzierżnej

W sierpniu informowali-
śmy, że z kapliczki przy dro-
dze biegnącej za podwórkami 
w Porębie Dzierżnej (na tzw. 
Zagumniu) skradziono cen-
ną, drewnianą � gurę św. Jana 
Nepomucena z XIX wieku. 
Nieopodal tego miejsca znaj-
duje się drewniany Kościół 
pw. św. Marcina, pocho-
dzący z 1766 roku. W 1870 
roku świątynia została wyre-
montowana i rozbudowana 
o murowaną nawę od strony 
zachodniej. Sama para� a jest 
natomiast znacznie starsza, 
gdyż datę jej założenia szacu-
je się na XIV wiek.

Kościół został zbudowa-
ny w konstrukcji zrębowej: 
jest jednonawowy, a węż-
sze od nawy prezbiterium 

zamknięte jest trójbocz-
nie. Dwukalenicowy dach 
kościoła zwieńczony jest 
z kolei blaszaną wieżyczką 
z latarnią, a w ozdobionym 
kolumnami i pilastrami oł-
tarzu głównym znajduje 
się nakryty sukienką ob-
raz Matki Bożej Śnieżnej. 
Na zasuwie widoczny jest 
zaś św. Marcin, a w górze 
rzeźby św. Michała oraz 
dwóch aniołów z symbo-
lami wiary i miłości. Lewy 
boczny ołtarz przedstawia 
natomiast obraz św. Józefa, 
a prawy św. Antoniego.

Bryłę kościoła o kon-
strukcji zrębowej, złożo-
ną z prezbiterium i nawy 
przedłużonej o murowaną 
część, dopełnia integralnie 

przylegająca od północy za-
krystia oraz niewielka kru-
chta od strony południowej. 
Na dachu pokrytym gon-
tem, w miejscu poszerzenia 
prezbiterium i nawy, znaj-
duje się również wieżyczka 
na sygnaturkę. We wnętrzu 
na uwagę zasługuje m.in. 
barokowe wyposażenie, 
chrzcielnica z 1587 roku 
oraz zlokalizowana obok 
świątyni drewniana, wolno-
stojąca dzwonnica pocho-
dząca z okresu powstania 
kościoła.

Obok dzwonnicy znajduje 
się także duża rzeźba przed-
stawiająca scenę z 338 roku: 
garnizon, w którym służył 
legionista Marcin, został 
przeniesiony do Galii i roz-

lokowany niedaleko Amiens. 
Tego roku zima była bardzo 
sroga i mroźna, dlatego 
pewnego dnia, przy bramie 
do miasta, młody legionista 
napotkał półnagiego żebra-
ka, który trząsł się z zimna. 
Marcin niezwłocznie odciął 
kawałek swojego płaszcza 
i przykrył nim mężczy-
znę. Jeszcze tej samej nocy 
we śnie ujrzał Jezusa w oto-
czeniu aniołów, z fragmen-
tem jego szaty na ramionach, 
mówiącego do nich słowami: 
“Patrzcie, jak mnie Marcin, 
katechumen przyodział”.

Rozmus
Franciszek
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OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

1. Osoby zobowiązane do deratyzacji zobowiązane są do zakupu trucizny na własny koszt i do sto-
sowania środków trujących zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, 
użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na 
terenie Gminy Olkusz (dalej zwane - osoby zobowiązane do deratyzacji) zobowiązane są w okresie     
od dnia 31 października 2022 roku do dnia 13 listopada 2022 roku przystąpić na swoim terenie       
do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.

zarządza się, co następuje:
§ 1

Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Olkusz, ogłasza w lokalnej 
prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów 
domów mieszkalnych.

Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 31 października 2022 roku do dnia 13 listopada 
2022 roku.  

Informuje się, że: 

”Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje 
obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu 
zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny 
do 1 500 złotych albo karze nagany”.

Roman Piaśnik

2. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. 
Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres 
przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia 
środków zwalczających gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej 
trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego.

§ 3

BURMISTRZ

Na podstawie art. 30 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.          
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), § 18 ust. 2 Uchwały Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 
30 listopada 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta            
i Gminy Olkusz (Dz.Urz. Woj. Małopol. z 2020 roku, poz. 7872), w porozumieniu z Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu

3. Osoby zobowiązane do deratyzacji są zobowiązane do umożliwienia przeprowadzenia kontroli         
w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych. Do kontroli upoważnia się strażników 
Straży Miejskiej w Olkuszu.

4. Osoby zobowiązane do deratyzacji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów mogą 
ponosić odpowiedzialność za wykroczenie przewidziane m. in. w art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja   
1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 z późn. zm. ):

w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz 

§ 4

ZARZĄDZENIE NR  0050.2757.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ Z DNIA  17.10.2022 r.

w terminie jesiennym

§ 2

Miasta i Gminy Olkusz

REKLAMA

Olkuskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022
Zespół Szkolno-Przed-

szkolny Integracyjny nr 1 
w Olkuszu był gospodarzem 
tegorocznych, gminnych 
obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej. Była to znako-
mita okazja do skierowa-
nia serdecznych życzeń pod 
adresem nauczycieli oraz 
wszystkich osób związanych 
z edukacją.

“Jeden z największych 
amerykańskich history-
ków, wnuk prezydenta 
Stanów Zjednoczonych 
Henry Adams zauważył, 
że «nauczyciel ma wpływ 
na wieczność. Nie jest bo-
wiem w stanie określić, 
gdzie kończy się jego od-
działywanie». Nauczy-
ciel jest przewodnikiem, 
wyruszającym z ucznia-
mi na wspólną podróż, 
w czasie której przekazuje 
swoją wiedzę i doświad-
czenie, daje przykład oraz 
uczy szacunku. Te war-
tości pozostają w sercach 
i w pamięci na długo. Dla-
tego też, gorąco dziękuję 
wszystkim dyrektorom, 
nauczycielom i pracow-
nikom szkół oraz przed-
szkoli za Wasz codzienny 

trud i zaangażowanie, 
które sprawiają, że może-
my być dumni z najmłod-
szych pokoleń”

- mówił Burmistrz Mia-
sta i Gminy Olkusz Ro-
man Piaśnik.

Wcześniej zgromadzo-
nych gości przywitał dy-
rektor ZSPI nr 1 Tomasz 
Tomsia. Tradycyjnie, 
w Dniu Edukacji Narodo-
wej wręczane są również 
nagrody burmistrza oraz 
dyrektora, a także akty 
nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela 
mianowanego. Nie inaczej 
było w tym roku, a gratu-
lacjom dla wyróżnionych 
nauczycieli towarzyszyły 
wyrazy uznania dla pracy 
oraz liczne brawa od zgro-
madzonych gości. Z życze-
niami nauczycielom i pra-
cownikom oświaty spieszyli 
przedstawiciele władz miej-
skich, związków zawodo-
wych, a także instytucji 
i organizacji społecznych.

Duże zainteresowanie 
wzbudził ponadto program 
artystyczny przygotowany 

przez uczniów oraz nauczy-
cieli ZSPI nr 1 w Olkuszu: 
było o aniołach i nadziei, 
która zwycięża w trudnych 
czasach, a talent i umiejęt-
ności artystyczne uczniów 
zachwyciły zgromadzo-
nych. Nie lada gratką był 
również pokaz akrobatycz-
ny i gimnastyczny uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Olkuszu, trenujących 
na co dzień w Uczniow-
skim Klubie Sportowym 
„Korona” Olkusz pod czuj-
nym okiem trenerów Jac-
ka Czerniaka oraz Olimpii 
Ocieczek-Mrówki.

Redakcja fot. Grzegorz Piotr Przetakiewicz
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Kolejne sukcesy naszych 
utalentowanych karateków

15 października w Hali 
Sportowo-Widowiskowej 
w Sieprawiu odbył się Otwar-
ty Puchar Makroregionu 
Południowego OYAMA PFK 
w Kumite i Kata pod patro-
natem OYAMA Polskiej Fe-
deracji Karate. W zawodach 
wystartowało ponad 300 
zawodniczek i zawodników 
z łącznie 22 Klubów Oyama 
Karate, w tym oczywiście za-
wodnicy z Jurajskiego Klubu 
OYAMA Karate z Wolbromia 
i Olkusza, przygotowywa-
ni przez Sensei Kazimierza 
Skalniaka 4 dan.

Zawody otworzył Han-
shi Jan Dyduch 8 dan 
wraz z wiceprezesem 
OYAMA International 
Karate Federation ds. 
szkoleniowych Shihan 
Andrzejem Pierzchałą 7 
dan. Rywalizacja przebie-
gała natomiast na trzech 
matach pod okiem Sę-
dziego Głównego Shihan 
Pawła Pajdaka 6 dan (So-
snowiec). Do południa 
rozegrano zawody w pre-
zentacji form Kata i Kata 
z bronią (Oyama Kobudo 
Kata) z udziałem około 

100 osób. Obowiązki ar-
bitra centralnego speł-
niali: Shihan Bogusław 
Plewka 5 dan (Lubliniec), 
Shihan Mirosław Osika 5 
dan (Kraków) oraz Sensei 
Kazimierz Skalniak 4 dan 
(Olkusz). Po południu od-
były się z kolei pojedynki 
w konkurencjach Kumite 
(Lekki Kontakt i Semi-
-knockdown), w których 
wystąpiło około 200 osób.

Karatekom z naszego 
regionu udało się zdobyć 
następujące wyróżnienia:

Kobudo (Młodzieżowcy):
I miejsce: Grzegorz Fur-
galiński z Wolbromia

Lekki kontakt (Juniorki 
Młodsze od 45 do 50 kg):

I miejsce: Aleksandra 
Miska z Olkusza

Kata (Juniorki Młodsze):
II miejsce: Aleksandra 

Miska z Olkusza

Czwarte miejsce w ka-
tegorii Kobudo (Junior-
ki) zajęła ponadto Emi-
lia Smoter z Wolbromia, 
a Tomasz Pilszak i Lilia-
na Gawłowska odpadli 

z rywalizacji po dobrych 
prezentacjach: “Serdecz-
nie gratuluję zawodni-
kom zdobytych medali 
oraz podjętego wyzwania, 
a rodzicom dziękuję 

za owocną współpracę. 
OSU! ” - komentuje Pre-
zes Jurajskiego Klubu 
Oyama Karate Kazimierz 
Skalniak.

Redakcja

fot. Marta Skalniak
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Funkcjonariusze z Komen-
dy Powiatowej Policji w Olku-
szu oraz Komisariatów Policji 
w Kluczach, Bukownie i Wol-
bromiu wzięli udział w szko-
leniu z ratownictwa wodnego. 
Celem tego przedsięwzięcia 
było podniesienie umiejętności 
mundurowych w zakresie rato-
wania życia i zdrowia ludzkiego 
na akwenach przy użyciu rzutek, 
które obecnie znajdują się na wy-
posażeniu radiowozów.

Dzięki współpracy z Pre-

zesem Oddziału Rejonowe-
go Wodnego Ochotniczego 
Pogotowania Ratunkowego 
w Olkuszu Stanisławem Sta-
rzykiem oraz doświadczo-
nym starszym ratownikiem 
wodnym Stanisławem Góź-
dziem, szkolenie odbyło 
się nad Stawem Zielonym 
w Kluczach. Stróże prawa 
mieli okazję zapoznać się 
z technikami wydobywania 
z wody tonącego człowieka 
oraz możliwościami wyko-
rzystania specjalistycznego 

sprzętu ratowniczego w cza-
sie policyjnej służby: w ruch 
poszły rzutki ratownicze, któ-
re znajdują się obecnie na wy-
posażeniu radiowozów.

Policjanci z dużym zaanga-
żowaniem ćwiczyli udzielanie 
pomocy osobie tonącej po-
przez rzucanie do wody rzu-
tek ratowniczych, dzięki cze-
mu dynamicznie i sprytnie 
wydobyli z wody pozoranta. 
Podczas szkolenia, porusza-
ny był również temat zagro-

żeń związanych z niesieniem 
pomocy na akwenach. Prze-
kazana funkcjonariuszom 
wiedza, a także zdobyte 
przez nich umiejętności mają 
na celu poprawić bezpieczeń-
stwo na wodach i terenach 
przywodnych znajdujących 
się w naszym powiecie. Warto 
zaznaczyć, że planach są już 
kolejne wspólne szkolenia.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu

Komendę Powiatową Policji 
w Olkuszu odwiedziła gru-
pa dzieci z Przedszkola nr 
8 w Olkuszu: przedszkolaki 
zapoznały się z zawodem po-
licjanta oraz dowiedziały się 
wielu cennych rad na temat 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Niecodzienna wizy-
ta sprawiła im dużo radości 
i wywołała wiele uśmiechów 
na dziecięcych twarzach.

Spotkanie z przedszkolakami 
rozpoczęło się przed budyn-

kiem, gdzie pociechy przywita-
li funkcjonariusze z Wydziału 
Ruchu Drogowego. Dla malu-
chów było to niezwykłe prze-
życie i nie lada atrakcja, ponie-
waż każdy z nich mógł usiąść 
za kierownicą radiowozu oraz 
na policyjnym motocyklu. Nic 
więc dziwnego, że mali goście 
chętnie ustawiali się w kolejce 
i pozowali do pamiątkowych 
zdjęć.

Kolejnym punktem wi-
zyty było natomiast spo-

tkanie w auli komendy 
z policjantką zajmującą się 
pro� laktyką: mundurowa 
rozmawiała z przedszkolaka-
mi o bezpiecznym zachowa-
niu na drodze oraz poświę-
ciła wiele uwagi odblaskom, 
uświadamiając dzieciom, jak 
ważne jest ich noszenie. Po-
ciechy dowiedziały się rów-
nież jakie niebezpieczeństwa 
mogą wynikać z kontaktów 
z nieznajomymi oraz jak uni-
kać niebezpiecznych zacho-
wań w czasie zabawy w domu 

czy w przedszkolu. Maluchy 
z zaangażowaniem uczestni-
czyły w spotkaniu i chętnie 
odpowiadały na pytania, wy-
kazując się dużą wiedzą z za-
kresu bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym.

Dzielnicowi, funkcjonariusz 
z Wydziału Ruchu Drogowego 
oraz policjantka zajmująca się 
pro� laktyką gościli również 
w Zespole Szkół Specjalnych 
w Olkuszu: podczas wizy-
ty, kryminalni opowiedzieli 
o swoim zawodzie oraz zapre-
zentowali uczniom podsta-
wowe elementy wyposażenia 
do służby. Kolejną część spo-
tkania stróże prawa poświęci-
li z kolei tematyce związanej 
z bezpieczeństwem na drodze, 
zwracając szczególną uwagę 
na bezpieczeństwo pieszego 
oraz prawidłowe zachowania 
uczestników ruchu drogowe-
go w rejonie przejść dla pie-
szych. Mundurowi zachęcali 
ponadto młodzież, by w okre-
sie jesienno-zimowym, kiedy 
warunki panujące na drogach 
potra� ą szybko się zmienić, 
korzystać z odblasków nie 
tylko po zmroku, ale także 
w ciągu dnia.

Spotkania policjantów 
z młodzieżą posiadają za-

równo wartość dydaktyczną, 
jak i wychowawczą w kwestii 
funkcjonowania w społeczeń-
stwie. Pozytywny obraz funk-
cjonariuszy oraz kojarzenie 
munduru z osobą godną za-
ufania ułatwia bowiem dzie-

ciom nawiązywanie porozu-
mienia w trudnych chwilach, 
wymagających interwencji 
odpowiednich służb.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkusz

Policjanci z powiatu olkuskiego przechodzą 
szkolenia z ratownictwa wodnego

Spotkania olkuskich policjantów z uczniami lokalnych szkół




