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Czego nie wolno pisać o Staroście Bogumile
Sobczyku i Wicestaroście Paulinie Polak?

[OŚWIADCZENIE]
W poprzednim wydaniu naszej gazety ukazał się artykuł za-
tytułowany „«Jesteśmy fajni na kredyt» - Powiat Olkuski 
wpadł w spiralę zadłużenia?”. Ujawniliśmy w nim jako pierwsi, 
że rządzący powiatem zaciągają 3 700 000,00 złotych kredytu 
w dobie stale rosnących stóp procentowych, a w konsekwencji 
ogromnych kosztów związanych z obsługą takiego zobowiąza-
nia (jak wskazaliśmy, Bank Spółdzielczy w Wolbromiu zainka-
suje aż 790 885,03 złotych tytułem m.in. odsetek). Dodatkowo, 
zwróciliśmy uwagę na niepokojące zjawisko ciągłego zaciąga-
nia kredytów przez Powiat Olkuski każdego roku (3 500 000,00 

złotych w 2021 roku czy 6 500 000,00 złotych w 2020 roku).
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Trwa remont dworca PKP i budowa
nowego przystanku kolejowego 

w Wolbromiu

Oprócz remontu budynku dworca PKP w Wol-
bromiu, budowany jest drugi przystanek kolejowy 
przy wjeździe od strony Olkusza (na wysokości 
stacji benzynowej): będzie się on składał z dwóch 
peronów oraz przejścia podziemnego dla pasa-
żerów, w wyniku czego pociągi pasażerskie będą 
wkrótce zatrzymywały się w mieście dwa razy.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 4.

Olkusz inwestuje w energię słoneczną
Trwają prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych 
i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Olkusz: najbar-
dziej okazale prezentują się efekty dużych inwestycji, takich 
jak ta, która właśnie dobiega końca na budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu. Instalacje są prowadzone jed-
nak również na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu, Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Olkuszu, Szkoły Podstawowej nr 9 w Olkuszu, 

Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Olkuszu, 
OSP w Gorenicach 
czy blisko 70 gospo-
darstw domowych.

CZYTAJ
DALEJ NA 
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W poprzednim wydaniu naszej 
gazety ukazał się artykuł zatytuło-
wany „«Jesteśmy fajni na kredyt» 
- Powiat Olkuski wpadł w spiralę 
zadłużenia?”. Ujawniliśmy w nim 
jako pierwsi, że rządzący powia-
tem zaciągają 3 700 000,00 złotych 
kredytu w dobie stale rosnących 
stóp procentowych, a w konse-
kwencji ogromnych kosztów zwią-
zanych z obsługą takiego zobo-
wiązania (jak wskazaliśmy, Bank 
Spółdzielczy w Wolbromiu zain-
kasuje aż 790 885,03 złotych tytu-
łem m.in. odsetek). Dodatkowo, 
zwróciliśmy uwagę na niepoko-
jące zjawisko ciągłego zaciągania 
kredytów przez Powiat Olkuski 
każdego roku (3 500 000,00 zło-
tych w 2021 roku czy 6 500 000,00 
złotych w 2020 roku). Uważamy 
bowiem, że podstawowym pra-
wem każdego obywatela jest pra-
wo do informacji na temat dzia-
łań podejmowanych przez władze 
publiczne z racji pobierania przez 
nie wynagrodzeń z kieszeni po-
datników - tym bardziej, że żaden 
radny Rady Powiatu w Olkuszu 
nie złożył żadnej interpelacji od… 
listopada 2021 roku. Nasza publi-
kacja spotkała się jednak z dużym 
rozdrażnieniem ze strony władz 
powiatowych.

Na stronie Starostwa Powia-
towego w Olkuszu w portalu 
społecznościowym Facebook 
pojawił się bowiem wpis, w któ-
rym użyto w naszym kontekście 
mocnych słów o manipulacjach 
czy nawet kłamstwach, podczas 
gdy wykazane przez nas pożyczki, 
w podanych przez nas kwotach, 

widnieją zarówno w uchwałach 
budżetowych Powiatu Olkuskie-
go czy na portalu dla podmiotów 
publicznych Platforma Zakupo-
wa, gdzie szczegółowo opisano 
kolejne etapy postępowań zwią-
zanych z zaciąganiem przez Po-
wiat Olkuski poszczególnych 
zobowiązań � nansowych. Wspo-
mniany wpis spotkał się z “mocno 
mieszanym” odbiorem mieszkań-
ców, co doprowadziło do sytu-
acji, że na facebookowej stronie 
Powiatu Olkuskiego zdecydowa-
no się wprowadzić cenzurę, gdyż 
krytykujące władze powiatu ko-
mentarze zostały usunięte. Dlate-
go też, Redakcja Gazety Olkuskiej 
oświadcza co następuje:

Władze Powiatu Olkuskiego 
usprawiedliwiają fakt zaciągania 
jednych pożyczek spłatą drugich, 
jednak wciąż nie zmienia to faktu 
zaciągnięcia niemal 15 milionów 
kredytów w ciągu 3 lat – to nadal 
jest fakt, a nie żadne kłamstwo. 
Kwestię manipulacji najlepiej 
obrazuje natomiast załączony 
do omawianego wpisu Starostwa 
Powiatowego w Olkuszu wy-
kres, w którym skala nie zaczyna 
się od 0, tylko od 17 milionów 
i w którym ujęto rok 2018, mimo 
że Powiatem Olkuskim rządziły 
wówczas inne władze, a Bogumił 
Sobczyk czy Paulina Polak pełnili 
wówczas mandat przez zaledwie 
dwa miesiące: Bogumił Sobczyk 
od razu zaczął swoją przygodę 
Radą Powiatu w Olkuszu od ob-
jęcia stanowiska Wicestarosty Ol-
kuskiego, a Paulina Polak jeszcze 
przez prawie 3 lata pełniła funk-

cję szeregowej radnej. Rozumie-
my jednak, że Starosta Bogumił 
Sobczyk, z racji swojej przynależ-
ności politycznej, może być zain-
spirowany słynnymi wykresami 
z „Wiadomości” TVP.

Kolejno, władze Powiatu Ol-
kuskiego postanowiły w punk-
tach „odnieść się do zawartych 
w naszym artykule kłamstw”, 
choć same zdają się chyba nie 
do końca wiedzieć co chcą za-
rzucić. Dla przykładu, jeden 
z takich punktów dotyczy na-
stępującego fragmentu artykułu: 
„Budynek (starostwa – przyp. 
red.) przeszedł w minionych la-
tach gruntowną modernizację”. 
Odpowiedź starostwa brzmi 
natomiast: „Remont budynku 
starostwa rozpoczął się kilka lat 
temu i od tej pory jest on kon-
tynuowany etapami. Aktualnie 
trwa modernizacja pomieszczeń 
na 1 piętrze, które do tej pory nie 
były remontowane”. W którym 
momencie skłamaliśmy? Jakie 
kłamstwo naprostowały władze 
Powiatu Olkuskiego?

Następne nasze kłamstwo 
w opinii władz Powiatu Olku-
skiego miał stanowić fragment 
„wszyscy pamiętają bowiem, jak 
w listopadzie 2019 roku władze 
Powiatu Olkuskiego nie wyko-
rzystały 4,5 miliona złotych do-
� nansowania na remont drogi 
w Osieku, a zaledwie parę miesię-
cy później 2,5 miliona złotych do-
� nansowania na budowę nowej 
sali gimnastycznej w olkuskim 
«Ekonomiku»”. Jak jednak wi-
dać nie wszyscy, gdyż powiatowi 
decydenci najwyraźniej „zapo-
mnieli” o własnych dokumentach 
– dlatego załączamy informację 
o unieważnieniu przetargu pn. 
„Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1078K w km od 0+000 
do 2+846 w miejscowości Osiek - 
Powiat Olkuski”. Ta dość zaskaku-
jąca polemika Starostwa Powia-
towego w Olkuszu dziwi nas tym 
bardziej, że w listopadzie 2019 
roku mieszkańcy Osieka wysto-

sowali do Wojewody Małopol-
skiego petycję z prośbą o inter-
wencję, pod którą podpisało się 
ponad 1 000 osób, a także okleili 
swoją miejscowość transparenta-
mi o treści m.in. „Sobczyk z nami 
gra w pokera, raz nam daje raz 
zabiera” czy zorganizowali liczny 
protest w centrum Olkusza. Chy-
ba nie robiliby tego wszystkiego 
bez powodu?

Prawdą jest natomiast, że inwe-
stycja ta została � nalnie zakoń-
czona, jednak w naszym artykule 
nigdzie nie pojawiła się informa-
cja odwrotna. Władze Powiatu 
Olkuskiego, jak same wskazują, 
otrzymały w następnych latach 
drugie do� nansowanie na remont 
drogi powiatowej w Osieku i tym 
razem środki te wykorzystały, 
choć trzeba zaznaczyć, że gdy-
by nie unieważniono przetargu 
w 2019 roku, to w kolejnym nabo-
rze Powiat Olkuski mógłby apli-
kować o środki np. na remont in-
nej z wielu wymagających jeszcze 
przecież remontu dróg. Podobnie 
w przypadku do� nansowania 
na budowę nowej sali gimnastycz-
nej w „Ekonomiku” - po tym jak 

Powiat Olkuski otrzymał na ten 
cel promesę (czyli przyrzecze-
nie przyznania do� nansowania) 
z Ministerstwa Sportu, władze 
powiatowe nie przyjęły w plano-
wanym terminie przyrzeczonych 
pieniędzy. Później i ta inwestycja 
została doprowadzona do końca 
(ponownie, nigdzie nie napisali-
śmy, że było odwrotnie), jednak 
znów Starostwo Powiatowe w Ol-
kuszu mogłoby ubiegać się o ko-
lejne granty. Nie sposób oprzeć 
się zatem wrażeniu, że temacie 
do� nansowań owszem, dochodzi 
do prób manipulacji, ale ze strony 
władz Powiatu Olkuskiego, które 
zdają się niejako liczyć, że wiele 
osób pogubi się w tych zawiłych 
procedurach, a wielokrotne pod-
kreślanie przez władze Powiatu 
Olkuskiego, że przecież � nalnie 
inwestycje te zostały wykonane 
sprawi, iż mieszkańcy zapomną 
o pierwotnym niewykorzystaniu 
tych do� nansowań. Rolą mediów 
jest natomiast przypominać fakty 
- nawet te niewygodne.

Władze Powiatu Olkuskiego 
przytoczyły również fakt, że 16 
kwietnia 2021 roku zwróciły się 

do nas z „prośbą o umieszczenie 
sprostowania” jednego z artyku-
łów, a nasza negatywna odpo-
wiedź oznacza w ich rozumieniu 
„celowe wprowadzanie opinii 
publicznej w błąd, co kłóci się 
z zasadą rzetelnego dziennikar-
stwa”. Rozumiemy, że ani Starosta 
Bogumił Sobczyk ani Wicestaro-
sta Paulina Polak nie posiadają 
doświadczenia w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, dlate-
go informujemy, że skład, druk 
czy kolportaż gazet kosztuje, 
a co za tym idzie, miejsce w ga-
zecie nie jest darmowe. Żadna re-
dakcja nie ma obowiązku bez-
płatnego publikowania obszernej 
polemiki polityków, którzy nie 
zgadzają się z artykułem na swój 
temat, pomijając fakt, że zamiesz-
czane w gazetach artykuły, rekla-
my czy ogłoszenia są planowane 
z wyprzedzeniem i nie mogą być 
dowolnie wyrzucane, bo ktoś 
poprosił o darmowe zamieszcze-
nie jego długiego oświadczenia 
pod groźbą zarzutów o „celowe 
wprowadzanie opinii publicznej 
w błąd”. Fragment ten odbieramy 
nie tylko jako brak tolerowania 
krytyki na swój temat, ale rów-
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nież nieumiejętne próby szanta-
żowania mediów.

Po głośnym wycofaniu akcji 
proekologicznej „Posadź swoje 
drzewo” być może Powiat Olku-
ski do akcji powrócił - nam ni-
gdy nie udało się jednak znaleźć 
żadnej informacji, ogłoszenia czy 
materiału promocyjnego o ak-
cji cieszącej się przecież niegdyś 
ogromnym zainteresowaniem 
(a, jak przytoczyliśmy w liczbach 
w naszym poprzednim artykule, 
chwalić władze powiatowe się lu-
bią). Udało nam się za to znaleźć 
informację w o� cjalnej korespon-
dencji Powiatu Olkuskiego z Gmi-
ną Olkusz, że powiat drugi z rok 
rzędu dążył do „obcięcia” � nan-
sowania Galerii BWA w Olkuszu. 
W ramach ciekawostki można 
dodać, że Wicestarosta Paulina 
Polak na sesji Rady Powiatu w Ol-
kuszu publicznie zarzuciła nam 

kłamstwo, mówiąc że władze 
Powiatu Olkuskiego nigdy nie 
chciały przekazywać nigdzie ol-
kuskiej Galerii BWA, podczas 
gdy w Marszałek Województwa 
Małopolskiego na piśmie po-
twierdził, iż „wolę podpisania listu 
intencyjnego w sprawie przejęcia 
Galerii BWA przez Wojewódz-
two Małopolskie wyraził jedynie 
Zarząd Starostwa Powiatowego 
w Olkuszu”. Nie wiemy, czy Wi-
cestarosta Paulina Polak pamięta 
również, że podczas sesji, publicz-
nie, do mikrofonu, zarzuciła nam 
przyjęcie korzyści majątkowej 
za publikację jednego z artyku-
łów. Gdybyśmy, jak zarzucają nam 
władze Powiatu Olkuskiego, byli 
wobec nich „złośliwi” czy „wrogo 
nastawieni”, to sprawa już dawno 
zakończyłaby się albo przedsta-
wieniem przez Panią Wicesta-
rostę bezpośrednich dowodów 
albo niemałym odszkodowaniem. 

Ze smutkiem przyjmujemy rów-
nież próby pomawiania Gazety 
Olkuskiej i członków naszej Re-
dakcji, bezpodstawnie rozpowia-
dając fałszywe, niemające pokry-
cia w rzeczywistości informacje 
i przypisując im działania, w któ-
rych nie biorą udziału.

Temat braku wykonania 
na końcu drogi powiatowej 
w Osieku pętli do zawracania dla 
autobusów, co może grozić nawet 
koniecznością zawieszenia tam 
kursów ZKG “KM”, zasługuje 
na osobny artykuł, czego z pew-
nością niebawem się doczeka, 
natomiast chcieliśmy zwrócić 
uwagę jak zgrabnie Starostwo 
Powiatowe w Olkuszu przekrę-
ca nasze słowa. Władze Powiatu 
Olkuskiego przekonują bowiem, 
że „wymieniona przez redakcję 
liczba postów czy zdjęć na pro� lu 
Starostwa Powiatowego w Olku-

szu [w portalu społecznościo-
wym Facebook] najdobitniej 
świadczy o ogromie prac wyko-
nanych przez aktualny Zarząd 
i Radnych”, podczas gdy w na-
szym artykule nie zwróciliśmy 
uwagi na liczbę dodanych wpi-
sów czy fotogra� i, a fakt, że w po-
danym, przykładowym „okresie 
od 20 września do 20 październi-
ka opublikowano na nim łącznie 
aż 113 zdjęć, na których widnieje 
Bogumił Sobczyk, Paulina Po-
lak, lub oboje razem, co stano-
wi niemal połowę wszystkich 
zamieszczonych w tym czasie 
materiałów”- co skutkuje sy-
tuacją, że coraz większe grono 
mieszkańców zaczyna zadawać 
sobie pytanie, czy to władze po-
wiatu promują przeróżne szczyt-
ne inicjatywy, czy może raczej 
promują siebie za ich pomocą. 
Słowa władz Powiatu Olkuskiego 
o spełnianiu funkcji ochronnej 

przez odzież z nadrukowanym 
na piersi imieniem, nazwiskiem 
oraz zajmowanym stanowiskiem 
z daleko posuniętej litości pomi-
niemy z kolei milczeniem.

Podsumowując, władze Po-
wiatu Olkuskiego mogą powta-
rzać jak mantrę mocne słowa 
o kłamstwach, manipulacji czy 
nieprawdzie w celu podburza-
nia naszej wiarygodności. Fakty 
są natomiast takie, że w trakcie 
naszej kilkuletniej działalności 

ani razu nie otrzymaliśmy nakazu 
opublikowania sprostowania czy 
przeprosin, ani wypłaty odszko-
dowania w jakiejkolwiek formie. 
Niezależnie od różnych prób na-
cisków czy szantaży, nie zamie-
rzamy również dać się zastraszyć 
i zaprzestać publikowania infor-
macji – również tych niewygod-
nych - co Państwu, naszym Czy-
telnikom, obiecujemy.

Redakcja

„III Olkuski Festiwal Literacki – u(MOC)nieni literaturą” za nami

W 2022 roku Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 
realizowała projekt „III Olkuski 
Festiwal Literacki – u (MOC) nieni 
literaturą”. Akcja do� nansowana 
ze środków programu „Partner-
stwo dla książki” Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego składała 
się z nowatorskich imprez eduka-
cyjnych przeznaczonych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, które zachę-
cały do sięgania po wartościową li-
teraturę wzbogacającą wyobraźnię 
i inspirującą do czytelniczych po-
szukiwań. Poprzez aktywne formy 
i różnorodną tematykę działań, 
odbiorcy projektu, a zwłaszcza oso-
by niepełnosprawne i zagrożone 
wykluczeniem społecznym, mogły 
zagłębić się w świat interesującej li-
teratury. Patronat medialny nad se-
rią ciekawych wydarzeń, w których 
łącznie udział wzięło aż 1 148 osób, 
objęła Gazeta Olkuska.

W ramach projektu zorgani-
zowane zostały najpierw spo-
tkania autorskie dla dzieci z Ewą 
Stadtmüller, Łukaszem Zabdy-
rem oraz Joanną Chmielewską, 
dla młodzieży z Joanną Olech, 
a dla dorosłych z Krystyną Mi-
rek. Wszystkie spotkania były 
ponadto tłumaczone na Polski 

Język Migowy. Z kolei w ramach 
„Letniej Biblioteki” dzieci i mło-
dzież uczestniczyły w warsztatach 
pod hasłem „Wakacyjny Kuferek 
Inspiracji”, biorąc udział m.in. 
w plastycznych warsztatach z re-
cyklingu, robienia biżuterii, mas 
plastycznych i slime, a także zaję-
ciach sensorycznych, cyrkowych, 
zabawie światłem, “szalonych na-
ukowcach” czy bubble show.

27 maja na rynku w Olkuszu 
odbyła się również impreza pod 
hasłem „Cały Olkusz czyta dzie-
ciom”, kiedy to dla milusińskich 
przygotowano wiele atrakcji in-
spirowanych literaturą dziecię-
cą: oprócz bajkowego koncertu 
w wykonaniu zespołu Siostry 
Wajs & Stonoga, na dzieci czekały 
także atrakcje w namiotach, takie 
jak Bajkowy Konkurs Czytelni-
czy, pokaz zajęć z robotyki, para-
da bajkowych postaci czy niespo-
dzianki z Centrum Helen Doron 
Olkusz i Matematyka MathRiders 
Olkusz. Nagrody w bajkowym 
konkursie ufundowali Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz oraz Sta-
rosta Olkuski.

26 sierpnia na płycie olkuskie-
go rynku odbył się natomiast 

koncert poezji śpiewanej w wy-
konaniu duetu Bolan/Dowgiałło: 
dzięki prowadzącej Annie Fra-
nik i muzykom, w tym niewido-
memu Grzegorzowi Dowgiałło, 
uczestnicy koncertu wzięli udział 
w niepowtarzalnym wydarzeniu 
artystycznym i prawdziwej uczcie 
duchowej, okraszonej autorskimi 
energetycznymi kompozycjami 
oraz klasykami muzyki tanecznej. 
Wszystkie imprezy miały na celu 
promocję olkuskiej książnicy oraz 
podkreślenie jej roli w organizo-
waniu życia kulturalnego w na-
szym regionie.

Celem „III Olkuskiego Festiwa-
lu Literackiego – u (MOC) nieni 
literaturą” było na dodatek uka-
zanie Powiatowej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Olkuszu jako 
miejsca otwartego, przyjaznego 
i stosującego innowacyjne rozwią-
zania, a sam zawód bibliotekarza 
jako prestiżowy i przede wszyst-
kim potrzebny. Dzięki starannie 
dobranej i różnorodnej ofercie, 
wpłynięto bezpośrednio na rozwój 
emocjonalny i intelektualny osób 
uczestniczących w projekcie oraz 
zadbano, aby w projektowych wy-
darzeniach wzięły udział również 
osoby mające utrudniony kontakt 
z książką czy osoby z niepełno-
sprawnościami. Włączając do gro-
na odbiorców osoby zagrożone 
wykluczeniem, pracownicy olku-
skiej książnicy zadbali bowiem 

o ich aktywizację, a, dzięki wspól-
nym działaniom, uczyli uczestni-
ków projektu tolerancji, wzajem-
nej akceptacji i zrozumienia.

Edukacja przez zabawę, 
przedstawienie zaskakujących, 

interesujących i interdyscypli-
narnych sposobów poznawania 
literatury współczesnej oraz 
atrakcyjne i innowacyjne spo-
tkania, zainspirowały dzieci, 
młodzież i dorosłych do wspól-
nego odkrywania literatury, 

a także przyciągnęły nieprze-
konanych do biblioteki jako 
miejsca animującego kulturę, 
otwartego, przyjaznego i nowo-
czesnego.

Redakcja

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ
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Trwa remont dworca PKP i budowa nowego 
przystanku kolejowego w Wolbromiu

Oprócz remontu budynku dwor-
ca PKP w Wolbromiu, budowany 
jest drugi przystanek kolejowy 
przy wjeździe od strony Olkusza 
(na wysokości stacji benzynowej): 
będzie się on składał z dwóch pe-
ronów oraz przejścia podziemne-
go dla pasażerów, w wyniku czego 
pociągi pasażerskie będą wkrótce 
zatrzymywały się w mieście dwa 
razy. Wartość prowadzonych obec-
nie prac wynosi ponad 15 milio-
nów złotych. Przypominamy rów-
nież, że wcześniej wyremontowane 
zostały już perony przy remonto-
wanym dworcu.

Nowy przystanek “Wolbrom 
Zachodni” powstaje w ramach 
Rządowego programu budowy 
lub modernizacji przystanków 
kolejowych na lata 2021–2025. 
W ramach zadania, budowane 
są nowe perony o długości 150 
metrów wraz z prowadzącymi 
do nich chodnikami, zabudo-
wą wiat peronowych i elemen-
tów małej architektury, a także 
montowane są ogrodzenia, ta-
blice, wskaźniki czy piktogramy. 
Do peronów prowadzić będzie 
ponadto przejście podziemne 
z zadaszonymi schodami i po-

chylnią dla osób niepełnospraw-
nych oraz winda - co jest chyba 
kompletną nowością w Powiecie 
Olkuskim.

Budowie nowego przystanku 
towarzyszy również przebudowa 
układu torowego: w celu budowy 
przejścia podziemnego stawiane 
są podpory tymczasowe dla kon-
strukcji odciążającej tory nr 1 i 2 
oraz tor LHS, a także rozbierane 
jest podtorze w torze nr 1 i 2 linii 
nr 62 oraz w torze LHS. Po wy-
konaniu przejścia podziemnego, 
konstrukcja odciążająca zosta-

nie zdemontowana, tor zostanie 
podbity i wyregulowany w pla-
nie i w pro� lu, tłuczeń zosta-
nie uzupełniony, a jego pryzma 
wypro� lowana. Całość dopeł-
ni przebudowa sieci trakcyjnej 
oraz budowa oświetlenia peronu 
i dróg do niego prowadzących. 
Termin wykonania wszystkich 
wymienionych prac jest plano-
wany na koniec 2023 roku.

Remont starego budynku 
dworca podzielony jest nato-
miast na dwa etapy: w pierw-
szym, obecnie realizowanym, 

nastąpi wymiana konstrukcji da-
chu, remont elewacji i wymiana 
stolarki. Z kolei w drugim odno-
wione zostanie wnętrze dworca, 
który zyska dzięki temu nowe 
funkcje. Obie inwestycje odby-
wają się z inicjatywy radnego 
Rady Powiatu w Olkuszu Piotra 
Gamrota.

Wolbromski dworzec kole-
jowy powstał pod koniec XIX 
wieku, w ramach budowy Dro-
gi Żelaznej Iwangorodzko-
-Dąbrowskiej, łączącej Dęblin 
z Dąbrową Górniczą. Początko-

wo linia była szerokotorowa, jed-
nak po I wojnie światowej Polacy 
przebudowali ją na kolej normal-
notorową. Sama trasa przebiega-
ła natomiast przez Radom, Skar-
żysko Kamienną, Kielce i Olkusz 
do Dąbrowy Górniczej, z bocz-
nicami również do Sosnowca i aż 
do granicy.

Rozmus
Franciszek
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Olkusz inwestuje w energię słoneczną

Olkuscy policjanci badali 
kierowców pod kątem 

jazdy pod wpływem al-
koholu lub narkotyków

Trwają prace związane 
z montażem paneli fotowolta-
icznych i kolektorów słonecz-
nych na terenie Gminy Olkusz: 
najbardziej okazale prezentu-
ją się efekty dużych inwestycji, 
takich jak ta, która właśnie 
dobiega końca na budynku 
Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Olkuszu. Instalacje 
są prowadzone jednak rów-
nież na budynkach Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego In-
tegracyjnego nr 1 w Olku-
szu, Szkoły Podstawowej nr 
3 w Olkuszu, Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Olkuszu, Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Olkuszu, 
OSP w Gorenicach czy blisko 

70 gospodarstw domowych. 
Koszt tych inwestycji wynosi 
803 tysiące złotych, z czego 
połowę pokryło unijne do� -
nansowanie.

“Gdy wokół nas coraz więcej 
mówi się o rosnących cenach 
prądu, warto podejmować 
takie inicjatywy, które do-
prowadzą do ograniczenia 
zużycia energii elektrycznej. 
Srebrne Miasto jest jednym 
z 32 partnerów projektu 
«Ekopartnerzy na rzecz 
słonecznej energii Małopol-
ski», który dziś z powodze-
niem jest wdrażany na te-
renie naszej gminy. Zyskują 

na tym nie tylko konkretne 
gospodarstwa domowe, ale 
wszyscy mieszkańcy, gdyż 
obniżenie zużycia prądu 
w instytucjach publicznych 
pozwoli nam wygospodaro-
wać zaoszczędzone środki 
na inne cele, np. inwestycyj-
ne. Dodatkowo, konsekwent-
nie zmieniamy oświetlenie 
uliczne na energooszczęd-
ne LED-owe i prowadzimy 
negocjacje z Tauronem, 
by taką modernizacją objąć 
wszystkie lampy”

- komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz Ro-
man Piaśnik.

Wielokrotnie na naszych 
łamach opisywaliśmy, jak 
dyktowane przez spółki Skar-
bu Państwa podwyżki cen 
prądu o kilkaset procent, li-
czone w niektórych miastach 
nawet w setkach milionów 
złotych, rujnują samorządy 
w całym kraju. W ubiegłym 
roku za jedną kilowatogodzi-
nę Srebrne Miasto płaciło bo-
wiem 0,2750 zł netto, podczas 
gdy w tym roku jest to już 
1,0206 zł netto. Przyszłość 
maluje się w jeszcze ciem-
niejszych barwach, gdyż od 1 
stycznia stawka wynosić bę-
dzie aż 1,7423 zł netto, a po-
wrót poniżej progu 1 zł netto/

kWh nastąpi dopiero… od 1 
stycznia 2025 roku. W efek-
cie, Olkusz czy w Klucze były 
zmuszone do wyłączania 
części oświetlenia ulicznego 
na noc.

Panele fotowoltaiczne, 
których instalacja trwa 
lub dobiega już końca, 

będą generować:

Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu: 49,5 kW

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Olkuszu: 29,7kW

Zespół Szkolno-Przed-
szkolny Integracyjny nr 1 
w Olkuszu: 49,5kW

Szkoła Podstawowa nr 9 
w Olkuszu: 49,5kW

Szkoła Podstawowa nr 10 
w Olkuszu: 29,7kW

OSP w Gorenicach: 19,8kW

Redakcja

14 listopada od godziny 5:00 
do godziny 10:00 funkcjona-
riusze Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu przeprowa-
dzili kolejne ogólnowojewódz-
kie działania w ramach akcji 
„Alkohol i narkotyki”. Miały 
one na celu wyeliminowanie 
z ruchu drogowego nieod-
powiedzialnych kierujących, 
którzy zdecydowali się na jaz-
dę pod wpływem alkoholu lub 
innego środka odurzającego.

W ciągu 5 godzin munduro-
wi przebadali łącznie w całym 
powiecie olkuskim 650 kie-
rowców, zatrzymując jednego 
pijanego kierującego: prze-
prowadzone przez kryminal-
nych badanie stanu trzeźwo-
ści zatrzymanego na ulicy 20 
Straconych w Wolbromiu kie-
rowcy BMW wykazało u nie-
go ponad 1 promil alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 
Nieodpowiedzialny mężczy-
zna stracił prawo jazdy, a po-
nadto, jak stanowi art. 178a. 
§1. Kodeksu Karnego, „kto, 
znajdując się w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem 
środka odurzającego, pro-
wadzi pojazd mechaniczny 
w ruchu lądowym, wodnym 

lub powietrznym, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2”.

Za jazdę po alkoholu lub 
narkotykach grożą poważne 
konsekwencje. W przypadku, 
gdy przeprowadzone badanie 
wykaże od 0,2 do 0,5 promila, 
kierowca odpowiada za po-
pełnienie wykroczenia i grozi 
mu kara grzywny do nawet 30 
000 złotych oraz utrata prawa 
jazdy na okres od 6 miesięcy 
do 3 lat. Jeżeli natomiast ba-
danie wskaże powyżej 0,5 pro-
mila, to kierowca odpowiada 
za popełnienie przestępstwa, 
które również zagrożone jest 
grzywną, zakazem prowa-
dzenia pojazdów na okres od
3 do 15 lat oraz pozbawieniem 
wolności do lat 2. Ponadto, 
sąd orzeka świadczenie pie-
niężne na rzecz Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej 
w wysokości co najmniej
5 000 złotych.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu

REKLAMA
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Olkusz z ex aequo 6. najbardziej 
rakotwórczym powietrzem w Polsce

Polski Alarm Smogowy przed-
stawił swój coroczny ranking 
najbardziej zanieczyszczonych 
miejscowości w Polsce. Podob-
nie jak w ubiegłym roku, Olkusz 
uplasował się w nim na ex aequo 
6. pozycji pod względem najwyż-
szego stężenia benzo (a) pirenu. 
Informacja ta z pewnością nie 
napawa optymizmem w obliczu 
niedawnej decyzji większości 
radnych Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, że trujące „kop-
ciuchy” zostaną z nami na dłużej.

Ranking Polskiego Alarmu 
Smogowego powstaje co roku 
na podstawie o� cjalnych wyni-
ków pomiarów ze stacji Państwo-
wego Monitoringu Środowiska. 
Co warto podkreślić, najnow-
sze zestawienie obejmuje dane 
z 2021 roku oraz dotyczy wyłącz-
nie tych miejscowości, w których 
prowadzone są pomiary PMŚ.

  Według Światowej Organi-
zacji Zdrowia, stężenie benzo 
(a) pirenu nie powinno wyno-
sić więcej, niż 0,12 nanogra-
ma na metr sześcienny. Norma 

krajowa jest natomiast nieco 
„łaskawsza”, dopuszczając 1 ng/
m3. Średnioroczne stężenie jed-
nego z najbardziej toksycznych 
składników smogu wyniosło 
w zeszłym roku w Olkuszu 7 
nanogramów na metr sześcien-
ny, a więc 700% normy krajowej 
oraz aż 5 833,3% normy WHO.

Nasze miasto, razem z Mszaną 
Dolną, Oświęcimiem i Szczaw-
no-Zdrojem, uplasowało się tym 
samym na ex aequo 6. miejscu 
w rankingu polskich miejsco-
wości z najbardziej rakotwór-
czym powietrzem w 2021 roku. 
Wyprzedza nas jedynie Opatów, 
Godów, Żywiec, Rabka-Zdrój, 
Tuchów, Rybnik, Myszków, 
Sucha Beskidzka, Nowy Sącz, 
Nowy Targ oraz rekordzista, 
czyli Nowa Ruda. W poprzed-
nim badaniu Srebrne Miasto 
również uplasowało się na 6. 
miejscu z 7 ng/m3 benzo (a) pi-
renu, a w 2019 roku średnio-
roczne stężenie benzo (a) pirenu 
w Olkuszu wyniosło 8 ng/m3, 
co stanowiło ex aequo 5. najgor-
szy wynik w Polsce.

Przypominamy, że jeszcze 
na początku 2017 roku sejmik 
małopolski przyjął uchwałę anty-
smogową, na mocy której w na-
szym województwie od 1 stycznia 
2023 roku nie można byłoby już 
ogrzewać domów przy pomo-
cy tzw. “kopciuchów”. Skupio-
na wokół Zjednoczonej Prawi-
cy większość radnych Sejmiku 
Województwa Małopolskiego 
postanowiła jednak dać ciche 
przyzwolenie na spalanie śmieci 
w pozaklasowych kotłach aż przez 
dwa dodatkowe sezony grzewcze: 
“to właśnie w «kopciuchu» da 
się spalić «wszystko»” - zazna-
cza Anna Dworakowska z Kra-
kowskiego Alarmu Smogowego. 
Według danych Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków 

z lipca bieżącego roku, w Mało-
polsce ze starych, pozaklasowych 
kotłów wciąż korzysta jeszcze 119 
tysięcy gospodarstw domowych, 
a ponadto szacuje się, rocznie 
z powodu smogu w naszym woje-
wództwie przedwcześnie umiera 
około 4 tysiące osób.

Kocioł bezklasowy może bo-
wiem emitować nawet do 800 mg 
pyłu na m3 dymu, podczas gdy 
dopuszczalny przez małopolską 
uchwałę antysmogową kocioł wę-
glowy jedynie 40 mg/m3. Dane te 
dotyczą ponadto spalania węgla, 
a nie odpadów. Radni PiS argu-
mentowali swój projekt kwestiami 
� nansowymi, choć wspomnieć 
należy, że ogrzewanie domu po-
przez spalanie węagla w niespeł-

niającym norm smogowych pie-
cu węglowym to przy obecnych 
cenach tego surowca rozwiązanie 
najdroższe - dwukrotnie droższe, 
niż ogrzewanie gazem i nawet 
pięciokrotnie droższe, niż przy 
pomocy pompy ciepła.

“Szanowni Państwo w dniu dzi-
siejszym Sejmik Województwa 
Małopolskiego zgodnie z oczeki-
waniami społeczeństwa uchwa-
lił zmianę terminu wejścia w ży-
cie wymiany pieców z 1.01.2023 
na 30 kwietnia 2024r. a więc 
o dwa okresy grzewcze (pisow-
nia oryginalna) ”

- skomentował głosowanie 
na swoim pro� lu w serwisie 
społecznościowym Facebook 

olkuski radny z ramienia PiS 
Andrzej Wójcik.

Należy jednak uczciwie za-
znaczyć, że wydłużenie daty 
likwidacji „kopciuchów” na
terenie naszego województwa 
odbyło się pomimo wyraźne-
go sprzeciwu mieszkańców. 
Aż 75% osób (2 999 na 4 023) 
biorących udział w konsulta-
cjach opowiedziało się bowiem 
przeciwko takiemu pomysło-
wi. Na samej sesji pojawiły się 
zresztą transparenty walczących 
o czyste powietrze mieszkań-
ców m.in. z Niepołomic, Zabie-
rzowa, Nowego Targu, Zakopa-
nego, Oświęcimia czy Zielonek.

Redakcja
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KS PKM Olkusz kończy pierwszą połowę 
sezonu "okręgówki" na drugim miejscu

Kolejny etap przebudowy 
ulicy Orzeszkowej 

w Olkuszu zakończony

KS PKM Olkusz pokonał Le-
gion Bydlin 2:0 w spotkaniu 
13. kolejki sezonu 2022/2023 
Klasy Okręgowej grupy Kraków 
I. Nasi zawodnicy po rundzie 
jesiennej zajmują tym samym 
pozycję wicelidera, mogąc się 
pochwalić takim samym dorob-
kiem punktowym, jak liderująca
Piliczanka Pilica.

Rywalami olkuszan był so-
lidny zespół, pewnie usado-
wiony w górnej części ligowej 
tabeli, będący w stanie cho-
ciażby pokonać na wyjeździe 
Piliczankę. Było zatem jasne, 
że nie będzie to łatwy mecz dla 
zespołu dowodzonego przez 
Bartosza Gawła. W składzie 

wyjściowym zabrakło ponad-
to kapitana Arkadiusza Żaka, 
który, ze względu na przy-
wiezioną z Sułoszowej czwar-
tą żółtą kartkę w bieżących 
rozgrywkach, mógł jedynie 
obserwować poczynania kole-
gów z trybun, a rolę kapitana, 
podobnie jak w poprzednich 
podobnych sytuacjach, przejął 
Patryk Kiczyński. Cała sytu-
acja wywołała również zmia-
nę ustawienia linii obrony, 
gdzie do Patryka Kiczyńskiego 
i Macieja Kasprzyka dołączył 
Arkadiusz Lekki. W wyjścio-
wej jedenastce po raz kolejny 
pojawił się także Jakub Żaba, 
a po absencji za kartki do skła-
du wrócił Dawid Dudek.

Sam pojedynek był nato-
miast typowym meczem walki 
na ciężkiej i mokrej murawie. 
Na dodatek, goście od począt-
ku pokazali, że nie przyjechali 
do Srebrnego Miasta bronić 
remisu, tylko chcą zgarnąć całą 
pulę. Niestety, już w 20. minu-
cie okazało się, że kontuzja Ma-
cieja Kasprzyka, która zmusiła 
go do przedwczesnego zakoń-
czenia meczu w Sułoszowej, 
uniemożliwiła mu kontynuację 
gry. Na placu gry w jego miej-
sce pojawił się zatem Konrad 
Świerk, uzupełniając linię obro-
ny KS-u. W 34. minucie Grze-
gorz Barczyk miał doskonałą 
okazję do otwarcia wyniku, ale 
ostatecznie piłka nie wpadła 
do bramki. W ostatnich frag-
mentach pierwszej połowy, gdy 
wydawało się już, że oba zespoły 
zejdą do szatni bez bagażu strze-
lonych lub straconych bramek, 
Dawid Dudek został sfaulowa-
ny w polu karnym: do jedenast-
ki podszedł Szymon Barczyk 
i mimo, że bramkarz Legionu 
był blisko wyłapania strzału, 
to zawodnik naszej drużyny za-
mienił rzut karny na gola.

W 57. minucie padła dru-
ga bramka dla naszego zespo-

łu, kiedy to po zamieszaniu 
w okolicach 16. metra piłka tra-
� ła pod nogi Jakuba Żaby, a ten 
zdobył swoją pierwszą bramkę 
w rozgrywkach ligowych. Resz-
ta drugiej połowy upłynęła pod 
znakiem typowej piłkarskiej 
walki o każdą piłkę. Klub Spor-
towy Olkusz posiadał wiele do-
godnych okazji do podwyższe-
nia wyniku: Grzegorz Barczyk 
kilkukrotnie był bardzo blisko 
strzelenia gola, a doskonałe 
okazje mieli też Dawid Dudek, 
po którego strzale piłka mini-
malnie minęła bramkę, oraz 
Maciej Pietrzeniec, który w mo-
mencie wychodzenia na pozy-
cję sam na sam z bramkarzem 
nieco pospieszył się jednak 
z oddaniem strzału, co umożli-
wiło golkiperowi złapanie piłki. 
Zespół z Bydlina, mimo zaanga-
żowania, nie był z kolei w stanie 
przez 90 minut umieścić piłki 
w bramce strzeżonej pewnie 
przez Aleksandra Szatana.

“Cały zespół rozegrał dobre 
spotkanie. Dużo walki i zdro-
wia zostawionego na boisku 
przez wszystkie formacje 
przyniosło kolejne pewne 
3 punkty i stabilne miejsce 
w samym czubie tabeli na ko-
niec rundy jesiennej. Oby tak 
dalej wiosną! ”

- komentują piłkarze 
KS-u PKM Olkusz.

KS PTKM Olkusz 2:0 (1:0) 
Legion Bydlin

Skład KS-u: Aleksander Szatan 
– Artur Lekki, Patryk Kiczyń-
ski, Maciej Kasprzyk (Konrad 
Świerk) – Arkadiusz Żaba, Da-
wid Dudek, Szymon Barczyk 
(Sebastian Palej), Kacper Ma-
jewski – Dawid Smolarczyk, 
Oskar Świeca (Maciej Pietrze-
niec), Grzegorz Barczyk

KS PKM Olkusz

Dobiegł końca przedostat-
ni już etap przebudowy ulicy 
Orzeszkowej w Olkuszu: kolejny 
odcinek tej drogi wzbogacił się 
nie tylko o nową nawierzchnię 
i chodniki, ale także dodatko-
we miejsca parkingowe. Koszt 
prac realizowanych z do� nanso-
waniem w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg wy-
niósł około 1,2 miliona złotych.

“Mieszkańcy Osiedla Młodych 
z pewnością ucieszą się z tego 
remontu. Mamy już także 
zaplanowany kolejny krok, 
który planujemy wykonać 
ze wsparciem do� nansowania 
pozyskanego w ramach Pol-
skiego Ładu. Niebawem będę 
miał przyjemność ogłosić wie-
le bardzo dobrych drogowych 

informacji, które zainteresują 
mieszkańców całej gminy”

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

Zakończona moderniza-
cja miejskiej drogi polegała 
przede wszystkim na przebu-
dowie jezdni, chodników dla 
pieszych i zatok parkingowych 
oraz na budowie kanalizacji 
deszczowej odwadniającej uli-
cę Orzeszkowej. Przeprowa-
dzone prace zostały wykonane 
przez � rmę P.P.H.U. BUD-RYS 
Łukasz Bazior z Miechowa 
i są objęte ośmioletnim okre-
sem gwarancji.

Redakcja
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Odtworzyli bitwę sprzed 108 lat

12 listopada w Bydlinie od-
były się uroczystości upamięt-
niające 108. rocznicę bitwy 
pod Krzywopłotami, Bydlinem 
i Załężem. Jednym z elemen-
tów tej dorocznej inicjatywy 
była inscenizacja walk, jakie 
w listopadzie 1914 roku stoczy-
li tam polscy legioniści. O za-
pewnienie widzom możliwości 

cofnięcia się w czasie zadbały 
grupy rekonstrukcyjne z całej 
Polski: m.in. z Warszawy, Lu-
blina, Krakowa oraz oczywiście 
ziemi olkuskiej.

Obchody rozpoczęły się 
od przemarszu kompanii ho-
norowej Wojska Polskiego 
wraz z pocztami sztandarowy-

mi i zgromadzonymi uczestni-
kami spod bydlińskiej szkoły 
na cmentarz para� alny. Tam 
uroczystej mszy świętej prze-
wodniczył ks. biskup Grze-
gorz Kaszak. Po zakończeniu 
celebry, prócz apelu pamięci 
i salwy honorowej oraz trady-
cyjnych przemówień przed-
stawicieli władz i złożenia 

wieńców, w planie znalazło 
się również wręczenie odzna-
czenia nadanego przez Pre-
zydenta RP: Medal Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości 
otrzymał wiceprezes zarządu 
olkuskiego koła Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, rekonstruktor Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej 
V Batalionu Strzelców Ol-
kuskich, historyk, archiwista 
oraz społecznik Mateusz Ra-
domski. Odznaczenie wręczył 
wicewojewoda małopolski 
Ryszard Pagacz.

Po o� cjalnej części przy-
szedł z kolei czas na insceni-
zację pod zamkiem w Bydli-
nie, na wzgórzu Święty Krzyż. 
Warto wspomnieć, że walki 
legionistów oraz armii au-
stro-węgierskiej z wojskami 
carskimi zostały odtworzone 
w oparciu o oryginalne okopy 

z 1914 roku. Kolejne epizody 
widowiska, takie jak przygo-
towanie umocnień legioni-
stów, ostrzał artyleryjski, star-
cie z rosyjskim patrolem czy 
wyjście Legionów do natarcia, 
przedstawili rekonstruktorzy 
z Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej K.u.K Sturmtruppen, 
GRH Bellum oraz GRH V Ba-
talion Strzelców Olkuskich.

“Jako organizatorzy ob-
chodów, podobnie jak 
w ubiegłym roku, chcieli-
śmy wzbogacić uroczystości 
o niewątpliwą atrakcję dla 
mieszkańców i gości, jaką 
jest rekonstrukcja historycz-
na. Cieszymy się, że pogoda 
dopisała i wiele osób zde-
cydowało się spędzić czas 
na wspólnym obchodzeniu 
Narodowego Święta Nie-
podległości i naszej lokalnej 
rocznicy legionowej bitwy”

- komentuje dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kluczach Mirosław 
Macek.

Inicjatywa spotkała się 
z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, czego wyrazem 
była kilkusetosobowa pu-
bliczność zgromadzona pod 
bydlińskim zamkiem. Zwień-
czeniem obchodów był na-
tomiast program artystyczny 
w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Bydlinie oraz 
koncert działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kluczach zespołu „Ziemia 
Kluczewska”. Każdy uczest-
nik wydarzenia mógł również 
oczywiście skosztować treści-
wej grochówki.

Przypominamy, że Bitwa 
pod Krzywopłotami była jed-
nym z najkrwawszych starć 
Legionów Polskich w 1914 
roku, a sam Józef Piłsudski 

określił ją mianem „legiono-
wych Termopili”. Znaczenie 
tego starcia podkreśla fakt, 
że zostało ono wyszczegól-
nione na tablicy nad Gro-
bem Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie, gdzie wyróż-
niane są najistotniejsze epizo-
dy z historii polskiego oręża. 
46 poległych pod Krzywo-
płotami legionistów zostało 
pochowanych na cmentarzu 
w Bydlinie: wśród nich znaj-
duje się m.in. dowódca jednej 
z kompanii, przyrodni brat 
premiera Polski i światowej 
klasy pianisty Ignacego Jana 
Paderewskiego por. Stanisław 
Paderewski. Warto również 
wspomnieć, że w bitwie pod 
Krzywopłotami ranny został 
ojciec słynnego z „Kamieni 
na szaniec” żołnierza AK Jana 
Bytnara „Rudego” Stanisław 
Bytnar.

Organizatorami obcho-
dów 108. rocznicy bitwy pod 
Krzywopłotami byli Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień 
we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Klu-
czach, Szkołą Podstawową 
im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Bydlinie oraz Stowa-
rzyszeniem Otwarci Bydlin. 
Inscenizację przygotowali na-
tomiast członkowie olkuskie-
go koła Światowego Związku 
Żołnierzy AK.

zdjęcia: Aleksandra Pałka

Kulig
Konrad
Prezes olkuskiego koła 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej




