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Powiatowy galimatias w sprawie
� nansowania Galerii BWA w Olkuszu

W ubiegłym roku pisaliśmy o tym, jak władze Powiatu 
Olkuskiego skąpiły grosza Galerii BWA w Olkuszu: przypo-
minamy, że pomimo obowiązującej od ponad 10 lat umowy, 
zgodnie z którą roczne koszty funkcjonowania Galerii są 
pokrywane przez gminę i powiat po połowie oraz przyjęcia już 
przez Radę Miejską w Olkuszu uchwały zwiększającej środ-
ki na wspólną instytucję kultury, władze Powiatu Olkuskiego 
konsekwentnie dążyły do obcięcia środków dla Biura Wystaw 
Artystycznych o 40 000,00 złotych. Finalnie, m.in. po presji 
wywołanej naszą publikacją, Rada Powiatu w Olkuszu również 
przyjęła później uchwałę zwiększającą dotację o sporną kwo-
tę, jednak w tym roku sytuacja niestety zdaje się powtarzać. 
Po czasie na światło dzienne wyszło także publiczne kłamstwo 
Wicestarosty Olkuskiej Pauliny Polak.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.

“Lex Czarnek” przyjęte 
dzięki głosom olkuskich 

parlamentarzystów
1 grudnia Sejm RP przegłosował obalenie 
senackiego weta w sprawie “Lex Czarnek”, 
jak zwykło się mówić na nowelizację ustawy 
Prawo oświatowe. Za kontrowersyjnym pro-
jektem, dającym możliwość m.in. powołania 
na stanowisko dyrektora szkoły osoby niebę-
dącej nawet nauczycielem czy odwołania dy-
rektora w czasie roku szkolnego zagłosowa-
ło dwóch posłów PiS z powiatu olkuskiego:

Jacek Osuch oraz Agnieszka Ścigaj. 
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Liczne gratulacje, życzenia 
i podziękowania płynęły do tan-
cerzy oraz instruktorów Szkoły 
Tańca Wena podczas uroczystej 
Mistrzowskiej Gali, zorgani-
zowanej w celu uhonorowania 
osiągnięć naszych utalentowa-
nych tancerzy. Przypominamy, 
że w październiku w Austriac-
kim Grazie Wena zdobyła naj-
ważniejsze z nich, czyli tytuł Mi-
strzów Świata.

“Zmierzając na scenę uświa-
domiłem sobie, że w tej sali 
znajdują się najbardziej uty-
tułowani reprezentanci Ol-
kusza nie tylko w skali kraju, 
ale także na arenie międzyna-
rodowej. To prawdziwa duma 
dla mnie, jako burmistrza 
Srebrnego Miasta, że mogę 
pogratulować Wam ostatnich 
sukcesów na Mistrzostwach 
Świata oraz całego dotych-

czasowego dorobku. Wasz 
codzienny wysiłek i dopra-
cowane do perfekcji układy 
taneczne sprawiają, że dziś 
spełniacie swoje marzenia. 
W imieniu mieszkańców dzię-
kuję Wam, zarówno tance-
rzom, jak i trenerom, za liczne 
powody do radości, których 
dostarczacie nam na co dzień. 
Swój podziw kieruję tak-
że do rodziców, bo to Wasze 
wsparcie pozwala tym mło-
dym talentom kwitnąć i osią-
gać najwyższe cele”

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

Po tym serdecznym przywi-
taniu nastąpiła najbardziej wi-
dowiskowa część gali: wybitne 
umiejętności tancerzy wzbu-
dzały zachwyt zgromadzonych 

rodziców i przyjaciół Weny, 
gdyż podopieczni Rafała Lebie-
sta pokazali układy taneczne, 
które zaprowadziły ich na sam 
szczyt w postaci do złotego pu-
charu Mistrzostw Świata. Nie 
obyło się również bez podzię-
kowań, zarówno tych kierowa-
nych od Szkoły Tańca Wena, jak 
również od gospodarza Srebr-
nego Miasta. Wszyscy wystę-
pujący, a także choreografowie 
i instruktorzy, zostali ponadto 
obdarowani pamiątkowymi dy-
plomami oraz upominkami.

Przypominamy, że Szkoła 
Tańca Wena powstała z inicja-
tywy Rafała Lebiesta w 1998 
roku. Początkowo zajęcia były 
prowadzone jedynie jako kursy 
I i II stopnia, natomiast z cza-
sem zrodziła się potrzeba za-
pewnienia kontynuacji nauki 
na wyższym poziomie zaawan-

sowania. W efekcie, tancerze 
Weny od lat wracają do nas 
z medalami Mistrzostw Pol-
ski i Europy: największy suk-
ces na ich koncie to wyjazd 
na Mistrzostwa Świata do Gra-
zu, gdzie formacja Wena Snax 
zdobyła tytuł Mistrzów Świata, 
pokonując reprezentacje 29 in-
nych krajów, a formacje Wena 
Snax Mini oraz Wena Gold Mini 
wywalczyły dodatkowo tytuły 
Wicemistrzów Świata. Łącznie 
w tegorocznych Mistrzostwach 
wzięło udział około 4 500 tance-
rzy z 29 krajów, ale to reprezen-
tanci Polski i Olkusza przywieźli 
z nich najwyższe wyróżnienia.

fot. Grzegorz Piotr Przetakiewicz
Redakcja

Gala Mistrzów Świata, czyli spotkanie 
z olkuską Szkołą Tańca Wena



www.gazetaolkuska.pl3

Powiatowy galimatias w sprawie � nansowania 
Galerii BWA w Olkuszu

W ubiegłym roku pisaliśmy 
o tym, jak władze Powiatu Ol-
kuskiego skąpiły grosza Galerii 
BWA w Olkuszu: przypomina-
my, że pomimo obowiązującej 
od ponad 10 lat umowy, zgodnie 
z którą roczne koszty funkcjono-
wania Galerii są pokrywane przez 
gminę i powiat po połowie oraz 
przyjęcia już przez Radę Miejską 
w Olkuszu uchwały zwiększającej 
środki na wspólną instytucję kul-
tury, władze Powiatu Olkuskiego 
konsekwentnie dążyły do obcięcia 
środków dla Biura Wystaw Ar-
tystycznych o 40 000,00 złotych. 
Finalnie, m.in. po presji wywo-
łanej naszą publikacją, Rada Po-
wiatu w Olkuszu również przyję-
ła później uchwałę zwiększającą 
dotację o sporną kwotę, jednak 
w tym roku sytuacja niestety 
zdaje się powtarzać. Po czasie 
na światło dzienne wyszło także 
publiczne kłamstwo Wicesta-
rosty Olkuskiej Pauliny Polak.

Jak pisaliśmy przed rokiem, 
Burmistrz Miasta i Gminy Ol-
kusz Roman Piaśnik zwrócił się 
do Starosty Olkuskiego Bogu-
miła Sobczyka z prośbą o roz-
ważenie możliwości wsparcia 
działalności Galerii Sztuki 
Współczesnej Biuro Wystaw Ar-
tystycznych w Olkuszu w 2022 
roku dotacją wyższą o 40 tysięcy 
złotych. Gospodarz Srebrnego 
Miasta motywował swój wniosek 
gwałtownym już wówczas wzro-
stem cen usług zlecanych co roku 
przez olkuską galerię oraz kosz-
tów administracyjnych, w tym 
mediów czy wynagrodzeń: „wy-
rażam nadzieję, że wspólna tro-
ska o wysoki poziom działal-
ności kulturalnej prowadzonej 
przez GSW BWA w Olkuszu 
pozwoli nam podjąć działania 

w tak oczywisty sposób wspie-
rające ofertę Galerii skierowaną 
do Mieszkańców Srebrnego Mia-
sta i całego Powiatu Olkuskiego” 
- apelował burmistrz Piaśnik.

Władze naszego powiatu 
co prawda zapewniały, że „pra-
widłowa działalność i rozwój 
Galerii BWA w Olkuszu jest 
niezwykle istotną kwestią dla 
władz Powiatu Olkuskiego”, jed-
nak prorocze okazały się słowa 
Jamesa W. Fricka z Uniwersyte-
tu Notre Dame, który wygłosił 
niegdyś tezę „Nie mów mi, jakie 
są twoje priorytety. Pokaż mi, 
na co wydajesz pieniądze, a sam 
ci powiem, gdzie one są”. Pomi-
mo, że sporna kwota stanowiła 
zaledwie… 0,03% tegorocznego 
budżetu Powiatu Olkuskiego, 
Wicestarosta Olkuska Paulina 
Polak na wnioski o wsparcie 
naszej prestiżowej, lokalnej in-
stytucji kultury odparła wy-
mijająco, iż „do momentu za-
kończenia trwających rozmów 
z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego 
wstrzymujemy się z podejmo-
waniem jakichkolwiek działań 
oraz decyzji w sprawach związa-
nych z tą instytucją”.

Co ciekawe, samą rangę Gale-
rii BWA w Olkuszu Wicestarosta 
Polak zdaje się zauważać, gdyż 
w niedawnej urzędowej kore-
spondencji z Gminą Olkusz prze-
konywała, że „Mając na wzglę-
dzie bogaty kalendarz wydarzeń 
kulturalnych organizowanych 
przez Galerię Sztuki Współcze-
snej BWA oraz znaczenie tej jed-
nostki dla społeczności lokalnej, 
pozostajemy otwarci na dalszą 
dyskusję w tym zakresie, po za-
kończeniu prac nad przyszłorocz-

nym budżetem. Wierzymy, 
że w związku z uruchomieniem 
nowej perspektywy � nansowej, 
tak znamienita instytucja kultury, 
oferująca szeroki wachlarz wyda-
rzeń artystycznych, będzie mogła 
aplikować o środki z funduszy 
zagranicznych oraz krajowych, 
co pozwoli na dalszy intensywny 
rozwój, mimo niesprzyjającej sy-
tuacji gospodarczej”.

Niestety, podobnie jak w kwe-
stii apeli o zniesienie maksy-
malnych dopuszczalnych praw-
nie opłat za zatrzymanie się 
autobusów m.in. ZKG „KM” 
na przystankach znajdujących 
się przy drogach powiatowych, 
za pięknymi słowami w parze 
nie zdają się iść czyny. Dyrek-
tor olkuskiej BWA jak co roku 
przedstawił bowiem projekt pla-
nu � nansowego Galerii na nad-
chodzące 12 miesięcy: aby udało 
się zorganizować wszystkie za-
planowane wydarzenia, władze 
GSW BWA w Olkuszu poprosiły 
Gminę Olkusz i Powiat Olkuski 
o przekazanie rocznych dotacji 
w wysokości po 180 tysięcy zło-
tych. „Powiat Olkuski proponu-
je ustalenie wysokości dotacji 
w 2023 roku na poziomie 160 
000 złotych” - poinformowała 
jednak władze miasta Paulina 
Polak. „Gmina Olkusz propo-
nuje ustalenie wysokości dotacji 
w wysokości zaproponowanej 
przez Galerię, tj. 180 000 złotych. 
W związku ze znaczącym wzro-
stem wydatków bieżących (m.in. 
energii elektrycznej, gazu) obni-
żenie proponowanej przez Gale-
rię dotacji podmiotowej łącznie 
o 40 000,00 złotych może zagro-
zić prawidłowemu funkcjonowa-
niu Galerii w 2023 roku” - odparł 
natomiast Roman Piaśnik.

Wicestarosta Olkuska prze-
konywała z kolei, że „przed-
łożony przez Dyrektora Gale-
rii projekt planu finansowego 
nie jest dokumentem wyzna-
czającym wysokość dotacji, 
a jedynie informacją dla Stron 
o planach na konkretny rok 
budżetowy i punktem odniesie-
nia do ustalenia jej wysokości 
w toku uzgodnień”. Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz dekla-
rował za to finansowanie Galerii 
w wysokości, która jego zda-
niem gwarantowałaby wysoki 
poziom działalności Galerii: 
„W Pani korespondencji nie 
odnajduję żadnego merytorycz-
nego uzasadnienia obniżenia 
dotacji podmiotowej propo-
nowanej przez Galerię BWA 
na 2023 rok. Powiat Olkuski 
powinien wskazać, z których 
zadań przedstawionych przez 
Dyrektora w planie działalno-
ści Galerii należy zrezygnować. 
Obecnie Powiat Olkuski, jako 
jeden ze współorganizatorów 
działalności Galerii BWA, bez 

podania merytorycznego uza-
sadnienia, dąży do znaczącego 
obniżenia wysokości dotacji 
na rzecz Galerii, co budzi moją 
obawę, że w przyszłości Powiat 
Olkuski może dążyć do dalszego 
drastycznego obniżania dotacji 
podmiotowej dla Galerii” - ape-
lował burmistrz Piaśnik.

Wicestarosta Polak przeko-
nywała z kolei, że projekt pla-
nu � nansowego Galerii BWA 
w Olkuszu przedłożony przez jej 
Dyrektora „może ulec zmianie 
i nie ma ostatecznego charakteru”. 
I rzeczywiście, po nieco ponad 
dwóch tygodniach Wicestarosta 
Olkuska przesłała do Urzędu Mia-
sta i Gminy w Olkuszu „popra-
wiony” plan � nansowy olkuskiej 
Galerii, z którego wynika, że jej 
Dyrektor stwierdził, iż, wbrew sy-
tuacji geopolitycznej na świecie, 
za media zapłaci o 40% mniej, niż 
początkowo zakładał, a na „usługi 
obce związane z organizacją im-
prez” również potrzebuje jednak 
o 40% mniej środków, niż jeszcze 
miesiąc wcześniej.

W sprawie nastąpił zatem 
dość nieoczekiwany zwrot akcji 
i wygląda na to, że nasza lokal-
na, prestiżowa instytucja kultu-
ry otrzyma w � nalnie na swoją 
przyszłoroczną działalność do-
tacje w wysokości po 160 tysięcy 
złotych. Nie da się jednak nieste-
ty nie zauważyć tendencji władz 
Powiatu Olkuskiego do obci-
nania pieniędzy na GSW BWA 
w Olkuszu i to w dobie galopu-
jącej in� acji czy drastycznego 
wzrostu cen opału. Tym bardziej, 
że sporna kwota jest dla powiatu 
naprawdę symboliczna i trudno 
wytłumaczyć, dlaczego drugi rok 
z rzędu władze Powiatu Olku-
skiego walczą o obcięcie � nan-
sowania, tym razem w kwocie 
stanowiącej już zaledwie 0,015% 
rocznego budżetu powiatu.

Pomiędzy aktualnym i zeszło-
rocznym ustalaniem budżetu 
BWA na światło dzienne wy-
szły również nowe informacje 
w sprawie chęci przekazania ol-
kuskiej Galerii do… Wygiełzo-
wa w powiecie chrzanowskim. 
Przypominamy, że w ubiegłym 
roku u Wojewody Małopolskie-
go odbyło się spotkanie w spra-
wie przedstawionych przez niego 
propozycji zmian w formie pro-
wadzenia Galerii Sztuki Współ-

czesnej w Olkuszu. BWA mia-
łoby tym samym zostać… � lią 
Muzeum Nadwiślańskiego Parku 
Etnogra� cznego w Wygiełzowie 
i Zamku Lipowiec. „Ze zdzi-
wieniem przyjąłem fakt, że Wi-
cestarosta Paulina Polak, mając 
upoważnienie Starosty Bogumiła 
Sobczyka, przekazała na wide-
okonferencji w dniu 19 listopa-
da 2021 roku stanowczą infor-
mację o jednomyślnej zgodzie 
zarządu Powiatu Olkuskiego 
na zaproponowane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego działania polega-
jące na przekazaniu Galerii BWA 
w Olkuszu do muzeum z sie-
dzibą w Wygiełzowie” - alarmo-
wał wówczas Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz.

Wicestarosta Olkuska Pauli-
na Polak na sesji Rady Powiatu 
w Olkuszu oświadczyła jednak 
stanowczo, że „ostatnia część 
tego zdania, [o jednomyślnej 
zgodzie zarządu Powiatu Olku-
skiego na zaproponowane przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego działa-
nia polegające] «na przekazaniu 
Galerii BWA w Olkuszu do mu-
zeum z siedzibą w Wygiełzowie» 
jest absolutnym kłamstwem”. 
Prawda wyszła jednak na jaw 
w lipcu tego roku, kiedy to Mar-
szałek Województwa Małopol-
skiego na piśmie potwierdził, 
że „Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz poinformował, iż osobi-
ście pozostaje sceptyczny zało-
żeniu, że przekształcenie Galerii 
BWA w Olkuszu - samodzielnej 
instytucji o dużym prestiżu i re-
nomie - w � lię instytucji kultury 
z siedzibą w Wygiełzowie, uzyska 
akceptację mieszkańców oraz 
radnych z terenu Miasta i Gmi-
ny Olkusz. […] Wolę podpisania 
listu [intencyjnego dotyczącego 
przejęcia przez Województwo 
Małopolskie Galerii Sztuki BWA 
w Olkuszu Województwu] wyra-
ził jedynie Zarząd Starostwa Po-
wiatowego w Olkuszu”.

Za podsumowanie tej sytu-
acji posłużyć może cytat udo-
stępniony przez Paulinę Polak 
na swoim profilu w portalu spo-
łecznościowym Facebook: “Kie-
dy ktoś nie może manipulować 
Tobą, manipuluje innymi, aby 
źle o Tobie myśleli”.

Redakcja

REKLAMA
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Ocalić Chrobrego!

Nazwa wieży wyciągowej szybu 
„Chrobry” kopalni „Pomorzany” 
jest związana z rocznicą 1000-le-
cia państwa polskiego. Sam szyb 
jest natomiast w tej chwili prak-
tycznie jedynym wyraźnym śla-
dem po trwającej setki, a może 
nawet tysiące lat historii górnic-
twa w Olkuszu.

Trzeba zatem jak najszybciej 
podjąć realne działania na rzecz 
zachowania go jako kluczowego 
elementu lokalnego dziedzictwa 
kulturowego oraz tradycji gór-
niczych: do Starostwa Powiato-
wego w Olkuszu wpłynęło nie-

dawno pismo od Zarządu ZGH 
“Bolesław” z ofertą nieodpłatne-
go przekazania wieży szybowej 
“Chrobry” wraz z wydzielonym 
terenem stanowiącym osobną 
działkę oraz drogą dojazdową 
przy ulicy Wspólnej w Olkuszu. 
Temat zagospodarowania „Chro-
brego” został ponadto poruszony 
podczas ostatniej sesji Rady Po-
wiatu w Olkuszu.

Teren niegdysiejszego królew-
skiego miasta Olkusza obejmuje 
dziś bezpośrednio większość te-
renów Olkusza, Bukowna oraz 
Bolesławia, a pośrednio także 

Gminy Klucze, na terenie której 
znajduje się Pustynia Błędowska 
- to właśnie tam lokalne władze 
planują przenieść szyb „Dąbrów-
ka” z Bolesławia. W tym przypad-
ku potra� ono znaleźć środki nie 
tylko na zagospodarowanie dru-
giej istniejącej wieży szybowej, 
ale przede wszystkim na rozmon-
towanie i przeniesienie jej na Pu-
stynię. „Chrobrego” nie trzeba by-
łoby natomiast nigdzie przenosić, 
gdyż stoi on w idealnym miejscu 
do zagospodarowania - obok zlo-
kalizowanego na Starym Olkuszu 
grodziska, będącego kolebką na-
szego miasta.

Wielkie osiągnięcia inżynie-
ryjne naszych przodków mogą 
stanowić dzisiaj inspirację 
do działań w sferze kulturowej 
oraz promocji całego regionu. 
Dobrym przykładem naszej lo-
kalnej tradycji jest temat ocalenia 
za przyczyną Matki Boskiej Czę-
stochowskiej olkuskich górników 
z mającej miejsce 22 sierpnia 
1609 roku katastrofy w kopalni, 
co zostało upamiętnione freskiem 
w Bazylice na Jasnej Górze. Zago-
spodarowanie wieży oraz terenu 
wokół niej wymaga nakładów � -
nansowych, których spółka ZGH 
nie będzie ponosić, dlatego jedy-

ną szansą na zachowanie “Chro-
brego” dla przyszłych pokoleń 
jest pozyskanie do� nansowania 
z innych źródeł. Inspiracją mogą 
chociażby być przykłady wielu 
ośrodków górniczych, których 
tradycja górnicza jest na dodatek 
wyraźnie mniejsza od naszej.

Należy zatem mieć nadzie-
ję, że dzięki nagłośnieniu przy 
mojej współpracy tego tematu 
na sesji Rady Powiatu w Olku-
szu przez radnych Rafała Solec-
kiego i Pawła Piasnego, znajdą 
się sponsorzy, którzy zaopiekują 
się tym ostatnim już wielkim 

śladem materialnym po olku-
skim górnictwie - tym bardziej, 
że na właściwym zagospodaro-
waniu wieży szybowej można 
jeszcze zarobić. Właściwym kie-
runkiem działań wydaje się rów-
nież zorganizowanie otwartego 
spotkania wszystkich zaintere-
sowanych, którym na sercu leży 
tradycja, kultura oraz przyszłość 
ziemi olkuskiej.

Rozmus
Franciszek
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„Kto handluje, ten żyje”, czyli o olkuskim 
przemycie w czasie okupacji

Patrząc na współczesną 
mapę Polski, można odnieść 
wrażenie, że stwierdzenie 
„olkuski przemyt” to jakaś 
wyrafinowana metafora bądź 
mało śmieszny żart związany 
z koniecznością posiadania 
paszportu na granicy Śląska 
i Zagłębia. Historia stawiała 
jednak mieszkańców naszego 
regionu przed koniecznością 
radzenia sobie w specyficznej 
rzeczywistości przygranicz-
nej. Dość powiedzieć, że pod 
zaborem rosyjskim powiat ol-
kuski był na krawędzi impe-
rium: na południe znajdowała 
się już Galicja, na zachodzie 
zaś w stosunkowo niewielkiej 
odległości Prusy, a następnie 
Niemcy.

W II Rzeczypospolitej 
obrzeża państwa polskie-
go znalazły się nieco dalej 
od naszego regionu, nie-
mniej wybuch II wojny 
światowej przyniósł zmianę 
takiego stanu rzeczy: 8 paź-
dziernika 1939 roku, dekre-
tem Adolfa Hitlera, Olkusz 
wraz z resztą powiatu trafił 
pod okupację niemiecką. 
Nie było to rzecz jasna ko-
rzystne dla mieszkańców, 
gdyż zaledwie parę kilome-
trów na wschód od Olku-
sza (później Ilkenau), zaraz 
za Wiśliczką, znajdowała się 
granica między III Rzeszą 
a Generalnym Gubernator-
stwem. Nieszczęśliwą sy-
tuacją dla miasta był także 
fakt podzielenia naszego po-
wiatu w ten sposób, że jego 

rolnicza część (czyli zaple-
cze żywnościowe) znalazła 
się w granicach Generalne-
go Gubernatorstwa - było 
to tym bardziej uciążliwe, 
że okupanci wprowadzili re-
glamentację żywności. Nie-
raz zdarzało się tak, że, po-
mimo posiadania gotówki, 
nie można było nic zakupić, 
dlatego też naturalne stały 
się „wycieczki” za granicę. 
Konieczność zdobywania 
produktów żywnościowych 
w nielegalny sposób była 
ogromna m.in. z powodu ra-
bunkowej polityki okupanta, 
co stało się przyczyną bardzo 
niskich zarobków Polaków 
przy jednoczesnej wymaga-
jącej wysiłku pracy.

Nie było to bezpiecznie 
zajęcie, gdyż w okolicy po-
jawiły się nie tylko niemiec-
kie siły policyjne (np. Gen-
darmerie), ale również straż 
graniczna (Grentshutz): 
przykładowo, posterunek 
graniczny w Rabsztynie ob-
sadzało 50 funkcjonariuszy. 
Znajdujące się zaraz za linią 
podziału z Generalnym Gu-
bernatorstwem rolnicze tere-
ny powiatu olkuskiego stano-
wiły atrakcyjny cel wypraw 
zarówno dla miejscowych, 
jak i przyjezdnych, np. z Za-
głębia Śląsko-Dąbrowskiego. 
Ilkenau było bowiem ostat-
nią stacją, do której mogli 
dotrzeć koleją, a następnie 
musieli udawać się przez 
zieloną granicę. Trasy by-
wały różne i często zależały 

od aktywności pograniczni-
ków oraz miejscowości do-
celowych, gdzie można było 
znaleźć gospodarzy chętnych 
do sprzedaży towarów. Dal-
sze wyprawy wiązały się już 
natomiast z ryzykiem. Po-
wyższe powody stały za wy-
borem wsi znajdujących się 
najbliżej pasa granicznego, 
a więc Kosmolowa, Suło-
szowej, Braciejówki, Troksa, 
Jangrota czy Michałówki. 
Pozyskiwano tam produkty 
różnego rodzaju: mąkę, ka-
szę, groch, fasolę, jaja, tytoń 
czy mięso, a także sukna, 
pończochy, bibułki do pa-

pierosów, tkaniny, słoninę, 
chleb czy nawet kury. Walutą 
były najczęściej niemieckie 
marki - rolnicy przyjmowali 
ten rodzaj pieniędzy z uwagi 
na fakt, że sami udawali się 
po towary przemysłowe czy 
opał (węgiel) na tereny wcie-
lone do Rzeszy.

Zazwyczaj, na przemyt 
udawano się w dwu-, trzy-
osobowych grupach, a nie-
kiedy pojawiały się grupy 
zdecydowanie większe, bę-
dące jednak łatwiejszym ce-
lem dla celników. Lepszym 
pomysłem było zatem po-

siadanie zaufanych towa-
rzyszy podróży. Jak wspo-
minał żołnierz Batalionów 
Chłopskich-Armii Krajowej 
ze Sułoszowej Stanisław Ta-
rasin „Ospały”, „Szmuglerzy” 
(od niemieckiego „schmug-
gler” - „przemytnik”) bywali 
także przesądni: “Z pierw-
szego na drugiego marca 
umówiłem się ze szmugle-
rami. Miałem z nimi przejść 
granicę. Wyszliśmy o zmro-
ku. Dzień był mroźny, nie-
bo lekko pod chmurką. […] 
Na końcu Sułoszowej zatrzy-
maliśmy się. Pytam, co się 
stało, dlaczego stoimy, a jed-
na z dziewczyn, Zosia Kaje-
tan mówi, że czarny kot prze-
leciał Struzikowi pod nosem 
i on się wraca”. Co ciekawe, 
cała grupa wpadła później 
na oddział pograniczników 
i część osób aresztowano.

Z uwagi na fakt, że Niemcy 
do ochrony wyznaczonego 
obszaru angażowali również 
psy, sprytni przemytnicy, 
celem ochrony, przygotowy-
wali sobie specjalne „buzdy-
gany”, czyli kije nabite gwoź-
dziami. Złapanych niekiedy 
puszczano, konfiskując to-
war, bądź za łapówkę, jednak 
najczęściej stawiano przed 
ich sądem: w maju 1942 roku 
okupacyjny sąd w Olkuszu 
rozpatrywał ponad tysiąc (!) 
spraw o nielegalny handel 
i przemyt, co doskonale ob-
razuje skalę tego zjawiska. 
Dodatkowo warto podkre-
ślić, że duży odsetek osób 
aresztowanych stanowili 
młodociani. Należy jednak 
pamiętać, że przemyt posia-
dał nie tylko charakter han-
dlowy, gdyż w podobnych 
warunkach funkcjonowa-

li m.in. kolportujący prasę 
czy broń konspiratorzy pod-
ziemia niepodległościowego, 
a także osoby chcące uciec 
przed wywózką, aresztowa-
niem lub groźbą śmierci.

Dziejowe zawirowania 
sprawiły, że nasza mała oj-
czyzna kilkukrotnie znaj-
dowała się na obszarze 
przygranicznym. Nie da się 
zaprzeczyć, że taka sytuacja 
tworzy szczególne uwarun-
kowania dla funkcjonowania 
lokalnej społeczności, a prze-
myt stanowi typowy przykład 
działalności na takim obsza-
rze. Była to jednak sytuacja 
szczególna, jako że ingeren-
cja okupantów podzieliła 
powiat nie tylko pod wzglę-
dem administracyjnym, ale 
również gospodarczym, gdyż 
przemysłowa część została 
niejako odcięta od swojego 
żywnościowego zaplecza - 
czym można częściowo tłu-
maczyć skalę przemytu.

Za wszelkie informacje 
i uwagi do tego artykułu pra-
gnę serdecznie podziękować 
Ryszardowi Kowalowi, który 
sam wielokrotnie miał oka-
zję przekraczać omawianą 
granicę.

Mateusz 
Radomski
Wiceprezes olkuskiego 
koła Ś wiatowego Zwią zku 
Ż ołnierzy Armii Krajowej, 
archiwista Muzeum Regio-
nalnego PTTK w Olkuszu

REKLAMA

fot. Widok od wschodniej strony na zamek w Rabsztynie (autor_ Hans Kannigeser)
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“Lex Czarnek” przyjęte dzięki głosom 
olkuskich parlamentarzystów

1 grudnia Sejm RP przegło-
sował obalenie senackiego weta 
w sprawie “Lex Czarnek”, jak 
zwykło się mówić na noweliza-
cję ustawy Prawo oświatowe. 
Za kontrowersyjnym projektem, 
dającym możliwość m.in. powo-
łania na stanowisko dyrektora 
szkoły osoby niebędącej nawet 
nauczycielem czy odwołania dy-
rektora w czasie roku szkolne-
go zagłosowało dwóch posłów 
PiS z powiatu olkuskiego: Jacek 
Osuch oraz Agnieszka Ścigaj. 
Warto wspomnieć, że Prawo 
i Sprawiedliwość wygrało to gło-
sowanie zaledwie 1 głosem po-
nad wymaganą większość.

Przypominamy, że “Lex 
Czarnek” odbiera rodzicom 
chociażby prawo do decydowa-
nia o zajęciach dodatkowych 
dla swoich dzieci, a także nie-
mal całkowicie podporządko-
wuje szkoły kuratorom. Projekt 
zakłada bowiem, że do powo-
łania na stanowisko dyrektora 
konieczne będzie uzyskanie 
pozytywnej opinii kuratora 
oświaty (w naszym przypadku 
Barbary Nowak). W przypadku 
szkoły i placówki artystycznej 
oraz placówki zapewniającej 
opiekę i wychowanie uczniom 
w okresie pobierania nauki 
poza miejscem stałego za-

mieszkania dla uczniów szkół 
artystycznych, prowadzonej 
przez jednostkę samorządu te-
rytorialnego, potrzebna będzie 
dodatkowo pozytywna opinia 
Ministra Kultury i Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego. 
“Lex Czarnek” przewiduje po-
nadto, że organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny będzie 
mógł wnioskować do organu 
prowadzącego o zawieszenie 
dyrektora jeśli stwierdzone 
zostaną „uchybienia związane 
z zagrożeniem bezpieczeństwa 
uczniów w czasie zajęć organi-
zowanych przez szkołę”.

Rozmaite środowiska oświa-
towe, w tym m.in. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, 
a także przeróżne organizacje 
pozarządowe apelowały zatem 
do posłów o zablokowanie 
ustawy: “Ustawa ogranicza 
prawa samorządom, rodzicom 
oraz dzieciom i młodzieży. 
To kolejny już zamach na pra-
wa nas, obywateli. To przy-
słowiowy kij, co ma zawró-
cić Wisłę i odwrócić uwagę 
od głównego problemu, jakim 
jest ogromne niedofinansowa-
nie polskiej oświaty” - komen-
tuje przykładowo przewodni-
czący ZNP w Olkuszu Marek 
Krzykawski.

O ile głosowanie zgodnie 
z linią partyjną przez wice-
ministra Jacka Osucha raczej 
nikogo nie dziwi, tak, mimo 
wszystko, głos Agnieszki Ścigaj 
wydaje się dość zaskakujący: 
zaledwie rok temu, wówczas 
jeszcze jako posłanka niezależ-
na, polityk z Kolbarku… zagło-
sowała bowiem za wyrażeniem 
wotum nieufności dla Przemy-
sława Czarnka oraz grzmiała 
z mównicy sejmowej:

“To, co pan i pana doradcy ro-
bicie w przestrzeni publicznej, 
jest absolutnie zaprzeczeniem 
[wartości chrześcijańskich 
i patriotycznych]. To robi 
bardzo złą robotę młodzieży, 
bardzo złą robotę Kościoło-
wi. Pan, pana słownictwo 
i ta debata publiczna, którą 
pan rozpoczął [...] tak na-
prawdę wywoła taki efekt. Nie 
wiem, czy pan pamięta, jak 
kiedyś jedynie słuszna partia 
próbowała młodzieży narzu-
cić pewne wartości. Co nosi-
ło się w klapach? Oporniki. 
To teraz niech pan popatrzy 
na ulicę. Coraz więcej ludzi 
nosi tęczowe koszulki. To jest 
pana zasługa tak naprawdę, 
pana języka. Doprowadza 
pan do tego. Wartości nie 
można nakazać. Wartości 

trzeba pokazywać, szanować 
przede wszystkim, bo efekt 
będzie odwrotny: młodzież 
wyjedzie nam z tego kraju. 
Wtedy były zamknięte grani-
ce, a w tej chwili będą otwar-
te. Ma dostęp do informacji.

Mam tutaj całą listę informa-
cji, jak pan zarządzał w pan-
demii. Po pierwsze, brak stra-
tegii zarządzania w kryzysie. 
Decyzje wyprzedzały bardzo 
często to, co później było 
w rozporządzeniach. Brak re-
alnej reakcji, niepozwalanie 
dyrektorom na to, by decy-
dowali o wprowadzeniu na-
uczania hybrydowego, żeby 
sami podejmowali decyzje. 
Centralne zarządzanie, ko-
nieczność zasięgania opi-
nii sanepidu w przypadku 
wprowadzenia nauczania 
hybrydowego. W takiej sytu-
acji zablokowany jesienią był 
sanepid. Dyrektorzy siedzieli 
na telefonach. Podejmowanie 
spóźnionych decyzji. W śro-
dę informacja na konferencji 
prasowej, w czwartek rozpo-
rządzenie skierowane do pu-
blikacji, a w piątek już jest 
inna informacja. To są dane, 
które były podczas tego za-
rządzania. Tak naprawdę 
polska szkoła była na kro-

plówce w pandemii, nie było 
żadnej strategii zarządzania. 
I na koniec to, czym pan się 
powinien zająć: poważna 
reforma. Od samego począt-
ku, od 5 lat z tej mównicy 
jest apel o to, aby zająć się 
sposobem � nansowania i za-
rządzania w oświacie. Nawet 
pan tego nie ruszył. Tylko 
i wyłącznie rozpętuje pan 
wojny ideologiczne”.

W głosowaniu wzięło udział 
444 posłów, a zatem większość 
bezwzględna wynosiła w tym 
przypadku 223 głosy. Za od-
rzuceniem senackiego weta za-
głosowało natomiast 224 par-
lamentarzystów, co oznacza, 
że gdyby olkuscy posłowie nie 
zagłosowali za “Lex Czarnek”, 
to projekt ostatecznie by upadł.

Redakcja
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Ruszyła sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach w Olkuszu!
Srebrne Miasto przystąpiło 

do systemu dystrybucji węgla 
kamiennego z przeznacze-
niem dla gospodarstw domo-
wych z terenu Gminy Olkusz 
po preferencyjnych cenach: 
do 31 grudnia można dokony-
wać zakupów pierwszej transzy 
w ilości do 1,5 tony.

“Z powodu wysokich cen węgla 
oraz jego braków w składach 
węglowych, w ostatnich mie-
siącach wielu z nas z obawą 
spoglądało w przyszłość oraz 
zbliżający się sezon grzewczy. 

Dlatego nie miałem żadnych 
wątpliwości i po wejściu w ży-
cie stosownych przepisów zde-
cydowałem o przystąpieniu 
naszej gminy do programu 
umożliwiającego zakup węgla 
na preferencyjnych warun-
kach. W Olkuszu węgiel bę-
dzie dostępny w cenie 1 750 
złotych za tonę. Zachęcam 
osoby uprawnione do składa-
nia wniosków” 

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

Skąd pochodzi węgiel?

TAURON Wydobycie SA - 
Zakład Górniczy Sobieski

Jaki asortyment?

Groszek, orzech

Jakie są koszty zakupu?

1 000 kg węgla - 1 750,00 
złotych brutto

1 500 kg węgla - 2 625,00 
złotych brutto

Organizacja oraz pokry-
cie kosztów transportu węgla 
ze składu do miejsca, w któ-
rym prowadzone jest gospo-
darstwo domowe, należy 
do wnioskodawcy. Kwestię 
tę można także uzgodnić nie-
zależnie ze składem węgla.

Kiedy można kupić węgiel 
i jaką ilość?

W dwóch terminach, na 
 podstawie dwóch odrębnych 
wniosków:

Do 31 grudnia w ilości 
do 1,5 tony

Od 1 stycznia do 
30 kwietnia również 
w ilości do 1,5 tony

Do kiedy należy złożyć 
wniosek?

Aby odbiór węgla był moż-
liwy do końca roku, pierw-
szy wniosek należy złożyć do 
9 dnia grudnia. Drugi wnio-
sek należy natomiast złożyć 
do dnia 30 marca.

Co trzeba zrobić?

1. Jeżeli jeszcze nie złożyłeś 
wniosku, to pamiętaj, że masz 
na to czas do 9 grudnia 
2022 roku. Można to zrobić 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Olkuszu. Złożone dotych-

czas wnioski o zakup węgla 
na preferencyjnych warun-
kach są ważne.

2. Czekaj na telefon z Urzę-
du Miasta i Gminy w Olku-
szu. Po pozytywnej wery� -
kacji wniosku, pracownicy 
olkuskiego magistratu będą 
kontaktować się z Wniosko-
dawcami w celu uzgodnienia 
szczegółów realizacji zamó-
wienia.

3. Po otrzymaniu z Urzę-
du informacji o pozytywnej 
wery� kacji wniosku, należy 
dokonać wpłaty w wysoko-
ści 1 750,00 złotych brutto 
za 1 tonę lub 2 625,00 złotych 
brutto za 1,5 tony węgla go-
tówką w kasie Urzędu Mia-
sta i Gminy w Olkuszu lub 
przelewem na konto 81 1240 
6292 1111 0011 2004 8053. 
W tytule przelewu koniecznie 
należy wpisać numer wnio-
sku (podany telefonicznie 
przez pracownika Urzędu) 
oraz imię i nazwisko wnio-
skodawcy. Wpłat nie należy 
natomiast dokonywać przed 
potwierdzeniem z olkuskiego 
magistratu.

4. Podstawą odbioru węgla 
będzie opłacona faktura VAT, 
wystawiona przez Urząd 
Miasta i Gminy w Olkuszu. 
W przypadku dokonania 
płatności przelewem na kon-
to Urzędu, faktura będzie 

dostępna do odbioru naj-
wcześniej w kolejnym dniu 
roboczym.

Gdzie można 
odebrać węgiel?

Po opłaceniu faktury za 
zakup węgla, Urząd Miasta 
i Gminy w Olkuszu wskaże je-
den z dwóch składów:

HURTOWY SKŁAD 
OPAŁU „KĘS „
ul. Partyzantów 4

32-300 Olkusz
nr tel.: 32 643 37 71

Stanisława Nocoń S.C. 
Stanisława Nocoń 

Marian Nocoń
ul. Składowa 2
32-300 Olkusz

nr tel.: 32 643 07 48

W obu składach węgla 
opał pochodzi z tego samego 
źródła. Gmina nie ma wpły-
wu na jakość węgla, w związ-
ku z czym nie ponosi odpo-
wiedzialności za ewentualne 
roszczenia z tytułu jego użyt-
kowania. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod 
numerami telefonów 32 626 
02 24, 32 626 01 76 oraz 32 
626 01 75 w godzinach pra-
cy Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu.

Redakcja
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oraz wręczenie nagród 
laureatom Konkursu Kolęd 
i Pastorałek

świąteczny poczęstunek

18 grudnia 2022 (niedziela)




