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„Stan bezpieczeństwa pogor-
szył się...” o bandytyzmie w po-
wiecie olkuskim w pierwszych 

latach niepodległości
W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu uroczystości upa-

miętniających ważne wydarzenia związane z odzyskaniem i obro-
ną przez Polskę niepodległości (1918-1921). Często zapomina-
my jednak o tym, co działo się na tyłach frontów, gdzie polskie 
społeczeństwo musiało borykać się z różnej maści problema-
mi. Należały do nich nie tylko epidemie, kiepska aprowizacja czy 
brak środków do funkcjonowania, ale również zagrożenie życia 
i mienia ze strony zwykłych przestępców. 

CZYTAJ DALEJ NA STR.2

Zamek w Rabsztynie laureatem 
ogólnopolskiego konkursu

Zamek w Rabsztynie oraz zespół zamkowy w Łań-
cucie zostały tegorocznymi laureatami głównej ka-
tegorii organizowanego przez Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz General-
nego Konserwatora Zabytków konkursu „Zabytek 
Zadbany”. W plebiscycie brało udział 119 obiektów 
z 15 województw.

CZYTAJ DALEJ NA STR.7

Vanessa Nowak z SPR-u Olkusz zadebiutowała 
w Reprezentacji Polski

Polska Kadra Narodowa Kobiet z rocznika 2004 ma za sobą międzynarodowy turniej. W stawce 
czterech reprezentacji biało-czerwone szczypiornistki zajęły niestety ostatnie miejsce, przegry-
wając wszystkie trzy mecze.

CZYTAJ DALEJ NA STR.5
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W ostatnich latach by-
liśmy świadkami wielu 
uroczystości upamiętnia-
jących ważne wydarzenia 
związane z odzyskaniem 
i obroną przez Polskę nie-
podległości (1918-1921). 
Często zapominamy jed-
nak o tym, co działo się 
na tyłach frontów, gdzie 
polskie społeczeństwo 
musiało borykać się z róż-
nej maści problemami. 
Należały do nich nie tylko 
epidemie, kiepska apro-
wizacja czy brak środków 
do funkcjonowania, ale 
również zagrożenie życia 
i mienia ze strony zwy-
kłych przestępców. Byli to 
zarówno maruderzy i de-

zerterzy, tzw „zielone bry-
gady”, mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości, którym 
zamarzyło się łatwe życie, 
bądź po prostu zwykłe 
„typy spod ciemnej gwiaz-
dy”. Takim zachowaniom 
sprzyjał czas niepokojów, 
którym niewątpliwie stała 
się I wojna światowa oraz 
okres walk o granice Polski.

Powyższe zagadnienia 
nie były obce mieszkań-
com Olkusza. Jan Jarno 
w swoim dzienniku pod 
datą 25 marca 1919 roku 
zanotował: „Złodziejstwa, 
bandyckie napady, zabój-
stwa i rabunki cudzego 
mienia codziennie bywają 

notowane, a chociaż spraw-
na działalność żandarmerii 
i policji częstokroć przyła-
puje winowajców [...] swój 
proceder uprawiają [oni] 
będąc albo zwolnieni, albo 
masowo sterroryzowawszy 
dozorców ucieczką z więzie-
nia odkupują sobie wolność 
i dalsze uprawianie swego 
niecnego procederu”. Prze-
stępcy zdobywali broń na 
kilka sposobów: jednym 
z nich pewnością było 
zbieranie sprzętu pozosta-
wionego przez żołnierzy 
np. w czasie działań wojen-
nych w 1914 roku. Inni sta-
rali się to natomiast robić 
w sposób bardziej czynny. 
Taki napad miał miejsce 
nieopodal Pazurka końcem 
listopada 1919 roku, gdzie 
pięciu uzbrojonych ban-
dytów okradło gajowego 
Barczyka ze strzelby. Poli-
cja, która przybyła na miej-
sce, ostrzeliwała się z nimi 
przez całą noc. Dopiero 
o szóstej nad ranem udało 
się ująć dwóch sprawców: 
Jana S. i Józefa D. ze wsi 
Biała nieopodal Bolesławia.

Głównym motywem 
przestępców był rabunek 
mienia, o czym w nocy 
z 20 na 21 października bo-
leśnie przekonał się miesz-
kaniec wsi Łany w gminie 
Żarnowiec, na którego 
dom naszło trzech uzbro-
jonych mężczyzn w mło-
dym wieku, zabierając siłą 
cztery tysiące rubli, trzy 
pary spodni, dwa garnitu-
ry, parę butów oraz dwie 
chustki, „po czym zbiegli 
w niewiadomym kierunku”. 
Niestety, zwykle nie uda-
wało się ująć sprawców, co 
wynikało przede wszystkim 
z dużej mobilności zazwy-
czaj małych grup przestęp-
czych, które często mogły 
ponadto liczyć na pomoc 
swoich rodzin. Na dodatek 
w większości przypadków 
operowali oni na terenach 
wiejskich i dobrze zalesio-
nych, oddalonych od du-
żych ośrodków miejskich 
- tym samym zarówno żan-
darmeria wojskowa, jak i na 
początku formacje porząd-
kowe (Milicja Ludowa, Po-
licja komunalna), a następ-

nie powołana w lipcu 1919 
roku Policja Państwowa, 
miały utrudnione warunki 
działania. Na początku 1921 
roku olkuski komendant 
raportował także o braku 
połączeń telefonicznych 
między miejscowościami, 
co z pewnością uniemoż-
liwiało skuteczne zwalcza-
nie bandytyzmu. Dowód 
na znaczące problemy 
w tym zakresie stanowiło 
również powołanie przez 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych w lipcu 1920 roku 
Straży Obywatelskiej, któ-
rej celem było „niesienie 
pomocy organom bez-
pieczeństwa publicznego 
w zakresie ochrony bez-
pieczeństwa, spokoju i po-
rządku publicznego”. Na jej 
czele w powiecie olkuskim 
stał Leon Jasiński, a na 
obszarze powiatu powsta-
ło wówczas pięć komisa-
riatów: w Olkuszu, Pilicy, 
Wolbromiu, Skale i Sław-
kowie. Mimo to, policja 
stale informowała nie tylko 
o brakach kadrowych, ale 
także w wyposażeniu. Dla 

przykładu, w styczniu 1921 
roku brakowało bagne-
tów oraz dobrego obuwia, 
co powodowało częstsze 
choroby funkcjonariuszy.

Swoistą grupę przestęp-
ców stanowili również zde-
moralizowani wojskowi. 
W październiku 1919 roku 
pięciu żołnierzy stacjonu-
jącego w mieście 1. Puł-
ku Strzelców Bytomskich 
zostało aresztowanych za 
rozboje w okolicznych 
wsiach i osadzonych w ol-
kuskim więzieniu do cza-
su rozprawy sądowej. Do 
tej jednak nie doszło, gdyż 
ich koledzy przybyli pod 
gmach na tyłach budynku 
„pod zegarem”, grożąc, że 
jeżeli naczelnik nie spełni 
ich żądań, to wyswobo-
dzą swoich towarzyszy siłą 
przy użyciu „kulomiotów”. 
Jak nietrudno się domy-
ślić, zostali oni wypuszcze-
ni. Komendant olkuskiej 
policji jeszcze w kwietniu 
1922 roku podkreślał, że 
demobilizacja armii niesie 
negatywne skutki dla bez-
pieczeństwa publicznego.

Niestety bardzo często 
to właśnie społeczeństwo 
ponosi największy wysiłek 
związany z prowadzeniem 
wojny. Odczuli to również 
olkuszanie regularnie nę-
kani przez przedstawicie-
li marginesu społecznego 
w latach I wojny świato-
wej i kilku następnych 
w związku z walką o gra-
nice. Tym bardziej nale-
ży zatem docenić boha-
terskie postawy, których 
w tym czasie nie brako-
wało, mając jednak świa-
domość, że nie każdego 
stać na heroizm, gdy staw-
ką jest jego własne życie.

Mateusz Radomski
Wiceprezes olkuskiego koła 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej, ar-
chiwista olkuskiego PTTK

„Stan bezpieczeństwa pogorszył się...” o bandytyzmie w powiecie 
olkuskim w pierwszych latach niepodległości

OGŁOSZENIA
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Po wielowiekowej 
eksploatacji, złoża rud 
cynku i ołowiu na ziemi 
olkuskiej zostały wyczer-
pane. Od 1 stycznia nie 
odbywa się już wydoby-
cie, a cały bieżący rok 
poświęcony jest likwi-
dacji ostatniej kopalni 
Olkusz-Pomorzany. We-
dług założeń Planu Ru-
chu, likwidacja zakładu 
górniczego nastąpi po-
przez zaprzestanie pom-
powania wód z wyrobisk 
dołowych kopalni, co 
nastąpi do końca 2021 
roku. Zostaną wówczas 
wyłączone pompy głów-
nego odwadniania, a wy-
robiska kopalni wypełnią 
się dopływającą wodą.

W trakcie eksploatacji 
górniczej wytworzył się 
głęboki na ok. 140 me-
trów lej depresji o po-
wierzchniowym zasięgu 

wynoszącym ok. 300 
km2. Przez najbliższe 
lata następować będzie 
jego wypełnianie, w wy-
niku czego zwierciadło 
wody wróci do stanu 
pierwotnego. Obecnie 
jesteśmy przyzwycza-
jeni, że rzekami Sztołą 
i Białą, a potem Białą 
Przemszą płynie dużo 
wody. Z chwilą zaprze-
stania pompowania na-
stąpi jednak spadek prze-
pływu w tych rzekach.

Z likwidacją zakła-
dów górniczych wiąże 
się również temat za-
chowania pamiątek po 
obecnym i dawnym gór-
nictwie. Jeszcze 13 maja 
z inicjatywy Stowarzy-
szenia Szansa Białej 
Przemszy (którego sta-
tutową działalnością 
jest właśnie promocja 
i zachowanie górniczych 

tradycji) odbyło się spo-
tkanie zorganizowane 
przez Prezesa ZGH Bo-
lesław Bogusława Ocha-
ba w sprawie zachowania 
dziedzictwa kulturowe-
go i tradycji górniczych 
w aspekcie likwidacji 
kopalni Olkusz-Po-
morzany. W spotkaniu 
wzięli udział przedsta-
wiciele Stowarzyszenia, 
ZGH Bolesław, lokal-
nych samorządów oraz 
organizacji społecznych. 
Jego przedmiotem było 
ustalenie jaki majątek 
po likwidacji kopalni 
należy pozostawić jako 
dziedzictwo kulturowe: 
Prezes Bogusław Ochab 
zwrócił się do władz lo-
kalnych o przedstawie-
nie propozycji przekaza-
nia sprzętu ruchomego 
po likwidacji kopalni. 
W trakcie dyskusji jako 
ważne obiekty uzna-

no kaplicę w Tłukien-
ce oraz szyby Chrobry 
i Dąbrówka wraz z ota-
czającą je infrastruktu-
rą. Wspomniano tak-
że o średniowiecznych 
śladach sztolni m.in. 
Pileckiej i Ponikow-
skiej oraz Grodzisku 
w Starym Olkuszu.

ZGH Bolesław zade-
klarowały pomoc finan-
sową w zagospodarowa-

niu pewnych obiektów 
w przypadku powstania 
projektów ich zagospo-
darowania. Ustalono, że 
spotkania będą konty-
nuowane, a samorządy 
będą przygotowywały 
odpowiednie koncepcje. 

Tekst artykułu został 
przygotowany z Pre-
zesem Stowarzyszenia 
Szansa Białej Przem-
szy Józefem Niewdaną. Franciszek Rozmus

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji górniczych 
ziemi olkuskiej

REKLAMAfot. Szyb Chrobry

fot. Rzeka Sztoła fot. Rzeka Biała

fot. Szyb Dąbrówka

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

W związku z nabyciem budynku biurowego dawnej 
BURSY (internatu) przy ul. Bylicy 1,

informuje zainteresowanych  że posiada do wynajęcia
pomieszczenia biurowe o różnych powierzchniach 

wyposażone w media

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 695 886 885  lub osobisty

w siedzibie fi rm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
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Upamiętniono 79. rocznicę zagłady olkuskich Żydów

Przeszło dwadzie-
ścia osób wzięło udział 
w bezpłatnym spacerze 
historycznym „Śladami 
olkuskich Żydów”, któ-
ry zainaugurował tego-
roczną edycję „Olkuskich 
Spacerów Historycznych”. 
Stanowił on ponadto część 
obchodów 79. rocznicy 
zagłady olkuskich Ży-
dów. Patronat medialny 
nad tym wydarzeniem 
objęła Gazeta Olkuska.

Przypominamy, że „Ol-
kuskie Spacery Histo-
ryczne” to coroczna akcja, 
w ramach której odby-
wa się kilkanaście cie-
kawych, bezpłatnych 
wycieczek po Olkuszu 
i jego historii. Część 
z nich stanowi uzupeł-
nienie rocznic ważnych 
wydarzeń historycz-
nych, a inne odbywają się 
w formie darmowych 
wycieczek autobuso-
wych. Większość z nich 
ma jednak charakter 
pieszych spacerów po 
„Srebrnym Mieście”, po-
łączonych ze zwiedzaniem 
miejscowych zabytków.

Uczestnicy spotkali się 
w Punkcie Informacji 
Turystycznej w Olkuszu, 
gdzie mieli okazję zapo-
znać się z wydawnictwa-
mi dotyczącymi historii 
olkuskich Żydów. Oglą-
dając zabytkowe macewy, 
jakie znajdują się przy 

wejściu do Mauzoleum 
Strażackiego, mogli z ko-
lei dowiedzieć się o zwy-
czajach i ornamentyce 
żydowskich nagrobków. 
Następnie mieszkańcy, 
których prowadził hi-
storyk, regionalista oraz 
pracownik Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu Jacek 
Sypień, przeszli na plac, 
gdzie przed laty wznosi-
ła się olkuska synagoga 
i dowiedzieli się wielu 
ciekawostek o jej historii.

Kolejnym punktem 
wycieczki było miejsce, 
w którym w marcu 1942 
roku Niemcy powiesili 
trzech olkuskich Żydów 
oraz rynek, na którym 
oglądać można obecnie 
plenerową wystawę „Ol-
kuscy Żydzi”. Stamtąd 
uczestnicy wydarzenia 
udali się pod tablicę pa-
miątkową na budynku 
Starostwa Powiatowego 
w Olkuszu, skąd w czerw-
cu 1942 roku olkuscy 
Żydzi wyruszyli w swą 
ostatnią drogę. Ostatnim 
punktem spaceru była na-
tomiast wizyta na starym 
cmentarzu żydowskim 
przy ulicy Kolorowej.

Przypominamy, że osta-
teczna likwidacja olku-
skiego getta rozpoczęła 
się 9 czerwca 1942 roku, 
gdy jego teren otoczy-
ły jednostki niemieckie. 
Następnego dnia Niemcy 

wypędzali ludzi z domów 
i gromadzili ich na placu 
pod tamtejszym gimna-
zjum. Spośród około 3 400 
osób kolejnego dnia od-
była się selekcja, po której 
około 200 osób wywiezio-
no do obozów pracy. Pozo-
stałych zaprowadzono na-
tomiast do budynku Kasy 
Chorych (obecnie gmach 
Starostwa Powiatowego 
w Olkuszu), gdzie spędzi-
li ostatnie dni w swoim 
mieście. Stamtąd w dwóch 
turach 13 i 15 czerwca 
zostali bowiem zaprowa-
dzeni ulicami miasta na 
olkuski dworzec kolejowy, 
z którego wyjechali w swą 
ostatnią drogę do obozu 
koncentracyjnego w Bir-
kenau, gdzie zostali zabici 
w komorach gazowych.

Od 2006 roku corocz-
nie 13 czerwca, kiedy 
z Olkusza wyruszył naj-
większy transport Żydów, 
ulicami miasta prze-
chodzi ponadto Marsz 
Pamięci zainicjowany 
przez Ireneusza Cieślika.

M i c h a ł  Pa ster n a k
REKLAMA



Polska Kadra Naro-
dowa Kobiet z rocznika 
2004 ma za sobą mię-
dzynarodowy turniej. 
W stawce czterech re-
prezentacji biało-czer-
wone szczypiornistki 
zajęły niestety ostatnie 
miejsce, przegrywając 
wszystkie trzy mecze: 
kolejno ze Szwajcarią, 
Holandią oraz Czecha-
mi. Dla kadry prowa-

dzonej przez Małgorza-
tę Buksakowską był to 
jeden z ostatnich po-
ważnych sprawdzianów 
przed EHF Champion-
ship, a więc przed zma-
ganiami zaplanowany-
mi na sierpień tego roku 
w litewskiej Kłajpedzie.

Dla społeczności 
Stowarzyszenia Piłki 
Ręcznej Olkusz było to 
natomiast wyjątkowe 
zgrupowanie, bowiem 
zarówno w trenin-
gach, jak i w towa-
rzyskich spotkaniach 
uczestniczyła Vanessa 
Nowak. Leworęczna 
wychowanka naszej 
drużyny zadebiuto-
wała z Orzełkiem na 
piersi w pojedynku 
z Holenderkami, 
a kilkuminutowy epi-

zod zaliczyła również 
w starciu z Czeszkami. 
Niestety, w obu przy-
padkach 17-latce nie 
udało się wpisać na li-
stę strzelczyń, jednak 
zdobyte na przestrzeni 
kilku dni doświadcze-
nie z pewnością zapro-
centuje w przyszłości.

„Czas spędzony na 
zgrupowaniu kadry 
oceniam bardzo po-
zytywnie. Wspólnie 
z dziewczynami wyko-
nałyśmy bowiem dużo 
pracy, aby jak najle-
piej przygotować się do 
międzypaństwowej ry-
walizacji. Niestety tym 
razem rywalki okazały 
się od nas lepsze, ale 
wiemy co trzeba po-
prawić, by następnym 
razem wyjść na parkiet 

z chęcią rewanżu. Do-
ceniam tę lekcję, któ-
rej stałam się uczest-
niczką. Ten debiut 
jest dla mnie dodat-
kową inspiracją. Zro-
bię co w mojej mocy, 
aby zasłużyć sobie na 
kolejne powołania” 

- komentuje Vanessa 
Nowak.

M i c h a ł  Pa ster n a k

fot. Związek Pił-
ki Ręcznej w Polsce

W hali sportowej Ze-
społu Szkół w Wolbromiu 
odbył się XXVI Ogólno-
polski Turniej OYAMA 
Karate w Kata, w którym 
wystartowało 137 zawod-
niczek i zawodników z 18 
klubów z całego kraju. 
Organizatorem zmagań 
był Jurajski Klub OYAMA 
Karate na czele z Sensei 
Kazimierzem Skalniakiem 
4 dan, który, wspólnie 
z Sensei Kingą Skalniak 
1 dan, przygotowywał rów-
nież swoich podopiecznych 
do zawodów. Patronat 
honorowy nad tym wyda-
rzeniem objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Wolbrom 
Adam Zielnik oraz Han-
shi Jan Dyduch OYAMA 
PFK, a patronat medialny 
objęła Gazeta Olkuska.

Rywalizację śledzili 
w hali m.in. Poseł na 
Sejm RP VII i VIII ka-
dencji, Prezes Centrum 

Medycznego „WOLMED” 
w Wolbromiu Lidia Gą-
dek, Sekretarz Miasta 
i Gminy Wolbrom Wal-
demar Kolonko, radny, 
Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Promocji Rady 
Powiatu w Olkuszu To-
masz Bargieł, Prezes OY-
AMA PFK Hanshi Jan 
Dyduch 8 dan, Wicepre-
zes Zarządu OYAMA IKF 
Shihan Andrzej Pierzcha-
ła 7 dan oraz Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Wolbro-
miu Stanisław Kołodziej.

XXVI Ogólnopolski 
Turniej OYAMA Kara-
te w Kata odbywał się 
w dwóch konkurencjach: 
Kata oraz Kata z bronią na 
trzech polach prezentacji. 
Najlepszymi zawodnika-
mi zostali Martyna Siwy 
z Sosnowca oraz wielokrot-
ny Mistrz Polski Grzegorz 
Furgaliński z Wolbromia.

Wyniki Jurajskich 
Karateków OYAMA Karate:

Grzegorz Furgaliński - 
I miejsce w Kata, I miej-
sce w Kobudo oraz tytuł 
najlepszego zawodnika 

turnieju

Aleksandra Miska - 
I miejsce

Alicja Ślęzak - II miejsce

Jan Tracz - II miejsce

Kinga Kowal - III miejsce 
w Kata, III miejsce 

w Kobudo

Oryginalne medale 
i puchary zwycięzcom 
wręczyli Hanshi Jan Dy-
duch, Shihan Andrzej 
Pierzchała oraz Waldemar 
Kolonko. Zawody do� -
nansował natomiast Za-
rząd OYAMA PFK oraz 
Urząd Miasta i Gminy 

w Wolbromiu, a opiekę 
medyczną zapewniło Cen-
trum Medyczne „WOL-
MED” w Wolbromiu.

M i c h a ł  Pa ster n a k 

fot. Marta Skalniak, 
Radosław Dyduch
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Organizacyjny i sportowy sukces Jurajskiego 
Klubu OYAMA Karate w Wolbromiu

Vanessa Nowak z SPR-u Olkusz zadebiutowała w Reprezentacji Polski
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fot. Rafał Jaworski REKLAMA

Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
 informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od 

dnia 21.06.2021r. do dnia 11.07.2021r. opublikowany będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia:

- część działki nr 3353/93 o pow. 2m2 położonej w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich z przeznaczenie pod dojście (działka obecnie zajmowana bezumownie) - na 
okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości: 36,90 zł brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie 

do 31 marca każdego roku z góry; 
- część działki nr 458/5 o pow. 100m2 położonej w Troksie z przeznaczeniem pod podziemne urządzenia wodociągowe oraz dojazd (działka obecnie zajmowana bezu-
mownie) - na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1775.2021 z 26.05.2021r. w wysokości: 1.200,00zł netto 

(tj. 1476,00zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca  każdego roku z góry;
- najem pomieszczenia garażowego o pow. 2m2 położonego w Olkusz przy ul. Mickiewicza 5 (w chwili obecnej pomieszczenie zajmowane bezumownie) - na okres 
3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1773.2021 z 26.05.2021r. w wysokości: 5,00zł/m2 (tj. 12,30zł brutto ). Termin 

wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry;
- część działki nr 3586/49 o pow. 200m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zagaje z przeznaczeniem pod parking, dojazd i zieleń izolacyjną oraz pod zamontowane na 
działce urządzenia - na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości: za parking: 0,60zł /m2 
netto, za dojazd: 0,50zł/m2 netto, za urządzenia  - 4,50zł/m2 oraz za zieleń: 0,70zł /m2netto. Termin wnoszenia opłat za parking, dojazd i zamontowane urządzenia 

- miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry, natomiast za zieleń - rocznie do 31 marca każdego roku z góry; 
- części działek nr 3586/41 o pow. 350m2, nr 3586/36 o pow. 160m2 - położone w Olkuszu przy ul. Przemysłowej z przeznaczeniem pod składowanie oraz zieleń ozdob-
ną na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości za składowanie:  0,50zł/m2netto oraz za 
zieleń ozdobną: 0,70zł /m2netto. Termin wnoszenia opłat za składowanie: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry, natomiast za zieleń rocznie do 31 marca każdego 

roku z góry; 
- najem lokalu o pow. 26m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 68 z przeznaczeniem pod działalność usługową (lokal zajmowany 
obecnie na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.324.2019 z dnia 02.05.2019r. 

w wysokości 27,30zł/m2netto. Termin wnoszenia opłat miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;
- użyczenie, na czas nieokreślony - działek nrnr 308/2, 311/3 o łącznej powierzchni 17043m2 położonych w Osieku z przeznaczeniem pod działalność sportową 

oraz kulturalną; 
- część działki nr 2442/4 o pow. 2000m2 położonej w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo z przeznaczeniem pod staw na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1777.2021 z 26.05.2021r. w wysokości: 500zł netto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o najem/dzierżawę nieruchomości wyłonienie 
Najemcy/Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.
• Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.
Dzierżawa, najem i użyczenie  przeznaczona jest dla osób � zycznych i prawnych. 
Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie 
stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.

Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 
21.06.2021 r. do 11.07.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy:
- działki nr ew. gr. 4565/10, 3722/4, 2148/6 w Olkuszu w celu umiesz-
czenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu, 

- działki nr ew. gr. 181, 134, 426/1 w Olkuszu w celu umieszczenia
w   nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-
Inwestycyjnym w godz. 7:00-15:00 (pok. nr 308) lub pod numerem 
telefonu (032) 626-01-58.  

Pustynia Błędowska, 
którą niemal w każdy 
weekend odwiedza sporo 
turystów, 12 i 13 czerwca 
przyciągała odwiedza-
jących nie tylko swoimi 
wyjątkowymi walorami 
krajobrazowymi. W tych 

dniach najpopularniejszy 
pustynny obiekt, czyli 
„Róża Wiatrów”, zamie-
nił się bowiem w plene-
rowy punkt szczepień.

Akcji szczepień towa-
rzyszył ponadto piknik 

z licznymi atrakcjami, z 
których jedną z najbar-
dziej widowiskowych 
był pokaz skoków spa-
dochronowych. Na sto-
iskach promocyjnych 
można było na dodatek 
poznać sprzęt i wyposa-

żenie, z którego korzysta-
ją na co dzień żołnierze, 
policjanci czy straż gra-
niczna oraz poznać tajni-
ki ich pracy. Pierwszego 
dnia na Pustyni Błędow-
skiej zaszczepiło się 395 
osób, a drugiego 405.

„Cieszymy się bardzo, 
że dzisiaj spotykamy 
się w tym naszym 
zakątku gminy, na 
Pustyni Błędowskiej, 
przy Róży Wiatrów. 
Najważniejsze jest to, 
że widzimy zaintere-
sowanie szczepienia-
mi. Bardzo dziękuję 
Panu Wojewodzie 
za pomysł zorgani-
zowania punktów 
szczepień w atrak-
cyjnych turystycznie 
miejscach Małopol-

ski. Będzie można 
tu bowiem połączyć 
przyjemne z poży-
tecznym, a nikt nie 
wymyślił dotąd ni-
czego mądrzejsze-
go w walce z CO-
VID-19 od szczepień” 

- mówił na konferencji 
prasowej Wójt Gminy 
Klucze Norbert Bień.

źródło: Urząd Gminy Klucze

800 osób skorzystało ze szczepień plenerowych na Pustyni 
Błędowskiej



Zamek w Rabsztynie oraz 
zespół zamkowy w Łańcucie 
zostały tegorocznymi lau-
reatami głównej kategorii 
organizowanego przez Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu oraz 
Generalnego Konserwatora 
Zabytków konkursu „Zaby-
tek Zadbany”. W plebiscy-
cie brało udział 119 obiek-
tów z 15 województw.

„Jesteśmy niezwykle dumni 
z tej prestiżowej nagrody. 
Docenienie przez grono 
wybitnych specjalistów wie-
loletnich prac, które pod-
jęła Gmina Olkusz w celu 
ochrony cennego zabytku, 
jakim jest zamek w Rabsz-
tynie, potwierdza słuszność 
realizowanych przez nas 
działań. Z całą pewnością 
nagroda w tym konkursie 

przyczyni się do popula-
ryzacji samego zamku, ale 
także innych atrakcji tury-
stycznych «Srebrnego Mia-
sta». Chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim 
osobom, które przyczy-
niły się do tego sukcesu”

- komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik.

Konkurs „Zabytek Zadba-
ny” ma na celu promocję 
właściwej opieki nad zabyt-
kami poprzez wzorowe pro-
wadzenie prac badawczych, 
konserwatorskich, rewa-
loryzacyjnych i adaptacyj-
nych oraz systematycznych 
działań na rzecz właściwe-
go utrzymania zabytków. 
Plebiscyt rozstrzygany jest 
w sześciu kategoriach: jury, 

w skład którego wchodzą 
konserwatorzy zabytków, 
architekci i historycy, nomi-
nuje w każdej z nich maksy-
malnie cztery obiekty, spo-
śród których jeden uzyskuje 
tytuł laureata, a trzy pozosta-
łe wyróżnienia. W kategorii 
specjalnej, czyli „właściwego 
użytkowania i stałej opieki 
nad zabytkiem”, wskazywane 
są natomiast maksymalnie 
dwa obiekty otrzymujące 
tytuł laureata. To właśnie 
w tej kategorii zwycięży-
ła rabsztyńska warownia.

 Nagrodzeni i wyróżnieni 
otrzymali tablice „Zabyt-
ku Zadbanego” do ozna-
kowania swoich obiektów, 
a zabytki te będą ponadto 
prezentowane w dedykowa-
nych wynikom konkursu 
wydawnictwach Narodowe-

go Instytutu Dziedzictwa, 
przekazywanych właścicie-
lom zabytków i przedstawi-
cielom ogólnopolskiego śro-
dowiska konserwatorskiego.

W kategorii „właściwe 
użytkowanie i stała opieka 
nad zabytkiem”, poza szcze-
gółowym opisem prowadzo-
nych na zamku od dwóch 
dekad prac ratunkowych i 
konserwatorskich, brane były 
także pod uwagę działania 
popularyzatorskie. Należą 
do nich m.in. organizowane 
przez administrujący obiek-
tem Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu turnieje rycerskie 
oraz konkursy, wydawnic-
twa, plenery plastyczne, zloty 
turystyczne, sesje popular-
nonaukowe oraz Juromania 
przygotowywane przez Stowa-
rzyszenie „Zamek Rabsztyn”.

Warto wspomnieć, że no-
bilitacja w konkursie „Zaby-
tek Zadbany” to nie pierwsze 
wyróżnienie, jakie otrzymała 
Gmina Olkusz za działania 
w sferze popularyzacji histo-
rii i zabytków. W ubiegłym 
roku „Srebrny Szlak Gwar-
ków Olkuskich” został bo-
wiem laureatem organizowa-
nego przez Muzeum Historii 
Polski w Warszawie pod Ho-
norowym Patronatem Mi-
nistra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego plebiscytu 
„Wydarzenie Historyczne 
Roku”, a przed dwoma laty 
projekt „Przystanek Niepod-
ległość. Olkusz 1918 - 2018” 
znalazł się w jego � nale.

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu
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#DziejeSięWSłowiku: Niedzielne zmagania 

Zamek w Rabsztynie laureatem ogólnopolskiego konkursu

W ostatnim czasie w Par-
ku „Czarna Góra” w Olkuszu 
miały miejsce dwa turnieje 
piłkarskie. Pierwsze emo-
cje przyniosły rozgrywki 
„Silver Town Cup 2021”, 
w których udział wzięły 
zespoły z rocznika 2013 
oraz jeden z rocznika 2014.

Zawody zostały podzielone 
na trzy tury, w ramach któ-
rych zastosowano system 
„każdy z każdym”. Boisko 
boczne zostało podzie-

lone na cztery mniejsze 
o wymiarach 95x55 metrów. 
W turnieju wzięło udział 20 
drużyn z województw ślą-
skiego oraz małopolskiego. 
W ramach I tury rozgryw-
ki toczyły się pomiędzy 
Akademią 2012 Jaworzno, 
AP Bumerangiem Śląsk, 
MUKP Dąbrowa Górnicza, 
Wieczystą Kraków, Polonią 
Kraków, Słowikiem Olkusz 
Niebieskim, oraz Przemszą 
Klucze. W II turze naprze-
ciwko siebie stanęły z ko-

lei FA Beskid Andrychów, 
Kmita Zabierzów, Czarni 
Sosnowiec, AP MGHKS 
Bukowno, Football Project 
Nowa Wieś, Fablok Chrza-
nów oraz Zieleńczanka 
Zielonki. W ostatniej turze 
zmierzyły się natomiast 
zespoły Słowika Olkusz 
Żółtego, Champions Ol-
kusz, Słowika Olkusz Bia-
łego, Promienia Przeginii 
oraz Lotnika Kryspinów. 
Po zakończeniu zmagań 
wszyscy młodzi zawodni-
cy zostali nagrodzeni me-
dalami, bowiem nie było 
podziału na wygranych 
i przegranych, a jedynie 
na drużyny, które zdoby-
ły różne ilości bramek.

Kolejna niedziela przy-
niosła zaś zmagania w ra-
mach „Słowik Cup 2021”, 
w którym rywalizowały ze 
sobą drużyny stworzone 
z rocznika 2012. Rozgryw-
ki miały identyczny prze-
bieg jak te tydzień wcze-
śniej, a naprzeciwko siebie 
w I turze stanęły OKS Sło-
wik Olkusz Niebieski, Fo-
otball Project Kęty, Skra 
Częstochowa, Rozwój Kato-

wice, MUKP Dąbrowa Gór-
nicza, Polonia Kraków oraz 
Hutnik Kraków. W II turze 
brały natomiast udział Zie-
leńczanka Zielonki, Skalan-
ka Skała, Pogoń Miechów, 
LKS Jawiszowice, AP Goł-
cza, Triumf Alwernia oraz 
Przemsza Klucze, a tura 
kończąca zmagania skła-
dała się z OSK Słowika Ol-
kusz, APN-u Sportowiec 
Modlniczka, Piliczanki 
Pilica, MGHKS-u Bukow-
no, WAP-u Wolbrom 
oraz Świtu Krzeszowice. 

Powyższy artykuł jest 
pierwszym z serii #Dzie-
jeSięWSłowiku, za po-
mocą której będziemy 
Państwa informować o pos-
tępach młodych adeptów 
piłki nożnej z Olkusza.

Jan  S are c k i

fot. Silver Sky
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Od 15 do 20 czerw-
ca miejsce miała akcja 
„Czysty Olkusz - wspól-
na sprawa”. W jej ramach 
partnerzy, którzy odpo-
wiedzieli na zaproszenie 
Romana Piaśnika, dbali 
o estetykę wskazanego 
przez siebie miejsca, 
a uprzątnięte odpady 
nieodpłatnie odbierała 
następnie gmina. Akcja, 
oprócz osiągnięcia celu 
w postaci poprawy czysto-
ści miejsc publicznych, 
miała również charak-
ter edukacyjny, a dołą-
czyć mógł do niej każdy.

Jestem niezwykle wy-
czulony na punkcie es-
tetyki i czystości miejsc 
publicznych. Pamiętaj-
my jednak, że środki, 
które co roku przezna-
czamy na utrzymanie 
porządku, są pieniędzmi 
wszystkich mieszkań-

ców. Wolałbym zatem 
móc je przeznaczyć na 
dodatkowe inwestycje, 
zamiast na sprzątanie 
po osobach nieodpo-
wiedzialnych, którym 
łatwiej puste opako-
wanie wyrzucić «pod 
nogi», niż do kosza na 
śmieci, który znajduje 
się często zaledwie kil-
ka metrów dalej. Odpa-
dy do lasów czy innych 
miejsc publicznych nie 
zanoszą się same. Zain-
teresujmy się również 
czy nasze dzieci i wnuki, 
organizując na przykład 
imprezę w lesie, zwy-
czajnie po sobie sprzą-
tają” - komentuje Bur-
mistrz Miasta i Gminy 
Olkusz Roman Piaśnik.

Do udziału w akcji 
„Czysty Olkusz - wspól-
na sprawa” zostały za-
proszone spółdzielnie 

mieszkaniowe, nadle-
śnictwo, koła łowieckie, 
zarządy osiedli, sołtysi 
oraz ochotnicze straże 
pożarne. Wyznaczeni 
koordynatorzy mogli 
pobrać nieodpłatnie 
worki foliowe i rękawice, 
które, już wykorzystane, 
były zabierane z ustalo-
nych wcześniej miejsc 
na koszt Gminy Olkusz. 
Osoby, które chciały in-
dywidualnie dołączyć 
się do akcji, mogły po-
nadto wspólnie z go-
spodarzem „Srebrnego 
Miasta” oraz przedsta-
wicielami Urzędu Mia-
sta i Gminy w Olkuszu 
zadbać o las rosnący 
przy obwodnicy na wy-
sokości skrzyżowania 
w kierunku Witeradowa.

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu

Co roku jak bumerang 
powraca w Polsce temat 
Barszczu Sosnowskiego. 
W okresie upałów sta-
nowi on bowiem zagro-
żenie nie tylko dla ludzi, 
lecz także dla zwierząt. 
Najbardziej niebezpiecz-
ne są wydzielane przez 
roślinę olejki eteryczne, 
które w kontakcie ze skó-
rą powodują poważne 
i bardzo bolesne opa-
rzenia. Dochodzi do 
tego zazwyczaj w upalne 
dni, kiedy barszcz staje 
się tak niebezpieczny, 
że nawet przejście koło 
niego może wywołać 
poważne rany. Na do-
datek, ta inwazyjna ro-
ślina jest bardzo trudna 
do zwalczania, łatwo się 
rozprzestrzenia oraz po-
woduje degradację śro-
dowiska przyrodniczego.

W tym roku na 
walkę z Barszczem 
Sosnowskiego Za-
rząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kra-
kowie przyznał Gmi-
nie Wolbrom dotację 
w wysokości 18 983,55 
złotych. Podobnie jak 
w ubiegłych latach, 
wyłoniona z zapyta-
nia ofertowego firma 
dokona trzykrotne za-
biegi chemiczne i me-
chaniczne zwalczające 
rośliny w Domaniewi-
cach, Sulisławicach, 
Porębie Górnej, Cheł-
mie, Jeżówce, Budzy-
niu i Lgocie Wielkiej 
oraz ich pojedyncze 
sztuki na terenie Za-
bagnia, Gołaczew 
i Brzozówki na ob-

szarze o łącznej po-
wierzchni 3,35 hektara.

Dzięki prowadzo-
nym przez Urząd 
Miasta I Gminy 
w Wolbromiu dzia-
łaniom edukacyj-
nym i szkoleniowym 
dla mieszkańców, do 
Referatu Ochrony 
Środowiska napły-
wają zgłoszenia od 
rolników i miszkań-
ców o zauważonych 
w terenie podej-
rzanych roślinach. 
Na szczęście, nie 
wszystkie okazu-
ją się być Barsz-
czem Sosnowskiego.

źródło: Urząd Miasta 
i Gminy w Wolbromiu

Gmina Wolbrom kontynuuje wal-
kę z Barszczem Sosnowskiego

Czysty Olkusz - wspólna sprawa




