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Kopalnia „Olkusz-Pomorzany”: ostat-
nia w historii olkuskiego górnictwa
31 grudnia wyłączone zostaną pompy od-

wadniające najmłodszej i zarazem ostatniej 
w historii olkuskiego górnictwa kopalni 
„Olkusz-Pomorzany”. W ten sposób nastą-
pi zatopienie pozostałych jeszcze podziem-
nych wyrobisk.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

“Jestem bardzo związana z SPR-em Olkusz i chcę 
kontynuować tu grę” - wywiad z Julią Mrozowską

Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznych rozgrywek mieliśmy okazję porozma-
wiać ze skrzydłową SPR-u Olkusz Julią Mrozowską. Co skłoniło 22-letnią szczy-
piornistkę do przedłużenia kontraktu ze „Srebrnymi Lwicami”? Jak zapatruje się 
na wznowienie współpracy z trenerem Marcinem Księżykiem? Jakie cele mocno 
odmłodzona ekipa postawiła sobie na nowy sezon?

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 7.

Niecodzienny wypadek 
na olkuskich Słowikach

W nocy z 4 na 5 październi-
ka 33-latka nie zapanowała nad 
prowadzonym przez siebie Land 
Roverem i zjechała do przejścia 
podziemnego na Osiedlu Słowiki 
w Olkuszu. Na szczęście, zarówno 
kobieta, jak i jej pasażer, nie od-
nieśli żadnych obrażeń.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.
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31 grudnia wyłączone 
zostaną pompy odwadnia-
jące najmłodszej i zarazem 
ostatniej w historii olku-
skiego górnictwa kopal-
ni „Olkusz-Pomorzany”. 
W ten sposób nastąpi zato-
pienie pozostałych jeszcze 
podziemnych wyrobisk.

Znajdująca się na tere-
nie Bolesławia i Olkusza 
kopalnia swoją nazwę 
wzięła od miejscowości 
(dziś dzielnicy Olkusza) 
Pomorzany, wokół której 
znajdowały się złoża rudy 
cynku i ołowiu. Uznano, 
że najlepszy dostęp zapew-
nią do nich szyby zlokali-
zowane w Dąbrówce, czyli 
dzielnicy Bolesławia. Stąd 
też wzięły się nawiązujące 
do dynastii Piastów nazwy 
szybów, jako że decyzje 
o budowie kopalni zapa-
dały w okresie obchodów 

1000-lecia państwa pol-
skiego. Głównym szybem 
służącym do zjazdu załogi 
kopalni została „Dąbrów-
ka”, a powstały ok. 1 km na 
wschód „Mieszko” służył 
jako szyb materiałowo-
-transportowy oraz wen-
tylacyjny. Ostatni z dyna-
stii „Chrobry”, służący do 
transportu urobku, został 
zbudowany na terenie 
Olkusza, obok funkcjo-
nującej już w tym miejscu 
kopalni „Olkusz”. Było to 
spowodowane istnieją-
cym w tym miejscu za-
pleczem technicznym do 
przeróbki wydobytej rudy. 
Istnieją również dwa szy-
by wentylacyjne zlokalizo-
wane w kierunku Pustyni 
Błędowskiej: „Wschodni” 
i „Zachodni”, a także będą-
cy pozostałością po star-
szej kopalni „Olkusz” szyb 
wentylacyjny „Stefan”.

Eksploatowane przez 
kopalnię „Pomorzany” 
złoże rud cynku i ołowiu 
usytuowane jest w rowie 
tektonicznym na głębo-
kości 80-140 metrów pod 
ziemią. Pierwsze prace 
przygotowawcze w celu 
udostępnienia złóż w re-
jonie Pomorzan rozpo-
częto jeszcze w 1969 roku, 
a samo wydobycie ruszy-
ło w 1974 roku. Do 2015 
roku wydobyto tam 71,8 
miliona ton rudy, z czego 
uzyskano 3,021 miliona 
ton cynku oraz 869 tysię-
cy ton ołowiu. 29 kwietnia 
2020 roku podjęto z kolei 
decyzję o zaprzestaniu 
wydobycia wraz z koń-
cem grudnia 2020 roku.

Franciszek Rozmus

OGŁOSZENIE

REKLAMA
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7 października w sali 
widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu 
odbyła się uroczysta inaugu-
racja roku akademickiego 
2021/2022 Olkuskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystości rozpoczęły 
się od odśpiewania hym-
nu studenckiego Gaude-
amus przez chór olkuskie-
go MOK-u pod dyrekcją 
Mirosławy Nadymus. Na-
stępnie zebranych powitał 
dyrektor placówki Marcin 
Wiercioch, który podzię-
kował dotychczasowej 

koordynatorce OUTW 
Beacie Nowak za pracę na 
rzecz studentów, życząc 
jej długiej i szczęśliwej 
emerytury. Warto przy-
pomnieć, że Pani Beata 
przez wiele lat prowadzi-
ła również Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Olkuskiej, 
wypuszczając w świat wie-
lu wdzięcznych uczniów. 
Jednocześnie przedsta-
wiono nową koordynator-
kę Elżbietę Matonóg, a po-
żegnania i podziękowania 
oraz powitanie w imieniu 
wszystkich studentów 
wygłosiła Rada Studen-

tów Olkuskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

Po tych wzruszają-
cych chwilach Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik doko-
nał o� cjalnego otwarcia 
roku akademickiego, ży-
cząc studentom twórczej 
pracy: „Jestem dumny 
z tego, że w Olkuszu 
jest tak wielu chętnych 
do uczestnictwa w zaję-
ciach, które organizuje-
my wspólnie z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury. Jest to 
dla mnie najlepszy dowód 
na to, że «Srebrne Miasto» 
jest miejscem dla ludzi 
z pasją” - przekonywał go-
spodarz naszego miasta. 
Uroczystość zakończył 
natomiast koncert wie-
loletniej solistki zespołu 
„Śląsk” Moniki Korpusik.

źródło: Miejski Ośro-
dek Kultury w Olkuszu
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W nocy z 4 na 5 paździer-
nika 33-latka nie zapano-
wała nad prowadzonym 
przez siebie Land Rove-
rem i zjechała do przejścia 
podziemnego na Osiedlu 
Słowiki w Olkuszu. Na 
szczęście, zarówno kobie-
ta, jak i jej pasażer, nie 
odnieśli żadnych obrażeń.

Kierująca była trzeź-
wa, co potwierdziło ba-
danie przeprowadzone 
przez policjantów. Swoje 
zachowanie tłumaczyła 
zmęczeniem oraz bra-
kiem umiejętności jaz-
dy. Zgodnie z art. 86. 
§1. Kodeksu Karnego, 
„kto na drodze publicz-
nej, w stre� e zamiesz-
kania lub stre� e ruchu, 
nie zachowując należytej 
ostrożności, powoduje 
zagrożenie bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym,
podlega karze grzyw-
ny” [w wysokości do 
5 000 złotych - przyp. 

aut.]. Paragraf trzeci 
przytoczonego przepi-
su stanowi ponadto, że 
„w razie popełnienia 
wykroczenia […] przez 
osobę prowadzącą po-
jazd można orzec zakaz 
prowadzenia pojazdów”.

Przy okazji tego zda-
rzenia olkuscy funkcjo-
nariusze apelują o za-
chowanie ostrożności 
na drodze zwłaszcza po 
zmroku, kiedy w znacz-
nym stopniu ograni-
czona jest widoczność. 

Towarzyszące kierow-
com zmęczenie również 
jest częstą przyczyną 
kolizji i wypadków dro-
gowych. Dlatego też, 
za kierownicę powin-
niśmy wsiadać wypo-
częci oraz nie powinni-
śmy przeceniać swoich 
umiejętności, jako że 
takie zachowanie może 
zakończyć się poważ-
nymi konsekwencjami.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu
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Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie

Olkusz, dnia 11.10.2021 r.
OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wschodniej części Niesułowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), 
zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XXVII/338/2021 z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Niesułowic, obejmującej obszar, którego granice określone zostały na załączniku 

gra� cznym do ww. Uchwały.

Ww. uchwała wraz z załącznikiem gra� cznym została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce: 
Rada/uchwały/2021. Załącznik gra� czny wraz z granicą obszaru objętego uchwałą dołączony jest również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie in-

ternetowej www.umig.olkusz.pl oraz udostępniony jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 103.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 
do dnia 5 listopada 2021 r. włącznie.

Wnioski do miejscowego planu w ww. zakresie, należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu,  z podaniem imienia i 

nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek  dotyczy. 

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
* w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
* ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 102, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
* za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: poczta@umig.olkusz.pl.

Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
      
Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą 
ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie
 z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) 
do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego 
wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 

Łukasz Rychlewski 
  Z-ca Burmistrza

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. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej w dniach 11.10.2021 r. do 22.11.2021 r. wywieszony będzie wykaz nie-
ruchomości tj.

- działka nr  2515/2 o pow. 0,0067 ha, położona  w Olkuszu, przeznaczona do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej dzierżawcy,

- działka nr 2515/9 o pow. 0,0051 ha, położona w Olkuszu, przeznaczona do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej dzierżawcy.

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 11.10.2021 r. do 31.10.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 453/22 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktu-
ry technicznej: przyłącz gazu,
- działka nr ew. gr. 3657/10 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruk-
tury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny,
- działki nr ew. gr. 178, 177/1 obręb Rabsztyn w celu umieszczenia w nich urządzeń in-
frastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 8:00-16:00 (pn), 
7:00-15:00 (wt - pt) - pok. nr 308 lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.  



Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR  0050.1993.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ Z DNIA 06.10.2021 r.

w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy
Olkusz w terminie jesiennym

               Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372),  
§ 18 ust. 2 Uchwały Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta i Gminy Olkusz  (Dz.Urz. Woj. Małopol. z 2020 roku, poz. 7872), 

zarządza się co następuje:

§ 1 Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz 
gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz (dalej zwane - osoby zobowiązane do deratyzacji) zobowiązane są w okresie od dnia 18 października 
2021 roku do dnia 31 października 2021 roku przystąpić na swoim terenie do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.

§ 2 Informuje się, że: 

1. Osoby zobowiązane do deratyzacji zobowiązane są do zakupu  trucizny na własny koszt i do stosowania środków trujących zgodne z instrukcją znajdującą się na 
opakowaniu.
2. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem 
„Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. 
Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego.
3. Osoby zobowiązane do deratyzacji są zobowiązane do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych. Do kon-
troli upoważnia się strażników Straży Miejskiej w Olkuszu.
4. Osoby zobowiązane do deratyzacji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów mogą ponosić odpowiedzialność za wykroczenie przewidziane m. in. 
w art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 roku poz. 281 ):

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

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

§ 4 Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 18 października 2021 roku do dnia 31 października 2021 roku.  

              Z up. Burmistrza 
              Miasta i Gminy Olkusz
              Jolanta Motyczyńska
              Z-ca Burmistrza

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 11.10.2021r. do dnia 31.10.2021r. opublikowany będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 234/1 o powierzchni 38m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zagaje z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 1roku. Stawka czynszu ustalona 
na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 74,78zł brutto (tj. 1,60zł/m2netto) z terminem płatności rocznie do 31 
marca każdego roku z góry;
- część działki nr 951 pow. 10m2 położonej w Kosmolowie z przeznaczeniem pod ustawienie paczkomatu na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w wysokości 300,00zł netto (tj. 369zł brutto) z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;
- część działki nr 803 położonej w Olkuszu obr. Pomorzany o powierzchni 50m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową (działka zajmowana na podstawie obo-
wiązującej umowy) na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 59,04zł 
brutto (tj. 1,60zł/m2 netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;
- część działki nr 1863/1 o pow. 96m2 położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową (działka zajmowana na podstawie obowiązu-
jącej umowy) na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 165,31zł brutto 
(tj. 1,40zł/m2netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;
- części działek nr 1761/15 o pow. 350m2, nr 1761/14 o pow. 336m2 położonych w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną 
na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 289,29zł brutto oraz 301,35zł 
brutto (tj. 0,70zł/m2 netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;
-  działka nr 381/6 o pow. 1806m2 położona w Zedermanie z przeznaczeniem pod składowanie materiałów budowlanych na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie 
z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w wysokości 700,00zł netto (tj. 861,00zł brutto) z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry.

 W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.
* Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.
Dzierżawa  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
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KINO ZBYSZEK 
Bilety: http://kino.olkusz.pl
22.10., 24.10. - 27.10.2021
godz. 15:15 - Jak rozmawiać z psem 
(2D Dubbing)
godz. 17:00 - Teściowie (2D Polski)
godz. 18:45 - Żeby nie było śladów 
(2D Polski)

29.10.2021 - 31.10.2021; 02.11.2021 - 03.11.2021
godz. 16:00 - Wilki na 100% (2D Dubbing)
godz. 18:00 - Wyszyński - zemsta czy przebaczenie (2D Polski)
godz. 19:45 - Najmro. Kocha, kradnie, szanuje (2D Polski)

Jeszcze przed rozpoczę-
ciem tegorocznych roz-
grywek mieliśmy okazję 
porozmawiać ze skrzy-
dłową SPR-u Olkusz Julią 
Mrozowską. Co skłoniło 
22-letnią szczypiornistkę 
do przedłużenia kontrak-
tu ze „Srebrnymi Lwica-
mi”? Jak zapatruje się na 
wznowienie współpracy 
z trenerem Marcinem Księ-
żykiem? Jakie cele mocno 
odmłodzona ekipa posta-
wiła sobie na nowy sezon?

Michał Pasternak: W trak-
cie minionych wakacji 
drużyna przeszła bardzo 

dużą metamorfozę. Wiele 
doświadczonych zawod-
niczek opuściło bowiem 
jej szeregi, a o sile zespołu 
w tym sezonie stanowią 
przede wszystkim junior-
ki i wychowanki. W efek-
cie, mimo zaledwie 22 lat, 
jesteś jedną z najstarszych 
zawodniczek w obecnym 
składzie, a dodatkowo 
zdecydowałaś się przedłu-
żyć kontrakt z klubem. Co 
skłoniło Cię ku temu, by 
związać swoją przyszłość 
z SPR-em na kolejny rok?

Julia Mrozowska: Na-
sza drużyna od zawsze 

mocno stawiała na 
młodzież. Klubowi za-
leżało bowiem na tym, 
by to najmłodsze szczy-
piornistki stanowiły 
o przyszłości 1. Ligi. 
Tak właśnie stało się 
teraz, gdyż chyba każ-
da nasza zawodniczka 
jest wychowanką klu-
bu. Ja swoją przygodę 
z piłką ręczną również 
zaczęłam tutaj w Ol-
kuszu, gdzie trenuję od 
najmłodszych lat i gdzie 
zaczęłam grać w pierw-
szej lidze. Jestem bardzo 
związana z SPR-em 

i chcę kontynuować tu 
grę bez względu na to 
czy skład jest odmłodzo-
ny czy też doświadczone 
zawodniczki odeszły.

Michał Pasternak: Po po-
nad dwóch latach na ław-
kę trenerską “Srebrnych 
Lwic” wrócił trener Mar-
cin Księżyk. Jesteś jedną 
z ostatnich zawodniczek 
w obecnym składzie, 
które jeszcze pamiętają 
grę pod jego wodzą. Jak 
wspominasz tę współ-
pracę i jak zapatrujesz 
się na jej wznowienie?

Julia Mrozowska: Współ-
pracę z trenerem Księ-
żykiem wspominam 
bardzo dobrze, bo to 
właśnie on wprowa-
dził mnie w szeregi 
pierwszej ligi, przy nim 
uczyłam się grać w pił-
kę ręczną na wyższym 
szczeblu i to przy nim 
zdobywałam swoje 
pierwsze bramki. Cieszę 
się, że znów jest naszym 
trenerem, gdyż jest 
bardzo doświadczony, 
niesamowicie ambit-
ny i odkąd pamiętam, 
zawsze stawia na mło-
dzież. Myślę więc, że to 

bardzo dobrze wróży 
zarówno na ten sezon, 
jak i na przyszłość.

Michał Pasternak: Ja-
kie są zatem cele na ten 
sezon zarówno z Two-
jej perspektywy, jako 
zawodniczki, bo na 
pewno będziesz mo-
gła liczyć w tegorocz-
nych rozgrywkach na 
więcej minut na parkie-
cie, jak i całej drużyny?

Julia Mrozowska: Jeśli 
mowa o całej drużynie, 
to raczej nikogo nie za-
skoczę mówiąc, że chce-
my wygrać jak najwięcej 
meczów i zdobyć jak naj-
więcej punktów. Jednym 
z głównych celów, jaki 
postawiłyśmy sobie na te-
goroczne rozgrywki, jest 
jednak przede wszyst-
kim ogrywanie się w 1. 
Lidze: chcemy zdobywać 
coraz więcej doświadcze-
nia z mocnymi druży-
nami, bo w tym sezonie 
mamy naprawdę silną 
grupę. Musimy się tego 
uczyć niejako od nowa, 
gdyż większośc dziew-
czyn z obecnego składu 
dopiero teraz zaczyna 
swoją przygodę z zaple-

czem PGNiG Superligi.
Przechodząc do celów 
osobistych: jako jedna 
z najstarszych zawod-
niczek w drużynie, chcę 
bardzo mocno wspierać 
najmłodsze dziewczy-
ny, tak abyśmy razem 
nauczyły się tej współ-
pracy od wewnątrz. 
Oczywiście chciałabym 
również zdobywać jak 
największą liczbę bra-
mek oraz spędzać na 
parkiecie jak najwięcej 
czasu. Mam nadzieję, 
że dzięki ciężkiej pracy 
będę mogła jak najlepiej 
wykorzystać otrzyma-
ne od trenera minuty.

Powyższy wywiad moż-
na również obejrzeć na 
naszym kanale w ser-

wisie YouTube. 

SKANUJĄC ZA PO-
MOCĄ SMARTFONA 
PONIŻSZY KOD QR:  

“Jestem bardzo związana z SPR-em Olkusz i chcę kontynuować tu grę” - wywiad z Julią Mrozowską
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SPR Olkusz przegrał 
z KS-em Otmęt Krap-
kowice 24:20 w spotka-
niu 1. kolejki sezonu 
2021/2022 grupy B 1. 
Ligi kobiet w piłce ręcz-
nej. Olkuszanki do koń-
cowej syreny dzielnie 
walczyły o odrobienie 
strat, jednak ostatecznie 
nie były w stanie dogo-
nić gospodyń niesionych 
głośnym dopingiem 
miejscowych kibiców. 
Z dobrej strony pokaza-
ła się natomiast nasza 
młodzież: pięć bramek 
rzuciła 17-letnia Karoli-
na Herian, a trzy 16-let-
nia Nikola Sołościuk.

Z rywalkami z wo-
jewództwa opolskiego 
piłkarki ręczne Stowa-
rzyszenia Piłki Ręcz-
nej Olkusz poprzednio 
grały 30 kwietnia 2019 
roku. Był to pożegnalny 
mecz ówczesnego tre-
nera “Srebrnych Lwic” 
Marcina Księżyka, któ-
ry przeniósł się wów-
czas do MTS-u Żory, 
a później do występu-
jącego w PGNiG Su-
perlidze Ruchu Cho-

rzów. Po dokładnie 880 
dniach historia zatoczy-
ła koło, gdyż 41-letni 
trener ponownie po-
prowadził nasz zespół, 
na dodatek ponownie 
w starciu z KS-em Ot-
męt Krapkowice: choć 
poprowadził zespół so-
lidnie przebudowany, 
jako że SPR w ostat-
nich tygodniach został 
solidnie odmłodzony, 
a o jej obliczu decydują 
obecnie właściwie tylko 
i wyłącznie wychowanki.

Jedynie pierwsze akcje 
niedzielnego spotkania 
mogły napawać optymi-
zmem kibiców olkuskiej 
drużyny. Wynik otwo-
rzyła bowiem debiutu-
jąca w dorosłej ekipie 
Nikola Sołościuk, a na 
wyrównującą bram-
kę miejscowych chwilę 
później odpowiedzia-
ła Magdalena Barczyk. 
Szósta minuta była jed-
nak ostatnią, w której 
SPR Olkusz prowadził: 
w kolejnych domino-
wały już zawodniczki 
Otmętu, które pomimo 
mocno szarpanej gry 

zarówno z jednej jak 
i z drugiej strony, za-
częły budować swoją 
przewagę. Po 20 minu-
tach i tra� eniu z rzutu 
karnego Katarzyny Cza-
prackiej krapkowiczan-
ki prowadziły 7:5, a po 
następnych pięciu i du-
blecie Natalii Staszkie-
wicz powiększyły pro-
wadzenie do czterech 
goli (9:5), by na przerwę 
zejść przy wyniku 11:8. 
W obozie “Srebrnych 
Lwic” najwięcej szumu 
w ofensywie robiła Ka-
rolina Herian, która jako 
jedyna tra� ała do siatki 
Otmętu w drugiej części 
pierwszej połowy. Listę 
strzelczyń po stronie 
gości w premierowych 
dwóch kwadransach 
uzupełniły natomiast 
wspomniana wcześniej 
Nikola Sołościuk oraz 
Vanessa Nowak.

Trzybramkowa stra-
ta “Srebrnych Lwic” do 
rywalek wydawała się 
być do nadrobienia, ale 
nie po takim początku 
drugiej odsłony. Trzy 
kolejne tra� enia gospo-
dyń sprawiły bowiem, 

że sytuacja olkuszanek 
stała się bardzo trud-
na, jednak jeszcze nie 
beznadziejna, tym bar-
dziej, że podopieczne 
trenera Marcina Księ-
żyka, wzorem swoich 
rywalek, potra� ły celnie 
rzucić trzy razy z rzę-
du. Sytuacja na boisku 
wciąż “falowała“: na 
dwie bramki Krapkowic 
Olkusz odpowiedział 
trzema, a zmagania 
“oko za oko” sprawiły, że 
w 52. minucie na tabli-
cy widniał wynik 19:17. 
Szansy na zmniejszenie 
dystansu do przeciwni-
czek nie wykorzystała 
jednak Karolina Herian, 
pudłując z siódmego 
metra, ale za to więcej 

zimnej krwi zachowała 
Kamila Pietruszka, dla-
tego “Srebrne Lwice” 
miały już tylko jedną 
bramkę do nadrobienia. 
O � nałowym rozstrzy-
gnięciu zadecydowała 
końcówka: próbę ner-
wów ponownie lepiej 
wytrzymały wspierane 
głośnym dopingiem 
miejscowe szczypior-
nistki, które od stanu 
21:19 zdobyły cztery ko-
lejne gole, stawiając pie-
częć na swoim inaugu-
racyjnym zwycięstwie 
w powrocie w pier-
wszoligowe szeregi.

KS Otmęt Krapkowice 
– SPR Olkusz 24:20

Otmęt: Cierpioł, Korzec 
– Kuźnik (8), Czaprac-
ka (4), Staszkiewicz (4), 
Zwolenik (3), Stopa (2), 
Migoń (2), Juzkiewicz 
(1), Chmielewska, Ol-
fans, Gołąbek, Nasta-
łek, Stańczyk

SPR: Nowicka, Januszek 
– Barczyk (6), Herian 
(5), Nikola Sołościuk 
(3), Zub (2), Mrozow-
ska (1), Pietruszka (1), 
Nowak (1), Bartusik 
(1), Sioła, Andrzejczyk, 
Polakowska, Oliwia 
Sołościuk, Błaszczykie-
wicz, Kozyra

źródło: SPR Olkusz (PK)

KS Otmęt Krapkowice 24:20 SPR Olkusz. Nieudana inauguracja sezonu “Srebrnych Lwic”
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Rozpoczęły się już prace 
związane z budową zaple-
cza sportowego wraz z try-
bunami na terenie Parku 
“Czarna Góra” w Olkuszu. 
Koszt tej inwestycji wy-
niesie ponad 7,3 miliona 
złotych, z czego ponad 3,5 
miliona złotych pokryje 
pozyskane przez władze 
Gminy Olkusz do�nanso-
wanie z Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej oraz 
Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Plano-
wany termin zakończenia 
prac to jesień 2022 roku.

“Rewitalizacja Parku 
«Czarna Góra», której 
efekty możemy już po-
dziwiać, kosztowała do-

tychczas 14,5 miliona 
złotych, z czego więk-
szość pokryło unijne 
do�nansowanie. Teraz 
podejmujemy się nato-
miast kolejnego etapu, 
czyli budowy zaplecza 
sportowego oraz try-
bun. W ten sposób do-
mykamy wieloletni plan 
inwestycyjny: będzie to 
nowoczesny i uniwer-
salny obiekt, z którego 
możemy być dumni” 

- komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Ol-
kusz Roman Piaśnik.

W ramach omawia-
nego zadania powstanie 

dwukondygnacyjny bu-
dynek zaplecza sporto-
wego, w którym znajdzie 
się miejsce na zadaszone 
trybuny o pojemności 
595 osób. Zbudowana 
zostanie również sala 
konferencyjna, szatnie 
dla zawodników, stano-
wisko spikera, nowocze-
sna kotłownia, ubikacje 
oraz pomieszczenia do 
magazynowania sprzę-
tu sportowego. Warto 
zaznaczyć, że obiekt zo-
stanie przystosowany do 
potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami, a także 
będzie spełniał wymaga-
nia określone przez Pol-
ski Związek Piłki Nożnej 

dla infrastruktury nie-
zbędnej do przeprowa-
dzania rozgrywek 3. Ligi. 
Część sportową uzupeł-
ni na dodatek mniejszy, 
wkomponowany w ca-
łość inwestycji, budynek 
zaplecza sędziowskiego.

Zmieni się również 
układ komunikacyjny 
w części Parku. Wybudo-
wana zostanie bowiem 
nowa droga wewnętrzna 
z placem manewrowym 
oraz parkingami: obejmą 
one 43 miejsca postojowe 
dla samochodów osobo-
wych, w tym minimum 
trzy miejsca dla niepeł-
nosprawnych oraz dwa 

dla autobusów. Całość 
zostanie zlokalizowana 
na niezagospodarowanej 
dotychczas powierzchni 
pomiędzy ośmiotorową 
bieżnią a alejką łączącą 
wejście na basen z ulicą 
Parkową. Całość zosta-
nie ponadto oświetlo-
na energooszczędnymi 
oprawami ledowymi. 
Opisywaną inwestycję 
wykona przedsiębiorstwo 
TIGMA-BUD Sp. z o.o.

“Wszyscy wiemy, że 
sport to zdrowie, dlate-
go inwestycje w infra-
strukturę są bardzo po-
trzebne. Odwiedzający 
Park «Czarna Góra» 

już teraz zgodnie po-
wtarzają, że jest to miej-
sce, w którym aktywne 
spędzanie czasu jest 
prawdziwą przyjemno-
ścią. Po wybudowaniu 
trybun oraz tężni so-
lankowej, która również 
powstanie w przyszłym 
roku, nasi mieszkańcy 
będą mogli korzystać 
z obiektu unikalnego 
w skali całej Polski” 

- podsumowuje gospo-
darz “Srebrnego Miasta”.

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu

Ruszyła budowa trybun na stadionie na “Czarnej Górze” w Olkuszu!




