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Podwyżki dla polityków w po-
wiecie olkuskim. O ile wzrosną 

diety i wynagrodzenia?
Podczas listopadowych sesji Rady Powiatu w Olkuszu, Rady 

Miejskiej w Olkuszu, Rady Miejskiej w Wolbromiu, Rady 
Miejskiej w Bukownie, Rady Gminy Bolesław, Rady Gminy 
Klucze oraz Rady Gminy Trzyciąż przegłosowano podwyż-
ki diet radnych oraz wynagrodzeń wójtów, burmistrzów oraz 
starosty.

        CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

W Olkuszu powstanie galeria handlowa? 
Kolejny inwestor zainteresowany budową
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Olkuszu przedstawiono 
koncepcję budowy parku handlowego przy ulicy Sławkowskiej 
w Olkuszu.     CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 4.

O początkach olkuskiej piłki nożnej słów kilka
Najpopularniejsza olkuska drużyna piłkarska, czyli KS PKM Olkusz, obchodzi w tym roku swoje 100. uro-

dziny. Należy jednak wspomnieć, że nie można tego być do końca pewnym, gdyż trudno jest znaleźć jakiś 
dokument bądź wzmiankę prasową o jego powołaniu. Również podczas prowadzonych przeze mnie badań 
nad konkurencyjnym Towarzystwem Sportowym „Vesta” nie udało mi się jednoznacznie potwierdzić, że 
Klub Sportowy Olkusz został faktycznie założony w 1921 roku. Rok ten nie wydaje się jednak przypadko-
wy, jako że to właśnie wtedy zakończył się ostatni etap zbrojnych walk o granice Polski. Zdemobilizowani 

żołnierze wracali zatem do domów i mogli zająć się rodziną, pracą 
i rozrywką, a niewątpliwie do tej ostatniej kategorii można zaliczyć 
właśnie sport.     

  CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 5.
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Podczas listopadowych 
sesji Rady Powiatu w Ol-
kuszu, Rady Miejskiej 
w Olkuszu, Rady Miej-
skiej w Wolbromiu, Rady 
Miejskiej w Bukownie, 
Rady Gminy Bolesław, 
Rady Gminy Klucze oraz 
Rady Gminy Trzyciąż 
przegłosowano podwyż-
ki diet radnych oraz wy-
nagrodzeń wójtów, bur-
mistrzów oraz starosty.

Zacznijmy od wytłu-
maczenia jak obliczana 
jest wysokość diet rad-
nych: zgodnie z dotych-
czasowym brzmieniem 
ustaw o samorządzie 
gminnym oraz o samo-
rządzie powiatowym, 
wysokość diety przysłu-
gującej radnemu, czy to 
na szczeblu gminnym 
czy też powiatowym, 
nie mogła przekro-
czyć w ciągu miesiąca 
łącznie półtorakrotno-
ści kwoty bazowej dla 
osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska 
państwowe, określa-
nej co roku w ustawie 
budżetowej. Kwota ta 
wyniosła w tym roku 
1 789,42 złotych, a więc 
maksymalne wynagro-
dzenie radnego mo-
gło wynieść 2 684,13 
złote. 11 sierpnia Sejm 
RP przegłosował nato-
miast nowelizację ustawy 
o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierow-
nicze stanowiska pań-
stwowe, w ramach któ-
rej przepis mówiący 
o półtorakrotności wspo-
mnianej kwoty bazowej 
został zastąpiony zapi-
sem o jej 2,4-krotności. 
W efekcie, maksymalna 
możliwa wysokość diety 

radnego, zarówno gmi-
ny, jak i powiatu, wzro-
sła do 4 294,60 złotych.

Przy obliczaniu wy-
sokości diet dla po-
szczególnych jednostek 
samorządu terytorial-
nego, pod uwagę należy 
wziąć jeszcze treść roz-
porządzeń Rady Mini-
strów w sprawie mak-
symalnej wysokości diet 
przysługujących radne-
mu gminy oraz powiatu. 
Te stanowią bowiem, że 
w powiatach liczących 
od 60 do 120 tysięcy 
mieszkańców radnym 
przysługują diety w wy-
sokości do 85% wspo-
mnianej maksymalnej 
kwoty, w gminach od 
15 do 100 tysięcy miesz-
kańców w wysokości do 
75% maksymalnej kwo-
ty, a w gminach poniżej 
15 tysięcy mieszkańców 
w wysokości do 50% 
maksymalnej kwoty. 
Podsumowując, maksy-
malna pensja radnych 
Rady Powiatu w Olkuszu 
mogła dotąd wynosić 
2 281,51 złotych, rad-
nych Rady Miejskiej 
w Olkuszu oraz Rady 
Miejskiej w Wolbro-
miu 2 013,09 złotych, 
a radnych Rady Miej-
skiej w Bukownie, Rady 
Gminy Bolesław, Rady 
Gminy Klucze oraz 
Rady Gminy Trzyciąż 
1 342,06 złote. Po ostat-
niej zmianie przepisów, 
kwoty te wzrosły nato-
miast do odpowiednio 
3 650,41 złotych, 3 220,95 
złotych oraz 2 147,30 zło-
tych.

Podobnie sytuacja 
prezentuje się w przy-

padku zarobków wój-
tów, burmistrzów czy 
starosty. Zgodnie z usta-
wą o pracownikach sa-
morządowych, ich wy-
nagrodzenie nie mogło 
bowiem dotąd przekro-
czyć w ciągu miesiąca 
łącznie siedmiokrotno-
ści kwoty bazowej dla 
osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska 
państwowe. Po niedaw-
nej nowelizacji przepis 
art. 37. ust. 3. mówi już 
o 11,2-krotności, przez 
co maksymalna pen-
sja włodarzy wzrosła 
z 12 525,94 złotych do 
20 041,50 złotych. Na 
dodatek, ich zarobki 
nie mogą być niższe niż 
80% nowego maksymal-
nego wynagrodzenia, 
a więc 16 033,20 złotych.

POWIAT OLKUSKI:

Starosta: z 9 660 złotych 
do 18 044 złotych

Przewodniczący Rady:
z 1 878,89 zł do 3 220,95 zł
Członek Zarządu: z 1 610,48 zł 

do 3 220,95 zł
Wi c e p r z e w o d n i c z ą c y 

Rady: z 1 610,48 złotych do 
3 006,22 złotych

Przewodniczący Komisji:
z 1 610,48 złotych do 

2 791,49 złotych

Wiceprzewodniczący Ko-
misji: z 1 476,27 złotych do 

2 576,76 złotych
Radny zasiadający w choć 

jednej komisji: z 1 342,07 
złotych do 2 362,03 złotych

Radny niezasiadający w żad-
nej komisji: z 1 342,07 zło-

tych do 1 932,57 złotych

GMINA BOLESŁAW:

Wójt: z 10 180 złotych do 
19 470 złotych

Przewodniczący Rady:
z 1 342,07 zł do 2 147,30 zł
Wi c e p r z e w o d n i c z ą c y 

Rady: z 1 073,66 złotych do 
1 717,84 złotych

Przewodniczący Komisji:
z 1 006,55 złotych do 

1 610,48 złotych
Wiceprzewodniczący Ko-

misji: z 939,45 złotych do 
1 503,11 złotych

Radny: z 872,35 złotych 
do 1 395,75 złotych

BUKOWNO:

Burmistrz: z 10 180 zło-
tych do 19 470 złotych
Przewodniczący Rady:
z 1 340 zł do 2 039,94 zł 
Wiceprzewodnicząc y 
Rady: z 1 050 złotych do 

1 717,84 złotych
Przewodniczący Komisji:

z 1 050 zł do 1 717,84 zł
Wiceprzewodnicząc y 

Komisji: z 950 złotych do 
1 610,48 złotych

Radny zasiadający w co 
najmniej dwóch komi-
sjach: z 900 zł do 1 503,11 zł

Radny zasiadający w choć 
jednej komisji: z 450 zło-

tych do 858,92 złotych
Radny niezasiadający 

w żadnej komisji: z 250 zł 
do 644,19 złotych

GMINA KLUCZE:

Wójt: z 10 620 złotych do 
19 470 złotych

Przewodniczący Rady:
z 1 409,17 zł do 2 147,30 zł
Wi c e p r z e w o d n i c z ą c y 

Rady: z 1 207,86 złotych do 
1 825,21 złotych

Przewodniczący Komisji:
z 1 207,86 złotych do 

1 825,21 złotych
Wiceprzewodniczący Ko-

misji: z 1 107,21 złotych do 
1 717,84 złotych

Radny zasiadający w choć 
jednej komisji: z 1 006,55 
złotych do 1 717,84 złotych

Radny niezasiadający 
w żadnej komisji: z 805,24 

zł do 1 503,11 złotych

GMINA OLKUSZ:

Burmistrz: z 10 620 zło-
tych do 19 860 złotych
Przewodniczący Rady:
z 1 827 zł do 2 737 zł

Wiceprzewodnicząc y 
Rady: z 1 275 zł do 2 415 zł

Przewodniczący Komi-
sji: z 1 062 zł do 2 254 zł

Wiceprzewodniczący Ko-
misji: z 850 zł do 2 093 zł

Radny: z 850 złotych do 
1 932 złotych

GMINA WOLBROM:

Burmistrz: z 10 620 zło-
tych do 20 000 złotych
Przewodniczący Rady:
z 1 610 zł do 2 576 zł

Wi c e p r z e w o d n i c z ą c y 
Rady: z 1 207 zł do 1 932 zł

Przewodniczący Komisji:
z 1 107 zł do 1 771 zł

Wiceprzewodniczący Ko-
misji: z 946 zł do 1 610 zł
Radny zasiadający w co 

najmniej dwóch komisjach:
z 946 zł do 1 610 zł

Radny zasiadający w mniej, 
niż dwóch komisjach:

z 905 zł do 1 449 zł 

GMINA TRZYCIĄŻ:

Wójt: z 10 180 złotych do 
19 470 złotych

Przewodniczący Rady:
z 1 300 zł do 1 503,11 zł

Wi c e p r z e w o d n i c z ą c y 
Rady: z 900 zł do 1 288,38 zł

Przewodniczący komisji:
z 750 zł do 1 288,38 zł

Radny zasiadający w choć 
jednej komisji: z 650 zło-

tych do 1 073,65 złotych
Radny niezasiadający 

w żadnej komisji: z 650 zło-
tych do 8 58,92 złotych

Redakcja
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Podwyżki dla polityków w powiecie olkuskim. 
O ile wzrosną diety i wynagrodzenia?
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Zamontowano okolicznościowe włazy symbolicznie 
łączące Olkusz z Jasną Górą

W piątek 3 grudnia na rynku 
w Olkuszu doszło do bezpre-
cedensowego wydarzenia. Po 
raz pierwszy na ziemi olkuskiej 
odbyła się bowiem uroczystość 
związana z historią dawnego 
górnictwa Srebrnego Miasta 
Olkusza: Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o 
w Olkuszu, Zakłady Górniczo-
-Hutnicze "Bolesław" S.A. oraz 
Odlewnia Zub z Osieka prze-

kazały Gminie Olkusz okolicz-
nościowe włazy kanalizacyjne. 
Patronat medialny nad tym wyda-
rzeniem objęła Gazeta Olkuska.

Pracownicy PWiK symbolicz-
nie zamontowali również jeden 
z włazów przed wejściem do bu-
dynku Starego Starostwa, a kilka 
dni wcześniej parę sztuk zostało 
także założonych na rynku oraz 
przy Bazylice Rzymskokatolickiej 
pw. św. Andrzeja Apostoła w Olku-

szu. Włazy nawiązują do cudow-
nego ocalenia olkuskich gwarków 
z katastrofy z 22 sierpnia 1609 
roku, które zostało upamięt-
nione freskiem na sklepie-
niu bazyliki na Jasnej Górze. 
W uroczystości, którą uświet-
niła Orkiestra Dęta ZGH "Bo-
lesław" udział wziął m.in. 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz Roman Piaśnik, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Olkuszu Jan Kucharzyk, Bur-
mistrz Miasta Bukowno Mirosław 
Gajdziszewski, prezes PWiK Al-
fred Szylko, dyrektor techniczny 
ZGH "Bolesław" Paweł Grzebino-
ga, prezes odlewni Zub Andrzej 

Zub, ks. dziekan Henryk Chmie-
ła, dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Olkuszu Agata Knapik, prezesi 
lokalnych stowarzyszeń społecz-
nych Genowefa Bugajska, Lidia 
Kalecińska i Józef Niewdana oraz 
projektant omawianych włazów 
Wiesław Nadymus. Gospodarz 
Srebrnego Miasta podziękował 
na wstępie wszystkim inicjato-
rom, sponsorom i wykonawcom 
okolicznościowych włazów oraz 
propagatorom historii Olkusza.

Uczestnicy uroczystości udali 
się również do budynku Stare-
go Starostwa, gdzie Franciszek 

Rozmus z "Bractwa Kopackiego" 
opowiedział o historii związanej 
z ocaleniem olkuskich gwarków 
oraz powstaniem i odszukaniem 
upamiętniającego ten fakt fresku 
na Jasnej Górze, a także podkreślił 
patriotyczne wartości towarzyszące 
temu wydarzeniu. Głos zabrali na-
stępnie Maciej Miezian z Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa 
oraz dyrektor Muzeum "Sztygarka" 
w Dąbrowie Górniczej Arkadiusz 
Rybak, którzy opowiedzieli o swo-
ich tradycjach i ich powiązaniach 
z tradycjami Olkusza. Było to 
istotne wydarzenie dla propago-
wania naszej historii, która daleko 
wykracza poza lokalny wymiar.

Zeskanuj za pomocą smart-
fona powyższe kody QR aby 
obejrzeć nagrania z tej uro-
czystości.

Roz mu s
Fr an c i sz e k
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W projekcie Budżetu Po-
wiatu Olkuskiego na 2022 
rok przewidziano m.in. 
50 000 złotych na “reali-
zację programu polegają-
cego na dofinansowaniu 
leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia po-
zaustrojowego in vitro 
dla mieszkańców powiatu 
olkuskiego”. Jeśli wejdzie 
on w życie, to nasz powiat 
stanie się jednym z pierw-
szych samorządów w całej 
Polsce, który refundował-
by swoim mieszkańcom 
tego typu rozwiązania. 
Ze względów procedural-
nych, do tego na razie jed-
nak wciąż daleka droga.

Prace nad tym cieka-
wym projektem rozpo-
częły się jeszcze w maju 
bieżącego roku. Do 
wprowadzenia każdego 
programu prozdrowot-
nego konieczne jest bo-
wiem najpierw stworze-
nie analizy potrzeb, którą 
nasz powiat opracował 

razem ze Stowarzysze-
niem na Rzecz Leczenia 
Niepłodności i Wspie-
rania Adopcji "Nasz 
Bocian". Jest ono m.in. 
współautorem pierw-
szego funkcjonującego 
w Polsce programu poli-
tyki zdrowotnej w zakre-
sie leczenia niepłodności 
metodą in vitro, który 
funkcjonuje w Często-
chowie od 2012 roku.

Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, kolejny-
mi krokami będzie opraco-
wanie samego programu 
oraz uzyskanie pozytyw-
nej opinii Agencji Oceny 
Technologii Medycznych 
i Tary� kacji. Dopiero 
wówczas projekt będzie 
mógł tra� ć pod głosowa-
nie na sesji Rady Powiatu 
w Olkuszu.

Warto zaznaczyć, że 
w ramach omawianego 
programu dofinansowy-
wane mają być również 

inne metody leczenia 
niepłodności, takie jak 
np. naprotechnologia. 
Jest ona oparta przede 
wszystkim na natural-
nych sposobach planowa-
nia rodziny, dzięki czemu 
zyskała aprobatę m.in. 
Kościoła katolickiego.

Władze wszystkich sze-
ściu gmin wchodzących 
w skład powiatu olku-
skiego wstępnie zapew-
niły już o chęci współfi-
nansowania programu, 
dzięki czemu pula środ-
ków na finansowanie 
leczenia niepłodności 
mieszkańców powiatu 
olkuskiego mogłaby fi-
nalnie znacząco wzro-
snąć. Więcej szczegółów 
na temat samego pro-
jektu oraz postępu prac 
z nim związanych po-
winniśmy poznać w nad-
chodzących tygodniach.

Redakcja

Na ostatnim posiedze-
niu Komisji Rozwoju Go-
spodarczego i Gospodarki 
Miejskiej Rady Miejskiej 
w Olkuszu przedstawiono 
koncepcję budowy par-
ku handlowego przy ulicy 
Sławkowskiej w Olkuszu.

Przypominamy, że w dru-
giej połowie 2017 roku 
w tym samym miejscu mia-
ła stanąć inna galeria han-
dlowa Quick Park. Miała 
ona mieć około 14 tysięcy 
metrów kwadratowych po-
wierzchni najmu z ponad 
60 sklepami, marketem, 
gastronomią oraz cztero-
salowym kinem, a także 
dysponować pierwszym 
w mieście krytym parkin-
giem z 530 miejscami. Jak 
jednak powszechnie wia-
domo, obiekt warty 100 
milionów złotych � nalnie 
nigdy nie powstał, ale teraz 
zadania chce podjąć się � e 
Blue Ocean Investment 
Group, które uczestniczyło 
w realizacji oraz komer-

cjalizacji takich obiektów, 
jak Gemini Park Tarnów, 
Dekada Kraków czy Fa-
shion House Sosnowiec.

Planowany Park Handlo-
wy Olkusz ma liczyć sobie 
10 000 m2 powierzchni 
handlowej, 240 miejsc par-
kingowych oraz zapewnić 
zatrudnienie dla 200 osób. 
Inwestor zapewnił ponad-
to, że ruch wygenerowany 
przez tak duży obiekt bę-
dzie płynny dzięki dwóm 
rondom, których budowę 
przy ulicy Kruszcowej oraz 
w miejscu obecnego skrzy-
żowania ulic Mickiewicza 
i 20 Straconych planuje 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad.

„Podczas posiedzenia Ko-
misji dwukrotnie zwró-
ciłem uwagę na fakt, że 
budowa parku handlo-
wego bez równoczesnej 
budowy rond na Drodze 
Krajowej 94 na wysokości 
ulic Kruszcowej i Mickie-

wicza spowodowałaby 
zakorkowanie ulicy Sław-
kowskiej. Niestety, miesz-
kańcy Olkusza nie mogą 
się doczekać ani budowy 
estakady, ani wspomnia-
nych rond na «krajówce»” 

- mówi nam członek Ko-
misji Rozwoju Gospo-
darczego i Gospodarki 
Miejskiej Rady Miejskiej 
w Olkuszu Wojciech 
Ozdoba.

Lista potencjalnych 
sklepów, jakie miałyby się 
mieścić w galerii, nie jest 
natomiast jeszcze zna-
na, ale wśród najemców 
strategicznych, z którymi 
BOIG współpracuje od lat, 
znajdują się takie marki 
jak Media Markt, Saturn, 
Tesco, SMYK, Empik, 
H&M, Zara, Marks&Spen-
cer, C&A, Douglas, Se-
phora czy Deichmann.

Redakcja

Powiat olkuski będzie 
refundował in vitro?

W Olkuszu jednak powstanie 
galeria handlowa? Kolejny inwestor 

zainteresowany budową
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Najpopularniejsza olku-
ska drużyna piłkarska, czy-
li KS PKM Olkusz, obcho-
dzi w tym roku swoje 100. 
urodziny. Należy jednak 
wspomnieć, że nie można 
tego być do końca pew-
nym, gdyż trudno jest zna-
leźć jakiś dokument bądź 
wzmiankę prasową o jego 
powołaniu. Również pod-
czas prowadzonych przeze 
mnie badań nad konku-
rencyjnym Towarzystwem 
Sportowym „Vesta” nie uda-
ło mi się jednoznacznie po-
twierdzić, że Klub Sporto-
wy Olkusz został faktycznie 
założony w 1921 roku. Rok 
ten nie wydaje się jednak 
przypadkowy, jako że to 
właśnie wtedy zakończył się 
ostatni etap zbrojnych walk 
o granice Polski. Zdemobi-
lizowani żołnierze wracali 
zatem do domów i mogli 
zająć się rodziną, pracą 
i rozrywką, a niewątpliwie 

do tej ostatniej kategorii 
można zaliczyć właśnie 
sport. Co niemniej istotne, 
nie udało mi się także za-
przeczyć temu, by KS został 
wówczas założony, a nie jest 
przecież wykluczone, że ze-
spół działał nieformalnie.

Pierwsze informacje 
o piłce nożnej w Srebrnym 
Mieście pochodzą z okre-
su przed I wojną świato-
wą: sosnowiecki Union 
miał wówczas rozgrywać 
spotkania z Klubem Spor-
towym Sparta z Olku-
sza oraz ukrywającą się 
pod tą samą nazwą ekipą 
z Wolbromia. Rozpoczęty 
w 1914 roku kon� ikt nie 
sprzyjał jednak rozwojo-
wi tego typu aktywności, 
a czas na sportowe zmaga-
nia nastał dopiero po odzy-
skaniu upragnionej niepod-
ległości. Innocenty Libura 
(1901 - 1993) wspominał:

„Bractwo [harcerskie - 
przyp. aut.] oprócz obo-
zów i wycieczek uprawiać 
będzie piłkę nożną (przy-
nieśli ją do Olkusza strzel-
cy bytomscy w 1919 r., 
a pierwszą sprawiła im p. 
Gurbielowa w r. 1921)”.

Być może to właśnie 
wtedy zrodziła się idea za-
łożenia drużyny, jako że 
pierwsza wzmianka o To-
warzystwie Sportowym Ol-
kusz pochodzi z 1923 roku. 
Dołączył on wówczas do 
Krakowskiego Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej, 
a osobą, której nazwisko 
widniało przy wpisie, był 
inż. Franciszek Gerstman: 
pracownik miejscowego 
starostwa, który w 1920 
roku prawdopodobnie 
stanął na czele wyekwi-
powanej przez olkuszan 
kompanii saperów. W 1924 
roku opuścił on natomiast 
Srebrne Miasto, udając się 
najpierw do województwa 
pomorskiego, a następnie 
na Śląsk, będąc żywo za-
angażowanym w sprawy 
Towarzystwa Gimnastycz-
nego Sokół czy organi-
zując kilka przedsięwzięć 
sportowych. Być może to 
właśnie Gerstman stał rów-
nież za samym założeniem 
TS-u Olkusz, na początku 
jako grupy nieformalnej, 
a później jako pełnopraw-
nego członka piłkarskiego 
świata (o� cjalnie Towarzy-
stwo zostało zarejestrowa-
ne 17 września 1924 roku).

W tym samym czasie 
pracownicy olkuskiej ema-
lierni postanowili powołać 
własny zespół: Towarzy-
stwo Sportowe Vesta. Jed-
nym z jego najważniejszych 
przedstawicieli był Józef 
Kondek, najbardziej znany 

z roli dziennikarza zagłę-
biowskiej prasy (Expresu 
Zagłębia czy Kuriera Za-
chodniego Iskry). Swoje 
teksty podpisywał „Ko”, 
najczęściej relacjonując ol-
kuskie wydarzenia. Kon-
dek udzielał się również 
w Towarzystwie Śpiewa-
czym Hejnał i to prawdopo-
dobnie dzięki jego zabiegom 
pierwszy prezydent Dą-
browy Górniczej dr Adam 
Piwowar został prezesem 
honorowym Vesty, a w jej 
barwach występował jego 
syn Lech, późniejszy poeta.

Ówczesny system ligowy 
ulegał pewnym przeobraże-
niom: od końca lat 20’ me-
cze odbywały się w ramach 
Okręgowych Związków 
Piłki Nożnej (Olkusz naj-
pierw znalazł się w struktu-
rze krakowskiej, a później 
w kieleckiej), w klasach A 
(najwyższa), B i C. Najlep-
sze drużyny z OZPN-ów 
uzyskiwały natomiast awans 
do Polskiej Ligi Piłki Noż-
nej, będącej odpowiedni-
kiem dzisiejszej Ekstraklasy. 
Niestety, olkuskie kluby nie 
osiągnęły w rozgrywkach 

o punkty wielkich sukce-
sów, jako że w całym dwu-
dziestoleciu międzywojen-
nym Vesta (1928-1931) oraz 
Klub Sportowy Olkuskiego 
Koła Związku Rezerwistów 
RP, czyli tzw „Rezerwa” 
(1938-1939) występowały 
w klasie B, a TS Olkusz oraz 
żydowski KS Postęp grały 
na najniższym stopniu roz-
grywkowym. Na dodatek, 
dla części z tych zespołów 
Wielki Kryzys początku lat 
30’ oznaczał koniec działal-
ności: aktywność TS-u zani-
kła na przełomie 1931 i 1932 
roku a Vesty w roku 1933.

Pomimo iż okres nie-
podległości trwał krótko 
i został brutalnie przerwany 
we wrześniu 1939 roku, ży-
cie sportowe naszego mia-
sta rozwijało się niezwykle 
bujnie. W tym czasie przy-
najmniej 6 stowarzyszeń 
posiadało bowiem sekcje 
piłki nożnej (TS Olkusz, TS 
Vesta, KS Postęp, TG So-
kół, Olkuskie Towarzystwo 
Sportowe oraz „Rezerwa”). 
To właśnie one tworzyły 
tradycję futbolu Srebrne-
go Miasta i choć większość 

z nich istniała zaledwie 
przez kilka lat, to zdobyte 
przez nie doświadczenie 
posłużyło do budowy ko-
lejnych zespołów, w tym 
występującego do dziś KS-u 
PKM Olkusz. Dzięki temu 
możemy także współcześnie 
cieszyć się, że ziemia olkuska 
posiada wyjątkową historię, 
stanowiącą nieodłączny ele-
ment polskiej piłki nożnej.

Zeskanuj poniższy kod 
QR, aby przeczytać artykuł 
z tomu XXIII rocznika Ma-
łopolska, w którym znajduje 
się więcej in-
formacji na 
temat histo-
rii olkuskie-
go futbolu. 

Mateusz 
R adomsk i
Wiceprezes olkuskiego koła 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej
Archiwista Muzeum Regio-
nalnego PTTK w Olkuszu

O początkach olkuskiej piłki nożnej słów kilka

Aktywizacja przez sztu-
kę – Mszana Dolna ‘2021

Projekt „Aktywizacja przez 
sztukę", realizowany od 1 lip-
ca do 15 grudnia 2021 roku 
w ramach programu Woje-
wództwa Małopolskiego – 
zadanie publiczne: „Ochrona 
i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w ro-
zumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011r. o dzia-
łalności leczniczej” przez 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego 
KLUCZ, zakładał aktywi-
zację i integrację społeczną 
dziewięciu osób z niepełno-
sprawnością, uczestników 
zajęć w środowiskowych  do-
mach samopomocy. 

Realizujące projekt Stowa-
rzyszenie zorganizowało in-
tegracyjny plener malarski 
w Mszanie Dolnej, w którym 
uczestniczyli wyrekrutowani 
w trzech powiatach wojewódz-
twa małopolskiego bene� cjenci 
programu „Aktywizacja przez 
sztukę” wespół z pięcioma pro-
fesjonalnymi artystami-mala-
rzami z uznanym dorobkiem 
artystycznym. W trakcie 4-dnio-
wego pobytu w malowniczym 
zakątku Beskidu Wyspowego 
wzięli udział w warsztatach 
plastyczno-malarskich. Każ-
dy z malarzy-profesjonalistów, 
w ramach kilkugodzinnej sesji 
plenerowej, edukował i inspiro-
wał artystycznie uczestników.

  
Wykonane w trakcie plene-

ru prace, będące efektem zajęć 
warsztatowych, zostały ocenione 

przez Komisję Konkursową 
powołaną z grona artystów/
edukatorów przebywających 
w Mszanie Dolnej. Auto-
rom najwyżej ocenionych 
wręczono stosowne wyróż-
nienia. Ponadto najlepsze 
prace konkursowe oraz syl-
wetki i dorobek artystów 
malarzy biorących udział 
w plenerze zostały zamieszczo-
ne w specjalnie wydrukowa-
nym folderze dokumentującym 
sumę poczynań projektowych. 

W efekcie działań w ra-
mach programu „Aktywi-
zacja przez sztukę” dziewięć 
osób z niepełnosprawno-
ściami skorzystało z udziału 
w profesjonalnym plenerze 
malarskim, gdzie w trakcie 
zajęć warsztatowych rozwijali 
swoje artystyczne zdolności. 
Dodatkowym efektem pro-
gramu aktywizującego było 
podniesienie umiejętności 
społecznych, komunikacyj-
nych i interpersonalnych 
wśród jego bene� cjantów. 

Projekt „Aktywizacja 
przez sztukę” zrealizowano 
przy wsparciu � nansowym 
środków PFRON będących 
w dyspozycji Województwa 

Małopolskiego”.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Funkcjonariusz z Ko-
misariatu Policji w Skale, 
wracając do domu po za-
kończonej służbie, zauwa-
żył nadjeżdżające z na-
przeciwka, poruszające się 
niewłaściwą stroną jezdni 
i kierujące się wprost na 
niego Renault. Munduro-
wy, aby uniknąć zderze-
nia, zmuszony był zjechać 
z drogi. W tym samym 
momencie kierowca Re-
nault wykonał natomiast 
nagły skręt w drugą stro-
nę, lądując w przydroż-
nym rowie. Kierujący 
nim 63-latek miał po-
nad 2 promile alkoho-
lu w swoim organizmie.

Stróż prawa natych-
miast podbiegł do Re-
nault, aby sprawdzić czy 

jego kierowcy nic się 
nie stało oraz ustalić co 
było przyczyną takiego 
zachowania mężczyzny. 
Po otwarciu drzwi po-
licjant natychmiast wy-
czuł silną woń alkoholu, 
dlatego wyłączył silnik 
i wyjął kluczyki ze sta-
cyjki, uniemożliwiając 
pijanemu mieszkańco-
wi Gminy Sułoszowa 
dalszą jazdę. Do czasu 
przyjazdu patrolu funk-
cjonariusz przypilno-
wał także, by 63-latek 
nie oddalił się z miejsca 
zdarzenia. Po chwili na 
miejsce przyjechał pa-
trol z Komisariatu Policji 
w Skale, a przeprowadzo-
ne przez mundurowych 
badanie stanu trzeźwości 
wykazało, że mężczyzna 
miał ponad 2 promile.

Stróże prawa odebra-
li nieodpowiedzialnemu 
kierowcy prawo jazdy, 
a 63-latek musi ponad-
to liczyć się z konse-
kwencjami prawnymi. 
Zgodnie bowiem z art. 
178a. §1. Kodeksu Kar-
nego, „kto, znajdując się 
w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środ-
ka odurzającego, prowa-
dzi pojazd mechaniczny 
w ruchu lądowym, wod-
nym lub powietrznym, 
podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wol-
ności do lat 2”. Mężczyź-
nie grozi ponadto zakaz 
prowadzenia pojazdów 
na okres nawet 15 lat.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Krakowie

Pijany 63-latek z Sułoszowej je-
chał pod prąd wprost na policjan-

ta wracającego do domu

KINO ZBYSZEK 
Bilety: http://kino.olkusz.pl

06.12, 08.12, 12.12.2021
godz. 15:15 - Pszczółka Maja: Mały wielki 
skarb (2D Dubbing)
godz. 17:00 - Dom Gucci (2D Napisy)
godz. 20:00 - To musi być miłość (2D Polski)

10.12, 11.12, 13.12, 15.12.2021
godz. 15:45 - Ron usterka (2D Dubbing)
godz. 17:50 - Spencer (2D Napisy)
godz. 20:00 - Moje wspaniałe życie (2D Polski)

17.12 - 21.12.2021
godz. 15:00 - Nasze magiczne Encanto (2D Dubbing)
godz. 17:00 - Chłopiec z chmur (2D Dubbing)
godz. 19:10 - Dziewczyny z Dubaju (2D Polski)

Olkuskie karaoke Krzysz-
tof Krawczyk - pamiętamy!

Olkuskie Stowarzyszenie 
„PROGRES” od roku 2013 or-
ganizuje rokrocznie Małopolski 
Konkurs Karaoke Osób Niepeł-
nosprawnych. Impreza docze-
kała się uznania w środowisku. 
Systematycznie rośnie liczba 
uczestników piosenkarskich 
zmagań. Kolejne konkursy po-
siadają tematyczne ukierunko-
wanie. Tegoroczny upamięt-
niał twórczość zmarłego na 
początku września br. Krzysz-
tofa Krawczyka. Przedsięwzię-
cie zyskało wsparcie � nansowe 
środków PFRON będących 
w dyspozycji Województwa 
Małopolskiego w ramach za-
dania publicznego: „Ochrona 
i promocja zdrowia, w tym dzia-
łalność lecznicza w rozumie-
niu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011r. o działalności leczniczej”. 

Trwający od 1 lipca do 15 
grudnia 2021 roku projekt 
podzielono na dwa etapy. 

W pierwszym Olkuskie Stowa-
rzyszenie „PROGRES” udostęp-
niło potencjalnym uczestnikom 
konkursu materiały szkolenio-
we autorstwa prof. Przemysława 
Kani, pomocne przy doborze 
repertuaru i zachowaniach na 
scenie. Następnie zrealizowano 
warsztaty artystyczno-wokalne 
w ośrodkach wsparcia zlokali-
zowanych w trzech powiatach 
województwa małopolskiego. 
W przygotowujących do kon-
kursu karaoke spotkaniach 
w Chełmku, Miechowi i Olkuszu 
uczestniczyło w sumie 15 osób. 

W roku 2021 pandemia 
COVID-19 zmusiła organiza-
torów do rezygnacji z trady-
cyjnej formy konkursu – wy-
stępów śpiewających na scenie 
Miejskiego Domu Kultury 
w Olkuszu, na rzecz zmagań 
wirtualnych, prezentacji na-
gnanych na nośnikach elek-
tronicznych. Nowa formuła 
bynajmniej nie zubożyła liczby 
osób chcących zaprezentowa-
nia swoich wokalnych talentów. 

Na ofertę Stowarzyszenia 
„PROGRES” odpowiedziało 
70 osób, uczestników zajęć 
w 37 środowiskowych domach 
samopomocy ze wszystkich 
zakątków Małopolski. Ich wy-
stępy zostały umieszczone 
w sieci, na stronie internetowej 
organizatorów konkursu. Juro-
rzy: Przemysław Kania – prof. 
Akademii Sztuk Teatralnych 
w Krakowie – przewodniczą-
cy, oraz Beata Deutschman 
– aktorka/wokalistka i Halina 
Świtlicka – pedagog wysoko 
ocenili umiejętności i poziom 
prezentacji oraz docenili za-
angażowanie śpiewających 
i ich opiekunów. Główne trofea 
powędrowały do podopiecz-
nych ŚDS-ów w Krakowie 
– os. Szkolne, Woli Filipow-
skiej, Gorlic, Olkusza, Krynicy 
Zdroju i Proszowic. Wszyscy 
pozostali uczestnicy przygody 
z piosenkami Krzysztofa Kraw-
czyka otrzymali upominki. 

Projekt „Małopolski 
Konkurs Karaoke Osób 

Niepełnosprawnych: 
Krzysztof Krawczyk 

– pamiętamy!” zreali-
zowano przy wsparciu 
� nansowym środków 
PFRON będących w 

dyspozycji Wojewódz-
twa Małopolskiego”. 
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Na zawodach z cyklu 
Grand Slam w Abu Dhabi 
najlepiej z polskiej kadry 
zaprezentowała się wolbro-
mianka Aleksandra Kale-
ta, trenująca na co dzień 
w UKS-ie Judo Wolbrom.

W kategorii do 52 ki-
logramów Ola zaczęła od 
pewnej wygranej przed cza-
sem z Diyorą Keldiyorovą 
z Uzbekistanu, stosując tech-
nikę kouchi: gari oraz sumi 
gaeshi. W walce ćwierć� -
nałowej uległa następnie co 
prawda Khorloodoi Bishrelt 
z Mongolii, ale w repasa-
żach podopieczna Czesława 
Łaksy pokonała reprezen-
tantkę USA z Katelyn Jarrell. 
W efekcie, wolbromianka 

znalazła się nawet w poje-
dynku o brąz, mierząc się 
z Gefen Primo z Izraela. Nie-
stety, reprezentantka UKS-
-u Judo Wolbrom musiała 
uznać wyższość rywalki: po 
otrzymaniu dwóch kolej-
nych kar shido, straciła jesz-
cze punkt przez waza-ari, aż 
w końcu, po trzecim upo-
mnieniu, przegrała 0:11.

Choć medalu zabrakło, to 
z pewnością Oli należą się 
gratulacje, gdyż została 5. 
zawodniczką turnieju i tym 
samym uzyskała kolejne 
360 punktów w rankingu 
Światowej Federacji Judo 
IJF. Warto również zazna-
czyć, że turniej w Abu Dha-
bi posiada najwyższą rangę 

Grand SIam w Pucharze 
Świata, który z kolei jest 
m.in. podstawą do kwali� -
kacji w Igrzyskach Olimpij-
skich.

Dlatego też klubowy tre-
ner Czesław Łaksa wró-
ży Aleksandrze Kalecie 
w najbliższej przyszłości 
sukces na arenie między-
narodowej, podkreślając 
że zawodniczka z Wol-
bromia posiada wyjątko-
we predyspozycje i talent 
do tego sportu. Obecnie 
mistrzyni z Wolbromia 
przebywa z kadrą Pol-
ski na Campie w Izraelu, 
skąd uda się do Spały.

Redakcja

Juromania - Święto 
Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej oraz Pod-
ziemny Olkusz zostały 
nagrodzone podczas 
uroczystej gali konkur-
su Najlepszy Produkt 
Turystyczny Roku 2021.

Przyznane już raz 18. 
Certy� katy Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej to 
najważniejsze nagrody 
w branży turystycznej. 
Projekt ma bowiem celu 
wyłonić najlepsze pro-
dukty turystyczne w całej 
Polsce oraz zarekomendo-
wać  je turystom zarówno 
z kraju, jak i zza granicy. 
Certy� katy przyznawane 
są przez specjalną kapitu-
łę, w skład której wchodzą 
wybitni eksperci z zakre-
su turystyki, marketingu, 
budowy i promocji pro-
duktów turystycznych, 
a także przedstawiciele 
środowisk akademickich 

oraz mediów. Wszystkie 
nagrodzone produkty tu-
rystyczne są ponadto obję-
te specjalnym programem 
promocyjnym Polskiej 
Organizacji Turystycznej. 

Do konkursu zgłoszono 
łącznie 49 produktów tu-
rystycznych z całej Polski. 
Wśród 10 projektów wy-
różnionych Certyfikatem 
Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej dla Najlepszego 
Produktu Turystycznego 
w 2021 roku znalazła się 
Juromania. Przypomina-
my, że corocznym cyklu 
imprez promujących Jurę 
Krakowsko-Częstochow-
ską, biorą udział atrakcje 
m.in. Z Gminy Olkusz 
oraz Gminy Klucze. Ju-
romania została ponadto 
wyróżniona Certyfikatem 
Najlepszy Produkt Tury-
styczny 2021 według In-
ternautów. Z kolei dwie 
ekspozycje multimedial-
ne Podziemnego Olku-

sza, które w nowoczesny 
sposób ukazują historię 
Srebrnego Miasta, otrzy-
mały Certyfikat Specjalny 
plebiscytu.

„Nie ulega żadnej wąt-
pliwości, że miejsca uho-
norowane Certy� katami 
Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej to najbardziej 
wyróżniające się atrakcje 
turystyczne na mapie Pol-
ski. Chcemy, by odwie-
dzali je turyści krajowi 
i polskie rodziny, ale tak-
że goście zagraniczni. Re-
giony, w których znajdują 
się certy� kowane obiekty, 
mogą bowiem być idealną 
destynacją wakacyjnych 
lub krótszych wyjazdów. 
Posiadanie Certy� katu 
POT to ogromny prestiż 
i potwierdzenie jakości 
turystycznych doznań, 
gdyż podnosi on rangę 
produktu turystycznego 
oraz wzmacnia pozycję 
w oczach klientów. Jego 
wpływ na prowadzone 
kampanie promocyjne jest 
z marketingowego punktu 
widzenia nieoceniony”

- mówił podczas uroczy-
stej gali prezes Polskiej 
Organizacji Turystycznej 
Rafał Szlachta.

Redakcja

Aleksandra Kaleta z UKS-u Judo Wolbrom wywalczyła 
5. miejsce na zawodach w Abu Dhabi

Lokalne atrakcje 
turystyczne nagrodzone!
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Działania ekologiczne po-
winny być naturalnym stylem 
życia każdego człowieka a nie 
tylko modą. Pierwszy krok 
ku lepszej przyszłości to zro-
zumienie problemów środo-
wiskowych. Najlepszą grupą 
docelową w tym przypadku 
będą najmłodsi mieszkań-
cy naszej planety. Stoimy na 
stanowisku, że najmłodsze 
dzieci są bardzo spragnioną 
wiedzy grupą, w której wcze-
śnie zaszczepione idee ochro-
ny środowiska zaowocują 
proekologicznymi postawami 
w przyszłości. To właśnie oni 
już niedługo staną się decy-
zyjnymi dorosłymi, mający-
mi głos w kwestiach ochrony 
przyrody.

Olkuskie Wodociągi od 
2018 roku prowadzą cieszącą 
się ogromnym zainteresowa-
niem edukację ekologiczną 
pn. „Uniwersytet profesora 
Wodniczka”. Zajęcia lek-
cyjne przeznaczone do tej 
pory dla klas I-III dotyczyły 

tematyki związanej z dbało-
ścią o zasoby wody słodkiej, 
której pokłady w Polsce są 
jednymi z najniższych w Eu-
ropie. Polska zajmuje 4 od 
końca miejsce w rankingu. 
Przykładowo, mamy mniej 
wody na mieszkańca niż 
Egipt. Istnieje prawdopodo-
bieństwo, że słodkiej wody 
zabraknie, dlatego od naj-
młodszych lat musimy edu-
kować dzieci jak racjonalnie 
korzystać z wody. Chcemy 
pokazać młodym ludziom, 
że nawet drobne i pozornie 
mało istotne działania, mają 
ogromny wpływ na przeciw-
działanie zmianom klimatu.

Niedostatek w dostępie 
do wody pitnej oraz nastę-
pujące niekorzystne zmia-
ny klimatu skutkują ko-
niecznością podejmowania 
działań inwestycyjnych, ale 
przede wszystkim edukacyj-
nych. Jak wskazano w Stra-
tegii Rozwoju Wojewódz-
twa „Małopolska 2030”: 

“Jednym z kluczowych po-
stulatów istotnych z punktu 
widzenia zrównoważone-
go rozwoju i zwiększenia 
odporności na negatywne 
skutki zmian klimatycz-
nych jest kompleksowy sys-
tem poprawy retencyjności 
zlewni województwa (..). 
Niezmiernie ważną rolę ma 
tu do spełnienia tzw. mała 
i mikroretencja, najbardziej 
potrzebna w zurbanizowa-
nych obszarach i terenach 
intensywnie użytkowanych 
rolniczo. Do kluczowych 
kwestii należy poprawa ja-
kości wód powierzchniowych 
i podziemnych poprzez m. 
in. ograniczenie zanieczysz-
czeń przedostających się 
do wód powierzchniowych 
i gruntowych.” Władze wo-
jewództwa nie mają wątpli-
wości, że “(...) Jednym z klu-
czowym problemów o skali 
globalnej, z którym również 
zmierzyć się będą musieli 
mieszkańcy Małopolski są 
skutki zmian klimatycznych.”

Odpowiedzią na te wyzwa-
nia są działania Uniwersy-

tetu prof. Wodniczka. 

Wodociągi Olkuskie 
widząc potrzebę edukacji 
w tym kierunku wraz ze 
Stowarzyszeniem Szansa 
Białej Przemszy pozyska-
ło fundusze z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochro-
ny i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie na kontynu-
ację edukacji ekologicz-
nej "Uniwersytet profeso-
ra Wodniczka”. Jednakże 
nowa formuła lekcyjna 
została dostosowana do 
3 grup wiekowych – 
przedszkolaków, uczniów 
klas I-III oraz IV-VI. Edu-
kacja odbywała się w Uni-
wersytecie na ul. Wspólnej 
2c (dawna Stacja Uzdat-
niania Wody „Fabryka 
Wody”) a także w murach 
szkolnych dzięki cze-
mu mogliśmy dotrzeć do 
większej ilości odbiorców. 
Tym, którzy odwiedzili 
Uniwersytet, przedstawio-
na została także terenowa 
ścieżka edukacyjna “Bez 
wody nie ma życia”, po 
której oprowadza pasjo-
nat ekologii, hydrogeo-
log, emerytowany górnik, 

a aktualnie Prezes Stowa-
rzyszenia Szansa Białej 
Przemszy Józef Niewdana. 

W ramach programu 
przygotowane zostały cie-
kawe pomoce dydaktyczne 
i zajęcia z użyciem mini-
-laboratorium. Wszystko 
to sprawiło, że Uniwersytet 
prof. Wodniczka i tereno-
wa ścieżka edukacyjna “Bez 
wody nie ma życia” stały 
się ciekawą formą edukacji 
dla dzieci i młodzieży. Pro-
fesor Wodniczek wywołu-
je uśmiecha na twarzach 
nie tylko najmłodszych.

Na koniec kilka faktów

Projekt zakładał eduka-
cję ekologiczną 700 dzieci. 

Do projektu zgłosiło się 
18 placówek – szkół 

i przedszkoli

W zającach uczestniczy-
ło 375 przedszkolaków, 
586 uczniów klas I-III 
oraz 69 uczniów klas 

IV-VI. Łącznie w trakcie 
trwania projektu (14.09-

08.10.2021r.) 
1.030 dzieci zostało 
mianowanych przez 

prowadzących Małymi 
Ekologami – „certy� ko-

wanymi” ekspertami 
w dziedzinie wodnej.

Nasza akcja edukacyjna 
zyskała wielką popular-

ność. Uruchomiliśmy do-
datkowe zajęcia i do końca 
listopada prof. Wodniczek 
odwiedził łącznie 28 pla-

cówek / 1487 dzieci. 

Wodociągi Olkuskie 
nie powiedziały jednak 
„ostatniego słowa” w tej 
sprawie…wrócimy z na-
szą ofertą na wiosnę i już 
dziś zapraszamy do 
śledzenia naszej strony 
www.pwik.olkusz.pl
oraz pro� lu na face-

booku.
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