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Święto gwarków i górników z Olkusza
21 sierpnia w Bazylice Rzymskokatolickiej pw. św. An-
drzeja Apostoła w Olkuszu odbyła się uroczysta Msza św. 
upamiętniająca 413. rocznicę cudownego ocalenia olku-
skich gwarków z katastrofy górniczej. Z tej okazji można było 

także zo-
baczyć naj-
większe i 

najpiękniej-
sze zabytki 
górnicze 
w Polsce.

CZYTAJ 
DALEJ 

NA STRO-
NACH 4-5

Odznaczono wete-
ranów wojennych 
z ziemi olkuskiej

Podczas tegorocznych uro-
czystości Święta Wojska Pol-
skiego, olkuszanie mieli 
możliwość uczestniczyć w wy-
darzeniu, które prawdopodob-
nie już nigdy nie powtórzy się 
w podobnej formie. Przed Mszą 
świętą, w Bazylice Rzymskokato-
lickiej pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Olkuszu zebrało się bowiem 
aż siedmioro lokalnych wetera-
nów walk o niepodległość oraz 
rodziny tych, którzy nie mogli 
się pojawić. Liczba ta na pierw-
szy rzut oka może nie wydawać 
się zbyt pokaźna, niemniej war-
to podkreślić, że większość ze 
wspomnianych kombatantów 
ma ponad 90 lat.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.
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IX Festyn Rodzinny Osiedla Centrum w Olkuszu

Michał Anioł wikliny

Mieszkańcy olkuskiego 
Osiedla Centrum bawili 
się podczas IX Festynu Ro-
dzinnego. Wydarzenie roz-
poczęło się od wręczenia 
przez Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla Henryka 
Gamrata symbolicznej sta-
tuetki Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Olkusz Romanowi 
Piaśnikowi w ramach po-
dziękowań za współpracę 
w przedsięwzięciach inwe-
stycyjnych na rzecz rozwoju 
Osiedla Centrum.

Pogoda dopisała, gdyż 
przez chwilę niegroź-
nie pokropił tylko 
deszcz, więc rozrywki 
nic nie zakłócało. Miej-
ski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Olkuszu za-
dbał o zabawy i gry ru-
chowe, w których udział 
z entuzjazmem brały 
całe rodziny, rywalizu-
jąc o ciekawe nagrody. 
Muzyką i śpiewem za-
chwycały także utalento-
wane solistki z Ogniska 

Muzycznego DodiArt, 
a DJ Grzegorz Kuboń 
prowadził zadbał o mu-
zykę taneczną, tak by ra-
dosne pląsy trwały przez 
cały wieczór. Dzieci brały 
z kolei udział w konkur-
sie plastycznym oraz były 
skutecznie kuszone przez 
kramy z zabawkami czy 
słodkimi przekąskami.

Dorośli mogli natomiast 
spróbować znakomitej 
grochówki, a strażacy i po-

licjanci prezentowali 
swoje wozy i akcesoria. 
Duże zainteresowanie 
wzbudził również pokaz 
mody z lat 30’ ubiegłego 
wieku, który zaprezen-
towały członkinie olku-
skiego koła Światowego 
Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. Na zakończe-
nie, letnie nocne niebo 
rozjaśniły sztuczne ognie.

Redakcja

Muzeum twórczości 
Władysława Wołkowskie-
go w Olkuszu może po-
szczycić się najbogatszą 
na świecie kolekcją dzieł 
artysty nazywanego „Mi-
chałem Aniołem od Wi-
kliny”.

Co ciekawe, materiał 
ten nie był powszechnie 
wykorzystywany w sztu-
ce XX wieku. Głównie 

służył on bowiem do 
wyplatania koszy i ko-
szyków gospodarskich, 
stanowiących wyrób 
rzemieślniczy naśladu-
jący formę swoich drew-
nianych odpowiedni-
ków. Dopiero Wołkow-
ski odkrył potencjał ar-
tystyczny wikliny i na-
dał jej szczególne zna-
czenie w świecie pol-
skiego designu.

Władysław Wołkow-
ski brał udział w licznych 
wystawach indywidual-
nych i zbiorowych, za-
równo w kraju, jak i poza 
jego granicami. Nowo-
czesne, zgodne z duchem 
ówczesnych czasów pro-
jekty artysty spotykały 
się z ogromnym uzna-
niem: w latach 1947-1978 
uczestniczył on bowiem 
w ponad 15 wystawach 
krajowych i indywidual-
nych oraz 30 zagranicz-
nych. Niektóre komple-
ty mebli Wołkowskiego 
zostały zakupione m.in. 
do polskiej ambasady 
w Berlinie, hotelu “Mer-
kury” w Poznaniu czy 
rezydencji królowej Bel-
gii. Wielu artystów i rze-
mieślników próbowało 

naśladować jego wzory, 
jednak z uwagi na inno-
wacyjne podejście Wła-
dysława Wołkowskiego 
do wikliny i techniki jej 
wyplatania, nikomu nie 
udała się ta sztuka. Jego 
projekty nie posiada-
ły również potencjału 
do produkcji masowej, 
gdyż każda praca miała 
charakter indywidualny 
i była wyplatana przez sa-
mego Wołkowskiego.

Wiklina to także nie-
stety materiał delikatny 
i podatny na uszkodze-
nia, w wyniku czego, 
mimo owocnego dorob-
ku artystycznego Wła-
dysława Wołkowskie-
go, niewiele z jego prac 
przetrwało do dziś: część 

z nich zaginęła po wojnie, 
a inne uległy zniszczeniu 
podczas wystaw. W efek-
cie, jeden z najciekawszych 
polskich designerów XX 
wieku nie jest współcze-
śnie znany i kojarzony. Za 
pomocą olkuskiego mu-
zeum, zwiedzający mają 
zatem możliwość na nowo 
odkryć sylwetkę tego wy-
bitnego artysty oraz za-
chłysnąć się oryginalno-
ścią organicznego stylu 
jego prac. Tym bardziej, 
że w pod koniec ubiegłego 
roku nasze zbiory wzbo-
gaciły się o kolejne cztery 
strojeńce polskie, stano-
wiące zupełnie odrębną 
kategorię działań Wła-
dysława Wołkowskiego.

Karolina Seweryś
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Odznaczono weteranów wojennych z ziemi olkuskiej

45-latek dwa dni z rzędu został zatrzymany za jazdę po pijanemu

Podczas tegorocznych 
uroczystości Święta Wojska 
Polskiego, olkuszanie mieli 
możliwość uczestniczyć w wy-
darzeniu, które prawdopodob-
nie już nigdy nie powtórzy się 
w podobnej formie. Przed Mszą 
świętą, w Bazylice Rzymskokato-
lickiej pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Olkuszu zebrało się bowiem 
aż siedmioro lokalnych wetera-
nów walk o niepodległość oraz 
rodziny tych, którzy nie mogli 
się pojawić. Liczba ta na pierw-
szy rzut oka może nie wydawać 
się zbyt pokaźna, niemniej war-

to podkreślić, że większość ze 
wspomnianych kombatantów 
ma ponad 90 lat.

Podniosłą uroczystość 
zapoczątkował Wojewoda 
Małopolski Łukasz Kmita, 
wręczając bądź przekazu-
jąc sześciu osobom Medal 
Stulecia Odzyskanej Nie-
podległości. Odznacze-
nie to jest nadawane przez 
Prezydenta RP tym, którzy 
„od czasu odzyskania nie-
podległości przez Państwo 
Polskie w 1918 roku przy-

czyniali się do budowania 
i wzmacniania suwerenno-
ści, niepodległości, kulturo-
wej tożsamości i materialnej 
pomyślności Rzeczypospo-
litej”. Wśród odznaczonych 
znaleźli się:

łącznik Oddziału „Su-
rowiec” pod dowództwem 
Gerarda Woźnicy „Hardego” 
ppor. Józef Francik;

żołnierz placówki AK w 
Kluczach ppor. Lucjan Kita 
„Skiba”;

łącznik Józefa Mrówki 
„Mata” z Oddziału AK „Su-
rowiec” hm. Ryszard Kowal 
„Tetetka”;

więźniarka filii obozu Stut-
thof w Lęborku Anna Piłka;

członek Armii Podziem-
nej (organizacji antykomu-
nistycznej funkcjonującej 
na terenie Wolbromia) por. 
Edmund Rogalski;

urodzona w obozie Au-
schwitz i jego więźniarka Ste-
fania Wernik.

Zarząd Główny Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej postanowił ponad-
to przyznać dwa pamiątko-
we wyróżnienia: odznakę 
„Kolumbowie rocznik ‘20” 
za udział w walce o niepodle-
głą Rzeczpospolitą otrzymali 
łącznicy w Oddziale AK „Su-
rowiec” por. Czesław Grzanka 
„Scyzoryk”, oraz ppor. Zdzi-
sław Sierka „Iskierka”. Z ko-
lei medal „Wierni Akowskiej 
Przysiędze” za wieloletnie 
zasługi w krzewieniu postaw 
patriotycznych odebrali żoł-
nierz Batalionów Chłopskich-
-Armii Krajowej ze Strzego-
wej, a następnie weteran walk 
z ukraińskimi nacjonalista-
mi por. Stefan Kosiór, a także 
zesłany z rodziną na Syberię 

łącznik Oddziału AK „Suro-
wiec” ppor. Marian Wójcik. 
Symbolicznym podsumo-
waniem tego wyjątkowego 
święta było złożenie przez de-
legację nagrodzonych, której 
przewodniczyli hm. Ryszard 
Kowal i por. Czesław Grzan-
ka, wiązanki kwiatów pod po-
mnikiem Józefa Piłsudskiego.

Pomysł godnego uhono-
rowania ostatnich żyjących 
w naszym regionie wetera-
nów walk o niepodległość 
zrodził się w olkuskim kole 
Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej, a następ-
nie, dzięki wsparciu Powia-
tu Olkuskiego, wystąpiono 
o wspomniane odznaczenia. 
Takie inicjatywy są ważne 
nie tylko dla samych zasłu-
żonych, którym po latach 
komunistycznych rządów 
zwracane jest zasłużone miej-
sce na piedestale. Publiczne 
docenienie ich zasług stanowi 
bowiem również sposób pro-
mocji określonych postaw po-
żądanych w społeczeństwie, 
takich jak patriotyzm czy go-
towość do poświęceń dla Oj-
czyzny. Warto jednocześnie 
zaznaczyć, na ziemi olkuskiej 
żyje obecnie ponad 70 osób 
z uprawnieniami kombatanc-
kimi. Część z nich nadal po-
zostaje anonimowa, a ich nie-
zwykle ciekawe i wartościowe 

historie - ukryte. Czas jest 
z kolei nieubłagany, dlatego 
też apelujemy do wszystkich 
czytelników o kontakt, jeśli 
znacie Państwo osoby chętne 
podzielić się swoimi przeży-
ciami z kolejnymi pokolenia-
mi. To ostatni chwila, by tego 
dokonać!

Mate u sz
R ad omsk i
Wiceprezes olkuskiego koła 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej, ar-
chiwista Muzeum Regio-
nalnego PTTK w Olkuszu

W Olkuszu doszło do oby-
watelskiego zatrzymania 
mężczyzny, który chwiejnym 
krokiem wsiadł do samocho-
du i próbował odjechać. Na 

dodatek okazało się, że kie-
rowca Hyundaia stracił prawo 
jazdy za jazdę pod wpływem 
alkoholu… zaledwie dzień 
wcześniej.

W rejonie Ośrodka Sporto-
wo-Wypoczynkowego „Czar-
na Góra” w Olkuszu jeden 
z przechodniów zwrócił uwa-
gę na mieszkańca powiatu 

olkuskiego, od którego czuć 
było alkohol i który po wyjściu 
z basenu poszedł w stronę par-
kingu. Świadek zdarzenia po-
stanowił pójść za mężczyzną 

i gdy zobaczył, że ten wsiadł do 
samochodu i uruchomił silnik, 
natychmiast podbiegł do auta, 
otworzył drzwi i wyjął kluczy-
ki ze stacyjki. Pijany 45-latek 
wyszedł wówczas z Hyundaia 
i oddalił się z miejsca zdarze-
nia, a świadek o całej sytu-
acji powiadomił policjantów.

Na podstawie rysopisu, 
funkcjonariusze przystąpili do 
jego poszukiwań pijanego kie-
rowcy i po chwili zatrzymali 
go na ulicy Kocjana w Olku-
szu: przeprowadzone badanie 
stanu trzeźwości mieszkańca 
powiatu olkuskiego wykazało, 
że miał on ponad dwa pro-
mile alkoholu w organizmie. 
Gdyby tego było, okazało się, 
że zaledwie dzień wcześniej 
mężczyzna stracił prawo jaz-
dy, gdy podczas rutynowej 
kontroli drogowej okazało się, 
że miał on blisko dwa promile. 

Nieodpowiedzialny męż-
czyzna usłyszał zatem łącznie 
dwa zarzuty: prowadzenia  po-
jazdu w stanie nietrzeźwości 
oraz usiłowania kierowaniem 
pojazdem w stanie nietrzeź-
wości. Zgodnie z art. 178a § 1 
Kodeksu Karnego, „kto, znaj-
dując się w stanie nietrzeźwo-
ści lub pod wpływem środka 

odurzającego, prowadzi po-
jazd mechaniczny w ruchu 
lądowym, wodnym lub po-
wietrznym, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności 
do lat 2”. Instytucję usiłowa-
nia reguluje natomiast art. 13 
§ 1 KK, który stanowi, że „od-
powiada za usiłowanie, kto 
w zamiarze popełnienia czynu 
zabronionego swoim zacho-
waniem bezpośrednio zmie-
rza do jego dokonania, które 
jednak nie następuje”. Art. 14 
§ 1 Kodeksu Karnego wyjaśnia 
z kolei, że „sąd wymierza karę 
za usiłowanie w granicach za-
grożenia przewidzianego dla 
danego przestępstwa”.

Olkuscy mundurowi kierują 
także słowa uznania dla oby-
watelskiej postawy mieszkań-
ca powiatu olkuskiego, który 
ujął pijanego kierowcę. Jego 
zdecydowana reakcja na łama-
nie prawa pozwoliła bowiem 
wyeliminować z ruchu dro-
gowego kolejnego kierowcę, 
który stwarzał zagrożenie dla 
życia i zdrowia siebie i innych.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu

REKLAMA

fot. Odznaczeni wraz z władzami powiatu. Autor: Aleksandra Pałka

fot. Wręczanie ppor. Lucjanowi Kicie Medalu Stu-
lecia Odzyskanej Niepodległości przez Wojewodę 
Małopolskiego. Autor: Aleksandra Pałka
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21 sierpnia w Bazyli-
ce Rzymskokatolickiej 
pw. św. Andrzeja Apo-
stoła w Olkuszu odby-
ła się uroczysta Msza 
św. upamiętniająca 413. 
rocznicę cudownego oca-
lenia olkuskich gwarków 
z katastrofy górniczej. Z 
tej okazji można było tak-
że zobaczyć największe 
i najpiękniejsze zabytki 
górnicze w Polsce.

Podczas nabożeństwa 
celebrowanego przez 
kustosza klasztoru na 
Jasnej Górze o. Stanisła-
wa Rudzińskiego oraz 
proboszcza Mieczysła-
wa Miarkę, na widok 
publiczny wystawiono 
bowiem m.in. słynny, 
wysoki na 171 cm Krzyż 
Gwarków z olkuskiego 
srebra, którego replika 
mieści się w Podziem-

nym Olkuszu. Podziwiać 
można było ponadto 
mierzące ponad sześć 
metrów wysokości sztan-
dary górnicze z Para-
fii Macierzyństwa Naj-
świętszej Maryi Panny 
i Świętego Michała Ar-
chanioła w Bolesławiu 
czy kopię upamiętnia-
jącego wydarzenia z 22 
sierpnia 1609 roku fresku 
z jasnogórskiej bazyliki.

Kazanie wygłosił na-
tomiast gość z Jasnej 
Góry, który, nawiązując 
do okoliczności, mówił 
o potrzebie przypomi-
nania ważnych wyda-
rzeń z przeszłości, ta-
kich jak chociażby cud 
uratowania z zawału 
olkuskich górników za 
przyczyną i wstawien-
nictwem Matki Jezu-
sa. Wspomniał także 
o Jasnogórskiej Księdze 
Cudów (Liber mira-
culorum Beate Virginis 
Monasterii Czensto-
choviensis), zachwycał 
się wyposażeniem i wy-
strojem olkuskiej ba-
zyliki oraz wskazał na 
niektóre cechy jej po-
dobieństwa do bazyliki 
jasnogórskiej.

Znaczny udział w uro-
czystościach miała rów-
nież Gmina Bolesław, 
jako że tamtejszy sa-
morząd oraz świątynię 
reprezentowali górnicy 

w mundurach galo-
wych. Udając się do Ol-
kusza, zabrali ze sobą 
dwa największe spo-
śród czterech górni-
czych sztandarów będą-
cych na stanie parafii: 
reprezentujące górni-
ków Tłukienki i Krążka 
oraz górników kopalni 
„Bolesław”. Warto pod-
kreślić, że są to histo-
ryczne dzieła sztuki ha-
fciarskiej, świadczące 
o wyjątkowym znacze-
niu ówczesnego gór-
nictwa oraz stanowiące 
ewenement w skali kra-
ju, które zasługują na 
uwagę szerszej publicz-
ności. W składzie pocz-
tów sztandarowych 
tradycyjnie znaleźli 
się także przedstawi-
ciele młodszego po-
kolenia bolesławskich 
górników: Andrzej 
Ciuła, Mateusz Liszka 
oraz Krzysztof Siko-
ra. Średnie pokolenie 
reprezentowali z kolei 

doświadczeni górnicy 
olkusko-bolesławskich 
kopalń: Stanisław Cho-
jowski (wspomagany 
przez wnuczka Piotra), 
Jan Liszka oraz Stani-
sław Nawara.

Po Mszy św. odbył 
się na dodatek koncert 
Macieja Semli oraz 
chóru Cantores Mi-
nores Basilica Sancti 
Andreae pod dyrekcją 
ks. Roberta Żwirka, 
a w Starym Starostwie 
w Olkuszu miejsce 
miała konferencja po-
święcona historii gór-
niczej ziemi olkuskiej 
i sąsiednich gmin. 
Udział wzięli w niej 
przedstawiciele wielu 
regionów: Józef Nie-
wdana z ziemi olku-
skiej, Zbigniew Ma-
tuszczyk ze Sławkowa, 
Mirosław Kłosowski 
Krzeszowic i Trzebinii, 
Arkadiusz Rybak z Dą-
browy Górniczej oraz 

Święto gwarków i górników z Olkusza
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Bronisław Rzepecki 
z Nowej Góry.

Obchody 413. rocz-
nicy cudownego ocale-
nia olkuskich gwarków 
stanowią część Pikniku 
Historycznego „Skar-
by Srebrnego Miasta”, 
którego mam zaszczyt 
być pomysłodawcą oraz 
głównym organizato-
rem, we współpracy 
z Prezesem Stowarzy-
szenia Szansa Białej 

Przemszy Józefem Nie-
wdaną, proboszczem 
Bazyliki Rzymskokato-
lickiej pw. św. Andrze-
ja Apostoła w Olku-
szu ks. Mieczysławem 
Miarką oraz Miejskim 
Ośrodkiem Kultury 
w Olkuszu. Uroczy-
stość religijną patro-
natem honorowym 
objął przeor klasz-
toru na Jasnej Górze 
o. Samuel Pacholski, 
a cały Piknik Histo-

ryczny „Skarby Srebr-
nego Miasta” uzyskał 
Honorowy Patronat 
Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Andrzeja Dudy.

Tekst artykułu po-
wstał we współpracy 
z Janem Ryszardem 
Chojowskim.

Rozmus
Franciszek

REKLAMA
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Wychowanka Olkuskiego 
Klubu Sportowego „Słowik” 
Kinga Seweryn została boha-
terką GKS-u Katowice w star-
ciu z Czarnymi Antrans So-
snowiec: 17-latka nie dość, 
że zachowała czyste konto, 
notując kilka spektaku-
larnych parad, to jeszcze 
zdołała obronić rzut karny. 
W efekcie, olkuszanka zo-
stała wybrana najlepszą za-
wodniczką drugiej kolejki 
najwyższej klasy rozgryw-
kowej w Polsce.

Utalentowana bramkarka 
zgarnęła 32% wszystkich 
głosów. Na drugim miej-
scu, z 23%, uplasowała się 
Magdalena Sobal z Pogoni 
DEKPOL Tczew, a na trze-
cim miejscu Katarzyna Da-
leszczyk z AZS-u UJ Kra-
kow, na którą wskazało 14% 
głosujących: „Na pewno mi 
dobrze poszło i jestem z sie-
bie zadowolona. Cieszę się 
również, że mogłam pomóc 
koleżankom, bo czekałam 
na taki moment. Fajnie, że 
mogłam im pomóc” - ko-
mentuje Kinga. Na pytanie 
Rafała Sachy z portalu lokal-
napilka.pl o to, jak się broni 
rzut karny na terenie byłego 
mistrza Polski i na dodatek 

strzelany przez reprezen-
tantkę Polski, 17-latka odpo-
wiedziała natomiast: „My-
ślę, że to kwestia skupienia 
i takiego uspokojenia głowy. 
Nie podpalania się tym. Na 
spokojnie przemyśleć trze-
ba wszystko i udało się!”.

Warto wspomnieć, że 
wychowanka OKS-u „Sło-
wik” sama również posiada 
bogatą historię występów 
z kadrą narodową. Tylko 
w tym roku 17-latka repre-
zentowała bowiem nasz 
kraj podczas eliminacji 
do Mistrzostw Europy do 
lat 17, a także znalazła się 
w gronie 24 powołanych 
zawodniczek zgrupowanie 
reprezentacji Polski w piłce 
nożnej przed eliminacjami 
do Mistrzostw Europy do lat 
19. Przygodę z Reprezenta-
cją Polski Kinga rozpoczęła 
natomiast tuż po swoich 14. 
urodzinach, kiedy to stanęła 
między słupkami w meczu 
towarzyskim z Portugalią, 
a w międzyczasie z wy-
walczyła z „Gieksą” tytuł 
Mistrzyni Polski w futsalu 
do lat 14, zostając ponadto 
najlepszą bramkarką całego 
turnieju.

Redakcja

Kinga Seweryn z Olkusza 
najlepszą piłkarką 2. ko-

lejki kobiecej Ekstraklasy!

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Roman Piaśnik

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

fot. GKS Katowice
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Nieudany start sezonu 2022/2023 w wykonaniu KS-u PKM Olkusz

Po rozczarowującym za-
kończeniu minionego se-
zonu, piłkarze Klubu Spor-
towego Olkusz nie mogą 
mówić o powrocie na dobre 
tory. Problemy rozpoczęły 
się już w pierwszej kolejce 
Klasy Okręgowej grupy Kra-
ków I, w której olkuszanie 
pokonali co prawda Świt 
Krzeszowice 0:2, jednak 
Komisja Gier i Dyscypliny 
Podokręgu Piłki Nożnej Ol-
kusz przyznała później wal-
kower dla drużyny z powia-
tu krakowskiego.

Przypominamy, że w ze-
szłorocznych rozgrywkach 
nasi zawodnicy począt-
kowo zachwycali formą, 
uchodząc za głównego fa-
woryta do mistrzostwa oraz 
spędzając przerwę zimową 
w fotelu lidera. Kolejne 
spotkania rundy rewanżo-
wej również potwierdzały 
wysokie aspiracje olkuskie-
go klubu: dość powiedzieć, 
że swoją pierwszą poraż-
kę olkuszanie zanotowali 
2 października w poje-
dynku z Jastrzębiem Książ 
Wielki i byli niepokona-
ni aż do 28 maja, biorąc w 

międzyczasie rewanż nad 
ekipą z powiatu miechow-
skiego aż 11:1.

Trudno jednak powie-
dzieć co stało się z naszym 
zespołem na finiszu rozgry-
wek: remis 0:0 z Piliczanką 
Pilica, porażka 1:5 z Błękit-
nymi Modlnica, porażka 
2:1 z Zieleńczanką Zielonki 
i remis 2:2 z Przebojem Wol-
brom, a w efekcie zaledwie 
2 punkty w czterech kolej-
nych meczach, to dorobek, 
który niemal przekreślił 
marzenia o grze w 4. Lidze. 
W meczu „o wszystko” ze 
Spójnią Osiek-Zimnodół-
-Zawada olkuszanie zawiedli 
po raz kolejny, przegrywając 
1:2 i finalnie kończąc se-
zon na trzecim miejscu. W 
efekcie, KS nie dość, że nie 
awansował do wyższej kla-
sy rozgrywkowej, to wręcz 
„spadł” do siódmego pozio-
mu rozgrywkowego w kra-
ju: od sezonu 2022/2023 
utworzona została bowiem 
dodatkowa, 5. Liga, do gry 
w której prawo wywal-
czył wicemistrz minionych 
zmagań Błękitni Modlnica. 
W nowej klasie rozgrywko-

wej występuje także drużyna 
Spójni, która nie dała rady 
wywalczyć awansu do 4. Ligi 
z Kalwarianką Kalwaria Ze-
brzydowska.

KS PKM Olkusz liczył za-
tem na świeży start w sezo-
nie 2022/2023 i rozpoczęcie 
zmagań od kompletu punk-
tów. Pierwszą dogodną oka-
zję do zdobycia bramki nasi 
piłkarze mieli już w 12. mi-
nucie, kiedy to, po dośrod-
kowaniu z prawej strony, 
Szymon Barczyk ostatecznie 
zmarnował stuprocentową 
sytuację. Z kolei w 30. minu-
cie, po mocnym uderzeniu 
Dawida Dudka z okolic 20. 
metra, odbitą przez bram-
karza piłkę do bramki posłał 
Dawid Smolarczyk, jednak 
sędzia dopatrzył się faulu 
na golkiperze rywali. Gości 
na upragnione prowadzenie 
celnym strzałem w 38. mi-
nucie zdołał natomiast wy-
prowadzić Szymon Barczyk.

W 63. minucie meczu Da-
wid Smolarczyk po raz dru-
gi trafił do bramki, ale po 
raz drugi jego gol nie został 
uznany, tym razem z powodu 

spalonego. Ataki naszych pił-
karzy nie ustawały, co przy-
niosło upragniony efekt w 72. 
minucie meczu, gdy po wrzut-
ce Dawida Smolarczyka cel-
nym strzałem głową popisał 
się Szymon Barczyk, dopisując 
drugą bramkę na swoje kon-
to. Drużyna Świtu próbowała 
jeszcze odrobić straty w koń-
cówce, ale nie była w sta-
nie zagrozić bramce strzeżo-
nej przez Aleksandra Szatana.

Pierwszy mecz KS-u pod 
wodzą nowego trenera Barto-
sza Gawła zakończył się zatem 
pewnym zwycięstwem na-
szych piłkarzy, ale ich radość 
niestety nie trwała długo. Ko-
misja Gier i Dyscypliny Po-
dokręgu Piłki Nożnej Olkusz 
wydała bowiem komunikat, 
w którym poinformowała, że 
„na podstawie Regulaminu 
Rozgrywek MZPN § 15 pkt. 
5 g zweryfikowała mecz Świt 
Krzeszowice – KS PKM Ol-
kusz na boisku 0:2 jako wal-
kower 3:0 na korzyść drużyny 
Świt Krzeszowice, za udział 
w drużynie KS PKM Olkusz 

nieuprawnionego zawodni-
ka Sxxxxx Bxxxxxx, który 
nie dokonał wpłaty 160 zł. 

za otrzymaną 12 żółtą kart-
kę na zakończenie sezonu 
2021/2022”. Mowa oczywi-
ście o Szymonie Barczyku, 
czyli strzelcu obu bramek dla 
olkuskiej drużyny. KS PKM 
Olkusz zapowiedział odwo-
łanie od przedmiotowej de-
cyzji, dlatego pozostaje mieć 
nadzieję, że naszemu klubowi 
uda się odkręcić całą sytuację. 
Rozpoczynanie nowego sezo-
nu od walkowera z pewno-
ścią byłoby bowiem mocno 
rozczarowujące dla wszyst-
kich kibiców olkuskiej piłki 
nożnej.

W spotkaniu 2. kolejki 
sezonu 2022/2023 Klasy 
Okręgowej grupy Kraków I 
olkuszanom również nie do-
pisało szczęście. Co prawda, 
po bramce głową Arkadiusza 
Żaka szybko objęli oni pro-
wadzenie w wyjazdowym 
pojedynku z Proszowianką 
Proszowice, jednak, z uwa-
gi na obfite opady deszczu, 
mecz z każdą chwilą zmieniał 
się w zawody piłki wodnej. 
W efekcie, sędzia w 32. mi-
nucie zdecydował się prze-
rwać spotkanie, gdyż stan 
murawy uniemożliwiał bez-

pieczne kontynuowanie gry.

Niewiele lepiej KS zapre-
zentował się także w zmaga-
niach Pucharu Polski. W II 
rundzie rozgrywek nasza 
drużyna mierzyła się z rów-
nież występującą w Klasie 
Okręgowej grupy Kraków I 
Piliczanką Pilica i choć w 25. 
minucie olkuszanie byli bar-
dzo blisko otwarcia wyniku, 
to jednak po wrzutce Kacpra 
Majewskiego Konrad Świerk 
trafił jedynie w słupek, a 7 
minut później to ekipa z po-
wiatu zawierciańskiego wy-
szła na prowadzenie. Pech 
gości trwał w najlepsze, jako 
że w 36. minucie Kacper Ma-
jewski, dobijając piłkę odbitą 
przez bramkarza Piliczanki, 
trafił w poprzeczkę, a zaraz 
przed zejściem do szatni sę-
dzia podyktował rzut karny 
dla zespołu z Pilicy, po któ-
rym przewaga gospodarzy 
wzrosła do dwóch trafień. 
W drugiej połowie, mimo 
gry w przewadze jednego 
zawodnika od 63. minuty, 
wynik nie uległ już zmianie.

fot. KS PKM Olkusz
Redakcja
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18 sierpnia z jednej z ka-
pliczek w Porębie Dzier-
żnej (Gmina Wolbrom) 
skradziono XIX-wieczną 
figurę św. Jana Nepomu-
cena. Miała ona chronić 
wieś i jej mieszkańców 
przed podtopieniami, 
gdyż, według tradycji lu-
dowej, Jan Nepomucen 
był świętym, który chro-
nił pola i zasiewy przed 

powodzią (ale również
i suszą).

Z tego też powodu, 
monumenty przedsta-
wiające wizerunek świę-
tego często stawiane były 
w pobliżu rzek i mostów 
(w przywolbromskiej 
miejscowości postawio-
no go na terenie zalewo-
wym). Skradziony Nepo-

muk został ufundowany 
przez jednego z miesz-
kańców wsi. Jest on wyko-
nany z drewna lipowego, 
a w ręku dzierży palmę 
męczeńską oraz krucy-
fiks: „był on dość prowi-
zorycznie przymocowa-
ny, więc problemu, żeby 
go po prostu zabrać, wła-
ściwie nie było żadnego. 
Też nie chcieliśmy próbo-
wać go ruszać przed kon-
serwacją, bo mogłoby mu 
to zaszkodzić” - komen-
tuje sołtys Poręby Dzier-
żnej oraz Radny Rady 
Miejskiej w Wolbromiu 
Ireneusz Mudyń.

Dochodzenie w tej 
sprawie prowadzi Ko-
misariat Policji w Wol-
bromiu: „Jak dotąd nie 
ustaliliśmy tożsamości 
złodzieja i nie przedsta-
wiliśmy nikomu zarzutu. 
W związku z tym, prosimy 
o ewentualne informacje 

w tej sprawie” - apeluje 
rzecznik prasowy Ko-
mendy Wojewódzkiej Po-
licji w Krakowie mł. insp. 
Sebastian Gleń. Zgodnie 
z art. 278 § 1 Kodeksu 
Karnego, „kto zabiera 
w celu przywłaszczenia 
cudzą rzecz ruchomą, 
podlega karze pozbawie-
nia wolności od 3 miesię-
cy do lat 5”.

„Ponieważ oprócz war-
tości historycznej jest to 
jedna z cennych rzeczy, 
które definiują Porębę 
Dzierżną, jako sołtys 
postanowiłem ufundo-
wać nagrodę w wyso-
kości 5 000 złotych dla 
osoby której informacje 
przyczynią sie do jej od-
zyskania” 

- zadeklarował ponad-
to Ireneusz Mudyń.

Redakcja

Pięć tysięcy złotych nagrody za odnalezienie chroniącej 
wieś przed powodzią figurki św. Jana Nepomucena


