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Podsumowanie rundy jesiennej  
sezonu 2022/2023 olkuskiej B-Klasy

Zaczął się listopad, co jest równoznaczne z tym, że powoli kończą się 
zmagania na zielonych boiskach w ramach piłkarskich rozgrywek. O ile 
w ligach do A-klasy włącznie wciąż jeszcze piłka jest w grze, o tyle ze-
społy z Klasy B już zakończyły swoją przygodę z meczami o stawkę, 
w tym dorosła reprezentacja Olkuskiego Klubu Sportowego “Słowik”, 
która w minionych tygodniach miała różne momenty. Na półmetku 
sezonu 2022/2023 podopieczni Rafała Pięty plasują się bowiem na  

5. pozycji, którą wiosną z pewnością będą chcieli poprawić.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 7.

„Jesteśmy fajni na kredyt”  
- Powiat Olkuski wpadł  
w spiralę zadłużenia?

Władze Powiatu Olkuskiego, na czele ze Sta-
rostą Bogumiłem Sobczykiem oraz Wicesta-
rostą Pauliną Polak, zaciągają kredyt w wyso-
kości 3 700 000,00 złotych „z przeznaczeniem 
na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 
poprzednich”. Kolokwialne „branie długu na 
spłatę długu” nigdy nie wróży nic dobrego 
i budzi uzasadnione obawy o stan finansów 
powiatu, gdyż jest to kolejny już kredyt za-
ciągany przez skupioną wokół radnych PiS 
koalicję rządzącą na ten cel. 

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.

Rada Powiatu w Olkuszu 
przeciwna kontroli Nowego 

Szpitala w Olkuszu
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu 
w Olkuszu radny Jan Orkisz zgłosił wnio-
sek o przeprowadzenie w drugim kwartale 
przyszłego roku kontroli pod nazwą „Oce-
na działań Zarządu Powiatu mających 
na celu obniżenie kosztów usług nieme-
dycznych zleconych przez Sp. z o.o. Nowy 
Szpital w Olkuszu Grupie Nowy Szpital 

Holding SA w Szczecinie”.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.
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Rada Powiatu w Olkuszu przeciwna kontroli  
Nowego Szpitala w Olkuszu

Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2023!

Podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu w Olkuszu radny Jan 
Orkisz zgłosił wniosek o prze-
prowadzenie w drugim kwarta-
le przyszłego roku kontroli pod 
nazwą „Ocena działań Zarządu 
Powiatu mających na celu ob-
niżenie kosztów usług nieme-
dycznych zleconych przez Sp. 
z o.o. Nowy Szpital w Olkuszu 
Grupie Nowy Szpital Holding 
SA w Szczecinie”. Skupiona 
wokół radnych PiS koalicja 
rządząca powiatem odrzuciła 

jednak tę propozycję, a argu-
mentacja takiej decyzji może 
wprawić w zdumienie.

Przypominamy, że Najwyż-
sza Izba Kontroli wykazała, 
iż w latach 2011-2017 olku-
ska placówka zleciła Grupie 
Nowy Szpital Holding SA 
świadczenie zewnętrznych, 
pozamedycznych usług w 45 
zakresach za kwoty, których 
wysokość uznała za tajemni-
cę przedsiębiorstwa i wniosła 
o ich utajnienie. Zastrzeżenia 
kontrolerów NIK wzbudził 
sposób zlecenia Grupie Nowy 
Szpital 19 zakresów usług, 
czyli wszystkich poddanych 
szczegółowej analizie.

„Ja bardzo się cieszę, że pan 
radny dba o to, żebyśmy mie-
li co robić, ale posiedzenie 
komisji już było. Mógł pan 
przyjść i wtedy to zapropo-
nować. Dziś już jest za późno 
i nie ma na to mojej zgody. 

No chyba, że pan przyjdzie 
do komisji i będzie pan sobie 
to badał, bo ja się na tych 
kwestiach szpitalno-zdro-
wotnych nie znam” 

- tak wniosek o wzięcie pod 
lupę działalności Nowe-
go Szpitala i nadzoru, jaki 
sprawuje nad nim Zarząd 
Powiatu w Olkuszu skwito-
wał Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej Rady Powiatu 
w Olkuszu radny Michał 
Mrówka.

„Panie Mrówka, Rada Po-
wiatu to nie prywatny fol-
wark. Plan pracy komi-
sji ustala Rada Powiatu. 
Ze względów prywatnych 
nie mogłem przyjść na posie-
dzenie komisji. Dzisiaj Rada 
podejmuje uchwałę o planie 
jej pracy na przyszły rok 
i zwracam się do koleżanek 
i kolegów z wnioskiem w tej 
sprawie. Według mnie ten 

temat jest ważny, bo starosta 
przez trzy lata nie zrobił nic 
w tej kwestii” 

- odpowiedział radny Jan 
Orkisz.

Wniosek o przeprowadze-
nie kontroli poddano pod gło-

sowanie, w którym został on 
odrzucony głosami Bogumiła 
Sobczyka, Pauliny Polak, Ka-
mila Wołka, Michała Mrów-
ki, Barbary Haberki, Wandy 
Klimek, Grzegorza Noconia, 
Krzysztofa Dąbrowskiego, 
Pawła Rykały oraz Krystyny 
Kowalewskiej). Za byli nato-

miast Jan Orkisz, Tomasz Bar-
gieł, Piotr Gamrot, Jacek Piotr 
Osuch, Robert Herzyk, Zdzi-
sława Szczygieł, Agnieszka 
Gołembiowska-Karoń, Robert 
Kozłowski oraz Barbara Rzoń-
ca, a Józef Stach wstrzymał się 
od głosu.

Redakcja

W sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu miało miejsce 
oficjalne ogłoszenie wyni-
ków tegorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego Olku-
sza. Na realizację pomysłów 
mieszkańców władze miasta 
tradycyjnie przeznaczą okrą-
gły milion złotych.

“Jestem naprawdę dumny 
z tego, jak wszyscy olkusza-
nie angażują się w tę ini-
cjatywę. Serdecznie gratu-
luję autorom zwycięskich 
zadań, gdyż jestem prze-
konany, że przyniosą one 
wiele radości mieszkańcom 
naszej gminy”

- mówił Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz Roman  
Piaśnik.

Oficjalne ogłoszenie wyni-
ków stanowiło jednocześnie 
okazję do krótkiej prezenta-
cji zadań, które uzyskały naj-
większe społeczne poparcie. 
Tajemnicę wyników głoso-
wania stopniowo odsłaniali 
naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Jacek Imielski 
oraz kierownik Biura Pro-
mocji i Informacji Publicz-
nej Michał Latos. Zwycięskie 
projekty zostały podzielone 
na dwie pule środków: miej-
ską oraz wiejską. W głosowa-
niu mieszkańców, do reali-
zacji w 2023 roku wybrano 
następujące zadania:

INWESTYCJE O WARTOŚCI 
DO 5 000 ZŁOTYCH:

Zakup ławeczek ogrodowo-
-parkowych przy Publicznej 

Szkole Podstawowej  
w Witeradowie

Zakup urządzeń typu  
„bujak” do placów zabaw 

w Gorenicach

Organizacja biesiady  
„Zederman na wesoło”

Kurs tańca dla młodzieży 
i dorosłych w Kosmolowie, 
Sienicznie, Olewinie oraz  

Wiśliczce

  Organizacja spotkań  
autorskich „Kulturalny  

Olkusz” dla dorosłych w Po-
wiatowej i Miejskiej Bibliotece  

Publicznej w Olkuszu

Organizacja Festynu Ro-
dzinnego w Dolince na Osie-

dlu Młodych w Olkuszu

  Organizacja zajęć z Nordic 
Walking w Olkuszu

 Zakup 9 kompletów stołów 
piknikowych z ławkami 

w Bogucinie Małym

  Organizacja wydarzenia 
„Mam talent - pomoc przez 

pasję” w Olkuszu

  Organizacja “Dnia Smerfa” 
na Osiedlu Słowiki w Olkuszu

 Organizacja imprezy 
„Na Czwóreczki festynie czas 
ci wesoło upłynie” w Szkole 

Podstawowej nr 4 w Olkuszu

INWESTYCJE O WARTOŚCI 
DO 25 000 ZŁOTYCH:

  Modernizacja łazienki 
w Szkole Podstawowej 

w Zawadzie

  Realizacja traktu rekreacyj-
nego w Zimnodole

  Odnowienie rynku 
w Niesułowicach

   Modernizacja garaży oraz 
szatni w remizie OSP Zederman

   Doposażenie pracowni inte-
gracji sensorycznej w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Olkuszu

  Zakup mebli w Przedszkolu 
nr 7 w Olkuszu

 Modernizacja placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 4 

w Olkuszu

  Oświetlenie toru rolkowego 
na Osiedlu Słowiki w Olkuszu

   Budowa altanki sześciokątnej 
wraz z infrastrukturą na Osie-

dlu Wschód w Olkuszu

INWESTYCJE O WARTOŚCI 
DO 50 000 ZŁOTYCH:

  Modernizacja sali szkolenio-

wej w Remizie OSP 
w Osieku w celu zapewnienia 

gotowości bojowej

  Modernizacja pomieszczeń 
na poziomie piętra starej 

remizy OSP Gorenice

 Pozyskanie terenów  
pod drogi publiczne  

w Zedermanie

 Wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni na placu zabaw 

przy Przedszkolu nr 3  
w Olkuszu

 Rewitalizacja ogrodu 
Przedszkola nr 5 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
w Olkuszu

*Wyposażenie pracowni 
informatycznej w Szkole Pod-

stawowej nr 5 w Olkuszu

 Doposażenie placu za-
baw w Dolince na Osiedlu 
Młodych w Olkuszu oraz 

stworzenie nowej strefy gier 
przy placu zabaw w Szkole 

Podstawowej nr 10 w Olkuszu

  Modernizacja łazienki 
w Szkole Podstawowej nr 9 

w Olkuszu

  Budowa miejsc postojowych 
dla samochodów na Osiedlu 

Pakuska w Olkuszu

  Ogrodzenie boisk na Osie-
dlu Słowiki w Olkuszu

W kolejnej już edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego Ol-
kusza ważne głosy oddało 
łącznie 8 451 mieszkańców, 
a ponownie chętniej gło-
sowały kobiety (4 597 od-
danych głosów). Spośród 
poszczególnych grup wie-
kowych, najaktywniejsi byli 
natomiast seniorzy (28,39% 
oddanych głosów) oraz oso-
by w wieku od 36 do 49 lat 
(26,57% oddanych głosów). 
Wysoki wynik osiągnęli 
również olkuszanie w wieku 
do 25 lat (19,55% oddanych 
głosów).

Redakcja

OGŁOSZENIE

Mieszkanie do 
wynajęcia przy 

ul. Nullo 
w Olkuszu 

Tel. 606 968 791
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Władze Powiatu Olkuskie-
go, na czele ze Starostą Bo-
gumiłem Sobczykiem oraz 
Wicestarostą Pauliną Polak, 
zaciągają kredyt w wysokości 
3 700 000,00 złotych „z prze-
znaczeniem na spłatę rat kre-
dytów zaciągniętych w latach 
poprzednich”. Kolokwialne 
„branie długu na spłatę długu” 
nigdy nie wróży nic dobrego 
i budzi uzasadnione obawy 
o stan finansów powiatu, gdyż 
jest to kolejny już kredyt za-
ciągany przez skupioną wokół 
radnych PiS koalicję rządzącą 
na ten cel. Z drugiej jednak 
strony, jednocześnie trwa re-
mont Starostwa Powiatowe-
go w Olkuszu za niemal pół 
miliona złotych - kolejny już 
w ostatnim czasie, bo przecież 
budynek ten przeszedł w mi-
nionych latach gruntowną mo-
dernizację. Przykładowo, pod 
koniec 2019 roku w sali obrad 
Rady Powiatu w Olkuszu za-
kończyła się wymiana podłogi, 
tynku, oświetlenia, mebli oraz 
sprzętu elektronicznego, a do-
datkowo zamontowana została 
klimatyzacja. Sam Starosta do-

czekał się z kolei m.in. zamka 
na czytnik linii papilarnych 
oraz szyfr w drzwiach do swo-
jego gabinetu.

Jak wynika z informacji 
o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, za „udzielenie i obsługę 
kredytu długoterminowego 
w wysokości 3.700.000 PLN 
(słownie złotych: trzy mi-
liony siedemset tysięcy) 
z przeznaczeniem na spłatę 
rat kredytów zaciągniętych 
w latach poprzednich” Bank 
Spółdzielczy w Wolbromiu 
zainkasuje ponadto 790 
885,03 złotych tytułem m.in. 
odsetek. Z kolei przed rokiem 
kredyt, również z przezna-
czeniem na „spłatę rat kre-
dytów zaciągniętych w latach 
poprzednich”, wyniósł 3,5 
miliona złotych (koszt obsłu-
gi tego kredytu przez Bank 
Spółdzielczy w Rąbie Wyżnej 
wyniósł wówczas 60 343,76 
złote), a w największym 
stopniu zadłużenie wzrosło 
w 2020 roku, kiedy to - i tym 
razem na spłatę poprzednich 
kredytów - władze Powia-

tu Olkuskiego pożyczyły aż  
6 500 000,00 złotych. Razem 
kosztami obsługi kredytów, 
Powiat Olkuski tylko przez 
ostatnie 3 lata zadłużył się 
zatem na niebagatelną kwotę 
niemal 15 milionów złotych.

Wielu mieszkańców zaczę-
ło być tym samym słusznie 
zaniepokojonych stabilnością 
Powiatu Olkuskiego, który 
przecież ledwie w 2014 roku, 
jako jedyny powiat w Polsce, 
posiadał narzucony przez 
Regionalną Izbę Obrachun-
kową Program Naprawczy, 
mający uratować nasz samo-
rząd przed bankructwem. 
Jednym z powodów takiego 
stanu rzeczy było zaciągnię-
cie przez ówczesne władze 
powiatu ponad 40 milionów 
złotych kredytów na spłatę 
starych pożyczek bankowych. 
Zaciąganie zatem kolejnych, 
następujących rok po roku, 
kredytów na cel sam cel, 
może doprowadzić Powiat 
Olkuski na skraj przepaści 
po raz drugi w ciągu zaled-
wie 10 lat: tym bardziej w tak 
niepewnym czasie, gdy Rada 
Polityki Pieniężnej już 11 
razy z rzędu podniosła stopy 
procentowe, a koszty obsługi 
kredytów są drogie, jak nigdy 
wcześniej.

Zastanawiający może być 
również powód konieczności 
pożyczania kolejnych pie-
niędzy: wszyscy pamiętają 

bowiem, jak w listopadzie 
2019 roku władze Powiatu 
Olkuskiego nie wykorzystały  
4,5 miliona złotych dofinan-
sowania na remont drogi 
w Osieku, a zaledwie parę 
miesięcy później 2,5 milio-
na złotych dofinansowania 
na budowę nowej sali gim-
nastycznej w olkuskim „Eko-
nomiku”. Władze Powiatu 
Olkuskiego zrezygnowały 
także m.in. z cyklicznej ak-
cji proekologicznej „Posadź 
swoje drzewo”, w ramach 
której co pół roku mieszkań-
cy mogli otrzymać bezpłatne 
sadzonki jabłoni, wiśni, śliwy 
czy porzeczki, a pszczelarze 
dodatkowo lipy drobnolist-
nej. Podobnie jak w ubiegłym 
roku, tak i w tym władze Po-
wiatu Olkuskiego, na czele 
ze Starostą Bogumiłem Sob-
czykiem i Wicestarostą Pauli-
ną Polak, chcą ponadto „ob-
ciąć” finansowanie Galerii 
BWA w Olkuszu, a także pro-
szą włodarzy gmin o dodat-
kowe pieniądze na prowadzo-
ne przez siebie inwestycje: dla 
przykładu, kiedy w lipcu Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ol-
kusz Roman Piaśnik zadekla-
rował wsparcie w wysokości 
500 000,00 złotych na kapital-
ny remont drogi powiatowej 
1092K w Bogucinie Małym, 
Powiat Olkuski odparł, że za-
deklarowana kwota pół milio-
na złotych „sprawia wrażenie 
symbolicznej”. Trzeba jednak 
uczciwie przyznać, że za ka-

dencji obecnych władz Gmi-
ny Olkusz zadłużenie mia-
sta akurat zmalało o ponad  
20 milionów złotych.

Oprócz wspomnianych re-
montów budynku starostwa 
powiatowego, które zostały 
ponadto opatrzone spotem 
promocyjnym „Przyjazny 
urząd, zadowolony miesz-
kaniec”, na profilu Powia-
tu Olkuskiego w serwisie 
społecznościowym Facebo-
ok regularnie publikowane 
są m.in. relacje fotograficzne 
z odbioru przez władze po-
wiatowe poszczególnych in-
westycji - i słowo „regularnie” 
nie jest tu bynajmniej użyte 
nad wyraz, gdyż ostatnio oka-
zją do „pochwalenia się” było 
chociażby… oddanie do użyt-
ku doświetlenia przejść dla 
pieszych przy ulicy Leśnej 
i Starczynowskiej w Bukow-
nie. Jak widać na załączonej 
fotografii, nie zabrakło także 
wystawnej tablicy informu-
jącej o dofinansowaniu tego 
przedsięwzięcia przez partię 
rządzącą, a niektórych z tych 
„gospodarskich wizyt” Sta-
rosta Sobczyk i Wicestarosta 
Polak dokonują w specjal-
nych polarach z nadrukowa-
nym imieniem, nazwiskiem 
oraz pełnioną funkcją. Nie-
stety, czasem troska o wizeru-
nek zdaje się także przyćmie-
wać troskę o odpowiednie 
wykonanie inwestycji: przy 
okazji niedawnego remontu 

drogi powiatowej w Osieku 
“zapomniano” bowiem o wy-
konaniu na końcu szosy pętli 
do zawracania dla autobusów, 
co może grozić nawet ko-
niecznością zawieszenia tam 
kursów ZKG “KM”.

Na profilu Powiatu Olku-
skiego w serwisie społeczno-
ściowym Facebook znalazły 
się również profesjonalne 
reportaże przy użyciu dro-
na, pokazujące przykła-
dowo z wielu perspektyw 
składanie przez Bogumiła 
Sobczyka wieńców w całym 
powiecie z okazji uroczysto-
ści państwowych. Odczucie, 
że w powiecie może trochę 
za dużo jest lansu, a za mało 
skutecznej pracy nad finan-
sami, najlepiej obrazuje fakt, 
że w okresie od 20 września 
do 20 października na profilu 
Powiatu Olkuskiego w serwi-
sie społecznościowym Face-
book opublikowano łącznie 
aż 113 zdjęć, na których wid-
nieje Bogumił Sobczyk, Pau-
lina Polak, lub oboje razem 
- co stanowi niemal połowę 
wszystkich zamieszczonych 
w tym czasie materiałów. Nic 
zatem dziwnego, że coraz 
większe grono mieszkańców 
zaczyna zadawać sobie py-
tanie, czy to władze powiatu 
promują przeróżne szczytne 
inicjatywy, czy może raczej 
promują siebie za ich pomocą.

Redakcja

„Jesteśmy fajni na kredyt”  
- Powiat Olkuski wpadł w spiralę zadłużenia?
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Kryzys się pogłębia…

REKLAMA

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Roman Piaśnik

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

Główny Urząd Statystycz-
ny poinformował, że inflacja 
w październiku znów wzrosła 
i wyniosła aż 17,9%, osiągając 
tym samym najwyższy poziom 
od grudnia 1996 roku. Najwię-
cej, bo aż o 41,7% podrożała 
energia (2% miesiąc do miesią-
ca): ceny żywności wzrosły na-
tomiast o 21,9% (2,7% miesiąc 
do miesiąca), a paliwo o 19,5% 
(4,1% miesiąc do miesiąca). 
Dość powiedzieć, że w okresie 
od września 2021 roku do wrze-
śnia 2022 roku ceny wzrosły 
o tyle, co przez całe poprzednie 
9 lat i 8 miesięcy.

Co warte podkreślenia, 
sama skumulowana inflacja 
bazowa, czyli bez uwzględnie-
nia cen, na które w pewnym 
stopniu wpływ mają również 
czynniki zewnętrzne, a więc 
paliw, energii, gazu czy żyw-
ności, wzrosła od początku 
2020 roku o ponad 21%. Zda-
niem ekonomistów, słowa 
o „Putinflacji” są tym samym, 
delikatnie mówiąc, mocno 
przesadzone.

„Nie widzę na razie szans, 
żeby w najbliższych miesią-
cach wskaźnik cen mógł zejść 

na niższe poziomy. Inflacja 
raczej utrzyma się na pozio-
mie 18+ do końca roku”

- komentuje ekonomistka 
Banku Pocztowego Monika 
Kurek.

Przypominamy, że z powo-
du horrendalnych podwyżek 
cen prądu dla samorządów, 
w Olkuszu nocą wyłącza-
ne są latarnie. W ubiegłym 
roku za jedną kilowatogo-
dzinę Srebrne Miasto płaci-
ło bowiem 0,2750 zł netto, 
podczas gdy w tym roku 

jest to już 1,0206 zł net-
to. Przyszłość maluje się 
w jeszcze ciemniejszych bar-
wach, gdyż od 1 stycznia 
stawka wynosić będzie aż 
1,7423 zł netto, a powrót po-
niżej progu 1 zł netto/kWh  
nastąpi dopiero… od 1 stycz-
nia 2025 roku. Z powodu 
stale rosnących rachunków 
za energię elektryczną, Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień 
ogłosił na dodatek niedawno 
decyzję o całkowitym wyłą-
czeniu oświetlenia ulicznego 
na noc.

Redakcja
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Spacer śladami bohaterów

Wykład o lokalnej 
florze i faunie w ol-
kuskiej bibliotece

REKLAMA

Jak co roku w ostatnią nie-
dzielę października, odbył się 
kolejny już spacer Światełko 
Bohaterom, którego organiza-
torem jest Koło Olkusz Świa-
towego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej. Jego celem 
jest uczczenie pamięci osobach 
zasłużonych zarówno w skali 
ogólnokrajowej jak i regional-
nej dla sprawy niepodległo-
ści, inicjatywa jest oczywiście 
związana ze świętem Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych, które 
przypada na 2 listopada. Wy-
darzenie cieszyło się sporym 
zainteresowaniem, bowiem 
wzięło w nim udział ponad 40 
osób, w tym przede wszystkim 
młodzież z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Olkuszu. 
Przybyli także przedstawiciele 
Zespołu Szkół nr 1 im. Stani-
sława Staszica w Olkuszu oraz 
13. Świętokrzyskiego Korpusu 
Polskich Drużyn Strzeleckich 
z Olkusza.

Jak podczas przywitania 
uczestników zaznaczył orga-
nizator Konrad Kulig spacer 
opierał się na dwóch zasad-
niczych wątkach. Pierwszym 
z nich było nawiedzenie 
grobów zmarłych prezesów 
Koła Olkusz ŚZŻAK, w tym 
Leopolda Florka „Suflera”, 
Wiesława Kluczewskiego 
„Braciszka”, Zenona Mędrka 
„Klucza” oraz Stanisława 
Sowuli „Sojki”. Podkreślo-
no ich duże zasługi przez 
przywołanie podjętych przez 
nich przedsięwzięć (budowa 
pomników i tablic, spotka-

nia z młodzieżą szkolną, wy-
dawnictwa wspomnieniowe, 
wystawy edukacyjne). Wątek 
drugi opierał się na udziale 
kobiet w konspiracji niepod-
ległościowej na terenie ziemi 
olkuskiej, przywołano tym 
samym postacie sióstr Alicji 
i Letycji Mędrek, odpowied-
nio „Diany” i „Jutrzenki”, 
członkiń drużyny sanitarno-
-gospodarczej oddziału AK 
Gerarda Woźnicy „Hardego” 
czyli największego zgrupowa-
nia partyzanckiego w okolicy. 
Przewodnicy omówili tak-
że sylwetkę Haliny Kuźniak, 
aktorki i konspiratorki AK, 
Janiny Słuszniak „Jany” pie-
lęgniarki z Konspiracyjnej 
Służby Zdrowia. Przy tej 
okazji uczestnicy poznali 
również trudniejszą stronę 
działań zbrojnych, w wyni-
ku których często cierpiały 
osoby postronne. Stało się 
to za sprawą przywołania 
postaci zmarłej w tym roku 
Anny Piłki (z domu Nogi), 
która przeżyła uwięzienie w fi-
lii obozu Stutthof z Lęborku, 
za sprawą akcji, w której wziął 
udział jej brat Roman Noga 
„Erwin” pod koniec listopada 
1944 r. Nieco inne ścieżki ży-
ciowe miała kolejna bohaterka 
spaceru - Wieńczysława Bu-
chowiecka jedna z pionierek 
ruchu niepodległościowego 
w naszym regionie.

Centralnym punktem 
spaceru był grób (charak-
terystyczny wysoki krzyż 
ze zlepieńca parczewskiego) 
pięciu partyzantów - Zdzisła-

wa Zgrzywny „Kuby”, Jerzy 
Tylca „Wira” i Juliana Guzego 
„Wąsika” z oddziału „Har-
dego”, a także Mieczysława 
Karbownika „Szarego” i Jana 
Żurka „Warty” z oddziału 
„Litwinki”. Pomnik powstał 
dzięki staraniom olkuskiego 
Koła ŚZŻAK w 1996 r. Po-
nadto nawiedzono mogiły 
Mieczysława Karwińskie-
go „Orlika”, Józefa Mrówki 
„Mata” i Stanisława Tarasina 
„Ospałego”. Na uwagę i sło-
wa uznania zasługuje fakt, 
że w role przewodników 
wcielili się również studenci 
i uczniowie szkół średnich, 
będący członkami bądź sym-
patykami olkuskiego koła 
ŚZŻAK - Aleksandra Goraj, 
Wiktoria Grewenda, Przemy-
sław Olech i Szymon Surma.

Warto, abyśmy pamiętali 
o naszych lokalnych boha-
terach nie tylko od święta, 
to dzięki nim cieszymy się 
dziś wolnością i mamy czym 
się pochwalić na tle całego 
kraju. Możemy również czer-
pać z ich doświadczeń - mogli 
w końcu działać w tym samym 
mieście czy wsi, choć w nieco 
innych okolicznościach.

Mateusz 
Radomski
Wiceprezes olkuskiego koła 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej,  
archiwista Muzeum Regio-
nalnego PTTK w Olkuszu

„Flora i fauna Ziemi Ol-
kuskiej” – pod takim hasłem 
w czytelni Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Olkuszu odbył się dziś pa-
sjonujący wykład leśnika 
i fotografika przyrody Tomasza 
Móla.

Prelekcji wysłuchali ucznio-
wie z IV Liceum Ogólno-
kształcącego w Olkuszu oraz 
Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu: 

młodzież nie tylko poznała 
osobliwości przyrodnicze zie-
mi olkuskiej, ale również za-
poznała się z technikami foto-
grafowania. Wykład stanowił 
podsumowanie wystawy foto-
graficznej Tomasza Móla, któ-
rą można było oglądać w ol-
kuskiej książnicy we wrześniu 
i w październiku.

Redakcja
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SPR Olkusz 32:28 KS Cracovia 1906. Ruszyła maszyna!

SPR Olkusz pokonał 
KS Cracovię 1906 32:28 
w spotkaniu 6. kolejki se-
zonu 2022/2023 grupy B 1. 
Ligi w piłce ręcznej kobiet, 
odnosząc tym samym swoje 
pierwsze zwycięstwo w tego-
rocznych rozgrywkach oraz 
wygrywając Derby Małopol-
ski. Niezwykle młoda olkuska 
drużyna, której średnia wie-
ku wynosi w bieżącym sezo-
nie zaledwie 18 lat i 7 miesię-
cy oraz jest złożona wyłącznie 
z wychowanek, po raz kolejny 
udowodniła, że posiada pa-
tent na „Pasiaczki”.

ZWYCIĘSTWO 
POTRZEBNE JAK TLEN

Przed pierwszym gwizd-
kiem sytuacja w tabeli olku-
szanek była nie do pozaz-
droszczenia. “Srebrne Lwice” 
jako jedyne w stawce drużyn 
grupy B na zapleczu żeńskiej 
PGNiG Superligi nie miały 
w swoim dorobku choćby 
punktu i zamykały zestawie-
nie. Rywalki natomiast już 
dwukrotnie w tym sezonie 
cieszyły się ze zwycięstwa 
i przy ewentualnym trzecim 
triumfie mogły nawet wsko-
czyć do pierwszej czwórki. 
O ile oczywiście perspektywa 
zakręcenia się w okolicach 
podium była kusząca, o tyle 
już na pierwszy rzut oka 
było widać, kto z tej dwójki 

zdecydowanie bardziej po-
trzebował pełnej puli, aby 
niejako najpierw wrócić 
do żywych, a w dalszej ko-
lejności i wejść na właściwe 
obroty. Jak będzie w następ-
nych tygodniach, na dzisiaj 
trudno stwierdzić, ale jedno 
jest pewne. “Srebrne Lwi-
ce” oraz ich fani, w końcu 
mogą wziąć głębszy oddech, 
bo w sobotę z serca całego 
olkuskiego, handballowego 
środowiska spadł przysło-
wiowy ciężki kamień, a seria 
wygranych bezpośrednich 
spotkań derbowych przez 
gospodynie wciąż trwa!

TRUDNY POCZĄTEK

Premierowe minuty week-
endowego starcia nie na-
leżały jednak do łatwych. 
Co wrażliwsi po 8. minutach, 
gdy miejscowe przegrywały 
1:5 już zaczęli kręcić nosa-
mi, że to nie tak miało wy-
glądać… I rzeczywiście, nie 
takiego początku spodziewał 
się cały obóz SPR-u, choć 
jakichś nerwowych ruchów 
poza korektami w ustawie-
niu na boisku raczej nie ob-
serwowaliśmy. Trener Księ-
żyk postawił na przeczekanie 
pierwszej fali uderzeniowej 
„Pasiaczek”. Taktyka odważ-
na, ale wkrótce potem oka-
zało się, że jak najbardziej 
skuteczna. Krakowianki 

niby złapały wiatr w żagle, 
niby prowadziły i wyglądały 
na pewne swego, ale zaraz 
po upływie kwadransa z ich 
przewagi nie zostało już nic. 
Do remisu 8:8 z rzutu karne-
go doprowadziła Wiktoria 
Kozyra, która wcześniej tra-
fiła już dwa razy, podobnie 
zresztą jak Aleksandra Zub 
i Amelia Basara.

PRAWO SERII – 9:0 
W OSIEM MINUT

Po raz pierwszy, “Srebrne 
Lwice” wyszły na prowadze-
nie w 19. minucie, po tym 
jak Irenę Szwonkę ze środ-
ka pokonała Wiktoria Sioła. 
Był to jednak tylko suport 
do kolejnych akcji, w któ-
rych olkuszanki bezlitośnie 
wykorzystały zdecydowanie 
słabszy moment w grze „Pa-
siaczek”. Aby nie pozostać 
gołosłownym należy podać 
fakt: gospodynie zdobyły 
dziewięć kolejnych bramek 
(!), co oczywiście miało istot-
ny wpływ zarówno na wy-
nik, jak i nastroje panujące 
przy Wiejskiej. Kozyra, Zub, 
Sioła, Basara oraz Faryńska 
sprawiły, że trybuny miały 
co i przede wszystkim kogo 
oklaskiwać, a trzeba dodać, 
że publiczność na derby sta-
wiła się naprawdę licznie! 
Po 27 minutach na tablicy 
obowiązywał rezultat 17:9, 

co mając w pamięci pierw-
sze akcje mogło i zapew-
ne niejednego przyprawiło 
o dreszcze. Zwrot wydarzeń 
jakich mało, a przecież wła-
śnie za takie historie kocha-
my handball!

CRACOVIA 
NIE ZŁOŻYŁA BRONI

Zespół Krzysztofa Kutrze-
by miał spore wahania. 
Świetny początek pierwszej 
części, niezły środek i fa-
talna końcówka. Wszystko 
to złożyło się na potrzebę 
gonienia wyniku po prze-
rwie. A do odrobienia było 
sporo, bo sześć goli. Jednak 
nie z takich opresji można 
wyjść, czego dowodem był 
scenariusz z otwarcia dru-
giej połowy, kiedy to wzo-
rem pierwszej krakowianki 
grały co chciały i trafiały jak 
chciały. W rolę liderki wśród 
przyjezdnych wcieliła się Ju-
styna Staroń, ale to żadna no-
wość w tym sezonie, bowiem 
rozgrywająca „Pasiaczek” 
to jedna z najskuteczniej-
szych zawodniczek w całej 
I lidze. Może nie w poje-
dynkę, ale pod naprawdę 
mocnym wezwaniem wspo-
mnianej Pani Justyny, kra-
kowianki w dziesięć minut 
zniwelowały straty, a nawet 
potrafiły wyjść na skromne, 
ale jednak prowadzenie.

HALLOWEEN 
W KALENDARZU 

I NA BOISKU

Miniony weekend był 
tym halloweenowym, więc 
odwołań do maskarady nie 
brakowało. Jedni derbowe 
starcie oglądali w drodze 
na party, inni z wypiekami 
na twarzach, natomiast jesz-
cze inni zaczęli odwoływać 
się do „demonów przeszło-
ści”, mając w pamięci po-
przednie mecze z tego se-

zonu, gdzie “Srebrne Lwice” 
właśnie w drugich połowach 
traciły wszystko, na co ciężko 
pracowały przez długi czas. 
Tym razem z dwóch historii 
i to pomimo bliskości termi-
nu amerykańskiego święta, 
wygrała ta dobra, związana 
ze zwycięską serią bezpo-
średnich spotkań o prymat 
w Małopolsce.

ZAMKNIĘCIE INNE, 
NIŻ DOTYCHCZAS

Na kwadrans przed koń-
cem i po bramce Aleksandry 
Wajdy „Pasiaczki” prowa-
dziły 23:22. Wtedy jednak 
wydarzyło się coś, czego tej 
jesieni jeszcze nie doświad-
czyliśmy. Bo o ile ostatni 
fragment sobotniej potyczki 
przesądził o końcowym roz-
strzygnięciu, to o tyle po raz 
pierwszy w tym decydują-
cym dla meczu momencie, 
pewnym krokiem po swoje 
poszły podopieczne trenera 
Księżyka, które mogły liczyć 
na wsparcie kibiców. Dwa 
razy ze skrzydła udanie przy-
mierzyła Oliwia Bartusik, 
ciężar rozegrania akcji środ-
kiem wzięła na siebie Mag-
dalena Barczyk, a do tego 
doszły także trafienia Elizy 
Faryńskiej i Wiktorii Sioły. 
Druga tak efektowna, choć 
nieco skromniejsza „bram-
kowa fala” olkuszanek, któ-
ra pozwoliła im prowadzić 
28:23. Sytuacja gości sta-
ła się jeszcze trudniejsza 
w 53. minucie, po tym jak 
niebieską kartkę za prze-
winienie na Amelii Basarze 
otrzymała opoka Cracovii 
w ofensywie Justyna Staroń. 
To wydarzenie było niejako 
przysłowiowym gwoździem 
do trumny przyjezdnych, 
które nie znalazły już w so-
bie na tyle sił i chęci do tego, 
by jeszcze raz wspiąć się 
na wyżyny i skutecznie po-
walczyć choćby o punkt, 

jak to zrobiły mimo prze-
ciwności losu tydzień wcze-
śniej w Świebodzicach. Tym 
sposobem ostatnie minuty 
były już tylko formalno-
ścią. “Srebrne Lwice” pil-
nowały wyniku, a Cracovia 
starała się dołożyć jeszcze 
coś z przodu, by przegrać 
nie wysoko, a honorowo, 
bo przecież derby to derby.

DŁUGO OCZEKIWANE 
PRZEŁAMANIE

Skończyło się na wyniku 
32:28, a więc na rozstrzy-
gnięciu, na jakie olkuskie 
szczypiornistki kazały cze-
kać swoim wiernym fanom 
aż do szóstej kolejki obecne-
go sezonu. Jednak przez pry-
zmat tego co się do tej pory 
wydarzyło: jak ten zespół się 
tworzył, jak odbierał bolesne 
lekcje i jak powstał z kolan, 
można śmiało powiedzieć, 
że warto było czekać! Wiel-
ka ulga, a przy tym radość 
i satysfakcja. Tak jak na po-
niższym zdjęciu - zrobiliśmy 
to razem i wierzymy że teraz, 
odwołując się do klasyka, 
„maszyna ruszyła” - przynaj-
mniej mentalnie, bo sporto-
wo przed “Srebrnymi Lwica-
mi” jeszcze wiele trudnych 
sprawdzianów. Najbliższy 
z nich w weekend 12/13 li-
stopada w Krapkowicach 
z tamtejszym Otmętem.

SPR Olkusz 32:28 (17:11) 
KS Cracovia 1906

Skład SPR-u: Emilia Janu-
szek, Amelia Poczęsny – 
Wiktoria Kozyra (7), Oliwia 
Bartusik (5), Aleksandra Zub 
(5), Wiktoria Sioła (4), Mag-
dalena Barczyk (3), Emilia 
Faryńska (3), Amelia Basara 
(3), Nikola Sołościuk (2) oraz 
Julia Mrozowska, Vanessa 
Nowak i Oliwia Sołościuk.

SPR Olkusz (PK)
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Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2022/2023  
olkuskiej B-Klasy

Zaczął się listopad, co jest 
równoznaczne z tym, że powo-
li kończą się zmagania na zie-
lonych boiskach w ramach pił-
karskich rozgrywek. O ile 
w ligach do A-klasy włącznie 
wciąż jeszcze piłka jest w grze, 
o tyle zespoły z Klasy B już 
zakończyły swoją przygodę 
z meczami o stawkę, w tym 
dorosła reprezentacja Olku-
skiego Klubu Sportowego 
“Słowik”, która w minionych 
tygodniach miała różne mo-
menty. Na półmetku sezonu 
2022/2023 podopieczni Rafała 
Pięty plasują się bowiem na 5. 
pozycji, którą wiosną z pew-
nością będą chcieli poprawić.

Jeszcze przed pierwszą, 
sierpniową kolejką z obo-
zu Słowika napływały głosy 
o chęci włączenia się do gry 

o awans do Klasy A. Ka-
dra OKS-u, oparta na do-
świadczonych zawodnikach, 
wspieranych wychowankami 
klubu, miała zapewnić po-
ziom sportowy, który zagwa-
rantuje olkuszanom pewne 
miejsce w czołówce tabeli. 
Jednakże, już premierowe 
mecze pokazały, że nie tylko 
Słowik ma chrapkę na głów-
ną premię sezonu.

Inauguracyjne starcie 
w Bukownie z drugim ze-
społem MGHKS-u zakoń-
czyło się remisem 2:2 oraz 
podziałem punktów. Tydzień 
później OKS pewnie pokonał 
zespół z Wierbki 4:1, a w swo-
jej trzeciej jesiennej próbie, 
w pojedynku przeciwko 
Hetmanowi Dłużec, Słowicy 
od stanu 2:0 dali się dogonić 

na 2:2, kończąc to spotkanie 
z zaledwie punktem na swoim 
koncie. Pięć oczek po trzech 
kolejkach to na pewno nie był 
szczyt marzeń olkuszan, jed-
nak prawdziwa weryfikacja 
formy oraz planów i tak miała 
dopiero nadejść.

Po trzech meczach bez po-
rażki przyszły natomiast… trzy 
porażki: kiepską serię rozpo-
częło przegrane 1:4 spotkanie 
z Dłubnią Trzyciąż/Jangrot, 
następnie w derbach Olkusza 
drugi garnitur KS-u PKM wy-
grał 5:2, a na Czarnej Górze 
4:2 potrafiła także zwyciężyć 
Unia Jaroszowiec. Słowicy nie 
tylko tracili punkty, ale rów-
nież zaczęli tracić dystans 
do najlepszych zespołów w Kla-
sie B, której przewodziły ekipy 
z Bukowna i Klucz.

Ostatnie dwie potyczki 
mogły nieco poprawić na-
stroje w OKS-ie, ale warunek 
by tak właśnie się stało był 
tylko jeden, czyli dwa zwy-
cięstwa. O ile w Wierzcho-
wisku olkuszanie uchodzili 
za faworyta, co potwierdzili 
na boisku wygrywając 6:2, 
o tyle w zamykającym 2022 
rok starciu z niepokonaną 
do 23 października Przem-
szą II Klucze już nie mogli 
być pewni swego. Okazało 
się jednak, że przy pełnym 
zaangażowaniu i popraw-
kach związanych ze skutecz-
nością „Żółto-Niebieskich” 
stać na wygrywanie z każ-
dym na tym poziomie roz-
grywkowym: imponująca 
do tej pory polotem i umie-
jętnością radzenia sobie na-
wet w trudnych sytuacjach 
druga drużyna Przemszy nie 
znalazła bowiem sposobu 
na olkuszan, którzy, wygry-
wając 4:2 i sprawiając jedną 
z większych niespodzianek 

tej jesieni w lokalnej Klasie 
B przesunęli się na 5. miejsce 
w tabeli, spychając za sie-
bie KS PKM II Olkusz oraz 
Trzy Buki Wierzchowisko. 
Do lidera z Klucz podopiecz-
ni Rafała Pięty tracą obecnie 
osiem punktów, a do dru-
giego miejsca zajmowanego 
przez Bolesław II Bukowno 
jedno oczko mniej.

Łącznie w ośmiu jesiennych 
spotkaniach Słowik zdobył 11 
punktów: na ten dorobek zło-
żyły się trzy zwycięstwa, dwa 
remisy i trzy porażki (przy 
bilansie bramkowym 23:21). 
Wynik raczej z kategorii tych 
średnich, bo założenia po-
czątkowo wyglądały nieco 
inaczej, jednak tym razem 
siły nie poszły w parze z za-
miarami. Obecny stan posia-
dania, a także perspektywa 
rundy rewanżowej wcale nie 
przekreślają jednak planów 
Słowika związanych z awan-
sem do Klasy A.

“Na pewno wiosną musi-
my być bardziej konkretni. 
Za nami różne momen-
ty, w których mieliśmy 
zarówno sporo wzlotów, 
jak i upadków. Przez ura-
zy i obowiązki zawodowe 
właściwie nie było meczu, 
w jakim moglibyśmy zagrać 
w optymalnym składzie. 
Przed nami zima, a więc 
i okres przygotowawczy, 
który zamierzamy solid-
nie przepracować, tak aby 
za kilka miesięcy wrócić 
na ligowe boiska nie tylko 
z głowami pełnymi planów, 
ale i z dużo większą jako-
ścią sportową” 

- przekonuje grający prezes 
Olkuskiego Klubu Sporto-
wego Jan Sarecki.

OKS “Słowik” (PK)
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Podczas obchodów Świa-
towego Dnia Turystyki w Eu- 
ropejskim Centrum Muzy-
ki im. Krzysztofa Penderec-
kiego w Lusławicach, jedna 
z najbardziej rozpoznawalnych 
w atrakcji turystycznych Ma-
łopolsce, czyli Srebrny Szlak 
Gwarków Olkuskich, została 
wyróżniona w konkursie Tu-
rystyczne Skarby Małopolski 
w kategorii “Najciekawszy 
Szlak Turystyczny”.

“Obecnie miasta bardzo 
mocno zabiegają o uwagę 
turystów, dlatego szcze-
gólnie cieszą mnie tak do-

bre efekty podejmowanych 
przez nas działań, polega-
jących na rozszerzaniu na-
szej oferty. Srebrny Szlak 
Gwarków Olkuskich sta-
nowi niezwykły sposób po-
znawania lokalnej historii 
w aktywnej formie, zarówno 
poprzez tradycyjne odwie-
dzanie konkretnych punk-
tów na mapie miasta, jak 
i ciekawe historie dostępne 
za pośrednictwem smart-
fona. Wszystko to spra-
wia, że w podróż z naszy-
mi Gwarkami wyruszają 
wszystkie grupy wiekowe, 
dobrze się przy tym bawiąc”

- komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik, któ-
ry odebrał wyróżnienie 
w konkursie z rąk Członka 
Zarządu Województwa Ma-
łopolskiego Iwony Gibas.

Prestiżowy plebiscyt składał 
się z trzech etapów: w pierw-
szym każdy miał prawo zgło-
sić swojego faworyta, dzieląc 
się wrażeniami z wizyt w ulu-
bionych zakątkach regionu, 
miejscach, które na długo po-
zostają w pamięci, gościnnych 
progach gospodarstw, hoteli 
i pensjonatów oraz w karcz-

mach i restauracjach serwują-
cych lokalne przysmaki. Ko-
lejny etap stanowiło natomiast 
głosowanie za pośrednic-
twem platformy internetowej, 
gdzie każdy mógł oddać głos 
na swoich wybrańców. Warto 
wspomnieć, że samo głosowa-
nie cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem, ponieważ 
10 097 osób oddało łącznie 
22 576 głosów. Na koniec na-
stąpiło z kolei zatwierdzenie 
i ogłoszenie wyników.

“Konkurs Turystyczne Skar-
by Małopolski jest szcze-
gólny, ponieważ zgłaszanie 
kandydatów oraz głosowa-
nie posiada otwartą formu-
łę. Dzięki temu, wszystkie 
kandydatury stanowią au-
tentyczne rekomendacje 
turystów, którzy swoimi 
zgłoszeniami, a później gło-
sowaniem, wskazują swoje 
ulubione miejsca, atrakcje 
i obiekty innym turystom. 
Dzięki plebiscytowi, tworzy 
się zatem swoisty przewod-
nik turystyczny tworzony 
przez turystów dla turystów. 
Wszyscy tegoroczni laure-
aci i wyróżnieni nie zna-
leźli się w tym gronie przez 
przypadek, jako że mówimy 
o fantastycznych atrakcjach 
i miejscach, które tworzą 
ludzie z pasją. To właśnie 

dzięki nim i ich zaanga-
żowaniu Małopolska jest 
regionem o tak wysokim 
potencjale turystycznym” 

- zaznacza Członek Za-
rządu Województwa Ma-
łopolskiego oraz Prze-
wodnicząca Kapituły 
Konkursowej Iwona Gibas.

Warto przypomnieć, że to  
już kolejne wyróżnienie, jakie 
w ostatnim czasie otrzymał 
Srebrny Szlak Gwarków Ol-
kuskich: atrakcję tę doceniła 
bowiem również chociażby 
Kapituła oraz Internauci kon-
kursu Wydarzenie Historycz-
ne Roku w kategorii “Eduka-
cja i multimedia”, kwalifikując 
ją do najlepszej piątki spośród 
blisko 200 zgłoszonych inicja-
tyw. Sam Szlak to natomiast 
projekt dotyczący historii 
górnictwa rud ołowiu i srebra 
w Olkuszu. Ścieżkę eduka-
cyjno-historyczną w obrębie 
olkuskiej starówki tworzy 18 
rzeźb olkuskich gwarków, 
a dopełnienie projektu stano-
wi bezpłatna aplikacja „Olkusz 
- Szlak Gwarków” na urządze-
nia mobilne, która daje moż-
liwość spaceru z wirtualnym 
audioprzewodnikiem. Powstał 
ponadto quest „Srebrny Szlak 
Gwarków Olkuskich”, który 
został opracowany i wydany 

przez olkuski magistrat w for-
mie ulotki, a także związana 
z historią olkuskiego górnic-
twa i szlakiem gwarków gra 
typu memo.

“Nie można lekceważyć 
wpływu lokalnej turystyki 
na rozwój regionu. Przy-
bywający do Srebrnego 
Miasta turyści odwiedzają 
bowiem nasze restauracje, 
śpią w hotelach oraz robią 
zakupy w lokalnych skle-
pach. Jeszcze w 2018 roku 
turystyka generowała 6% 
małopolskiego PKB, a dziś 
mówi się już o kilkuna-
stu procentach. To wyraź-
nie pokazuje, że inwestycje 
w turystykę się opłacają” 

- podsumowuje Roman 
Piaśnik, dodając, że w ubie-
głym roku odrestaurowany 
zamek w Rabsztynie odwie-
dziło niemal 60 tysięcy osób.

Przypominamy, że na koszt 
realizacji całego projektu 
Srebrnego Szlaku Gwarków 
Olkuskich wyniósł 371 228 
złotych, z czego 256 045,50 
złotych (68,97%) pokryło po-
zyskane przez władze Gmi-
ny Olkusz dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej.
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