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Ambitny budżet Olkusza  
na 2023 rok uchwalony!

14 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej w Olkuszu przyjęto bu-
dżet Gminy Olkusz na 2023 rok. Szczególną uwagę zwraca wy-
sokość zaplanowanych w nadchodzącym roku wydatków inwe-
stycyjnych, których wartość wynosi ponad 47 milionów złotych. 
“Przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok zwracałem uwagę 
na to, że musimy chronić finanse naszych mieszkańców. Dlate-
go też, utrzymujemy nieobowiązkową dopłatę do cen wody oraz 
nie podnosimy podatków lokalnych, [...]"
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Prowadzimy skup 
oraz sprzedaż monet

kolekcjonerskich
oraz banknotów

Tel.: 608-364-428

Dziękujemy za kolejny owocny rok współpracy
z CEMEX Polska i Fundacją CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

Życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz wielu 

sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Redakcja Gazety Olkuskiej   
życzy wszystkim czytelnikom dużo zdrowia, szczęścia  

i wielu radosnych chwil spędzonych wspólnie przy wigilijnym stole,  
a  także pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2023
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14 grudnia podczas sesji 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
przyjęto budżet Gminy Ol-
kusz na 2023 rok. Szczególną 
uwagę zwraca wysokość za-
planowanych w nadchodzą-
cym roku wydatków inwe-
stycyjnych, których wartość 
wynosi ponad 47 milionów 
złotych.

“Przy konstruowaniu bu-
dżetu na przyszły rok 
zwracałem uwagę na to, 
że musimy chronić finan-
se naszych mieszkańców. 
Dlatego też, utrzymujemy 
nieobowiązkową dopła-
tę do cen wody oraz nie 
podnosimy podatków lo-
kalnych, pomimo faktu, 
że większość gmin planu-
je podniesienie podatku 
od nieruchomości, a dodat-
kowo Minister Finansów 
zwiększył ich maksymalny 
pułap. To również wyraźny 
sygnał w kierunku naszych 
przedsiębiorców, że nie 
planujemy wprowadzenia 
dodatkowych obciążeń po-
datkowych”

- mówił podczas sesji Bur-
mistrz Miasta i Gminy 
Olkusz Roman Piaśnik. 

Wśród zaplanowanych  
na 2023 rok wydatków  

znalazły się m.in.:

modernizacja około 
13 km dróg w postaci ulic 
Baczyńskiego, Orzeszkowej 
na ostatnim odcinku, Nu-
llo (od ulicy Słowackiego 
do ulicy Polnej), Armii Kra-
jowej, Kolberga, Pomorskiej, 
Gwarków, Dąbrowskiego, 
Rabsztyńskiej i Sikorka w Ol-
kuszu. Ponadto, planowana 
jest przebudowa ulicy Leśnej 
w Osieku i drogi w Olewinie 
oraz budowa ulicy Akacjo-
wej w Żuradzie;

budowa oświetlenia przy 
ulicy Gwarków i Krucza 
Góra w Olkuszu oraz Leśnej 
w Osieku, a także budowa od-
cinków sieci oświetlenia ulicz-
nego na ulicy Jurajskiej, Polne 
Wzgórze, Spacerowej, Wido-
kowej, Zamkowej, Na Skraju 
i Skalistej w Olkuszu;

remont sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej 
na drogach o długości łącz-
nej prawie 4 km, w obrę-
bie ulic Pomorskiej, Stary 
Olkusz, Gwarków, Baczyń-
skiego, Orzeszkowej, Nullo, 

Armii Krajowej, Kolber-
ga, Rabsztyńskiej i Sikorka 
w Olkuszu oraz w Olewinie.

Powyższe zadania będą 
realizowane w cyklu dwulet-

nim, a tylko w nadchodzących 
12 miesiącach na ich realizację 
przeznaczone zostanie ponad 

16,5 miliona złotych.

budowa całorocznego 
obiektu wielofunkcyjnego 
w Ośrodku Sportowo-Wypo-
czynkowym “Czarna Góra” 
w Olkuszu wraz z moderni-
zacją krytego basenu w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Ol-
kuszu. To zadanie również 
będzie realizowane w cyklu 
dwuletnim, a w przyszłym 
roku na prace związane z ich 
wykonaniem zaplanowano 
ponad 18 milionów złotych;

zakończenie budowy przed-
szkoli w Osieku i w Zederma-
nie, na co w przyszłym roku 
przeznaczona zostanie kwota 
ponad 3 milionów złotych;

zakończenie budowy try-
bun na stadionie na “Czarna 
Górze”, co w nadchodzącym 
roku będzie kosztować blisko 
2 miliony złotych;

dalsza realizacja progra-
mu wymiany starych kotłów 
na ekologiczne za kwotę po-
nad 2 milionów złotych;

realizacja zadań w ramach 
Budżetu Obywatelskiego oraz 
funduszy sołeckich i osiedlo-
wych w łącznej wysokości bli-
sko 1,6 mln złotych.

Inwestycją, jaka z pewno-
ścią ucieszy wiele osób, bę-
dzie ponadto budowa tężni 
solankowej, która znaczą-
co przyczyni się do popra-
wy zdrowia mieszkańców 
w każdym wieku. Olkusz, 
jako miejscowość zlokalizo-
wana na Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej, z jednej 
strony cieszy się bowiem nie-
zwykle atrakcyjnymi walora-
mi przyrody, zachęcającymi 
wielu turystów do podziwia-
nia licznych majestatycznych 

skał wapiennych oraz wę-
drówek pięknymi szlakami 
turystycznymi, jednak jest 
też druga strona medalu: re-
gionalne bogactwo wapnia 
oddziałuje na źródła wody 
pitnej, która dostarczana jest 
do gospodarstw domowych 
mieszkańców Jury. Jego nad-
miar w wodzie pitnej może 
prowadzić do zmniejszenia 
wchłaniania jodu w przewo-
dzie pokarmowym, a to wła-
śnie głównie z pożywieniem 
jest on w większości dostar-
czany do naszego organizmu.

Mieszkańcy nadmorskich 
miejscowości ewentualne 
niedobory jodu mogą uzu-
pełniać pierwiastkami wdy-
chanymi z powietrzem. Natu-
ralne wapienne dziedzictwo 
Srebrnego Miasta sprawia 
natomiast, że jest ono ide-
alnym miejscem do budowy 

tężni solankowej. Tym spo-
sobem będziemy mogli bo-
wiem zarówno cieszyć się 
ze wspaniałych turystycz-
nych walorów naszej okolicy, 
jak i skorygować naturę tam, 
gdzie przyniesie to wszyst-
kim korzyść zdrowotną: sza-
cuje się, że godzinna inha-
lacja w utworzonym wokół 
tężni mikroklimacie może 
uzupełnić dawkę jodu przy-
swajanego właśnie podczas 
całodziennego wypoczynku 
na plaży nad morzem.

Warto ponadto wspomnieć, 
że zaplanowane już teraz 
wydatki inwestycyjne tylko 
w najbliższych dwóch latach 
osiągną w Gminie Olkusz im-
ponującą wartość prawie 81,7 
milionów złotych!
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Ambitny budżet Olkusza na 2023 rok uchwalony!
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Gala Świąteczna olkuskiego “Słowika”

10 grudnia w sali widowiskowo-
-kinowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Olkuszu doszło do wyda-
rzenia, jakiego piłkarskie Srebrne 
Miasto jeszcze nie widziało, jako 
że Gala Świąteczna Olkuskiego 
Klubu Sportowego „Słowik” ścią-
gnęła blisko 300 osób związanych 
na co dzień z „żółto-niebieską” 
społecznością OKS-u: uroczyste 
spotkanie było okazją do podsu-
mowania mijającego roku, podzię-
kowań dla ustępujących Członków 
Zarządu, a także wręczenia świą-
tecznych prezentów.

O organizacji takiej gali w lo-
kalnym, piłkarskim środowisku 
dotychczas jedynie dużo się mó-
wiło. Nikt dotąd nie zdobył się 
bowiem na zrobienie kroku na-
przód, by nadać planom formę 
realizacji - ale w końcu udało się 
to wciąż przecież młodemu “Sło-
wikowi” i trzeba przyznać, że wy-
szło naprawdę godnie, na wzór 
dużo większych imprez organi-
zowanych przez topowe kluby 
na mapie naszego kraju.

To wyjątkowe wydarzenie 
miało kilka istotnych punktów: 
po pierwsze, podsumowano jak-
że udany rok 2022, w którym aż 
trzy drużyny OKS-u występowa-
ły w ramach Ligi Małopolskiej. 
Po drugie, w podniosłych wa-
runkach nowe władze mogły po-
dziękować swoim poprzednikom, 
dzięki którym klub na przestrzeni 
ostatnich 12 lat doszedł do miej-
sca, w jakim obecnie się znajduje. 

Po trzecie, każde takie spotkanie 
zacieśnia więzy oraz buduje at-
mosferę wśród sportowej spo-
łeczności - i wreszcie po czwarte, 
w trakcie sobotniej gali wszyscy 
młodzi adepci futbolu zostali 
obdarowani personalizowanymi 
gadżetami, dzięki którym będą 
jeszcze lepiej rozpoznawalni 
na ulicach miasta.

“Chcemy nawiązywać do naj-
lepszych, dlatego idziemy w kie-
runku pełnej profesjonalizacji 
klubu, w którym dobro naszych 
podopiecznych, ich marzenia 
oraz promocja Gminy Olkusz 
od zawsze były naszym priory-
tetem. Dlatego też, bardzo się 
cieszę, że doszło do tego spo-
tkania, a jego frekwencja naj-
lepiej pokazuje, że był to strzał 
w dziesiątkę” 

- mówił nowy Prezes Olkuskie-
go Klubu Sportowego „Słowik” 
Jan Sarecki, który jesienią prze-
jął schedę po założycielu oraz 
„ojcu opatrznościowym” całe-
go projektu Rafale Pięcie.

Podczas gali na scenie nie 
mogło przecież zabraknąć ludzi, 
dzięki którym to wszystko się 
zaczęło. Były zatem podzięko-
wania, owacje na stojąco oraz 
chóralne „sto lat”. Co warte pod-
kreślenia, zmiana pokoleniowa 
wśród klubowych sterników 
wcale nie oznacza, że to, co było, 
już nie wróci: wręcz przeciwnie, 
gdyż nowe władze zamierzają 

czerpać z najlepszych dotychcza-
sowych wzorców oraz wypraco-
wanych kontaktów. Tym samym, 
“Słowik” nadal ma być miejscem, 
w którym dzieci i młodzież będą 
miały możliwość realizować 
swoje pasje, a także rozwijać 
skrzydła - tak jak właśnie robi 
to tytułowy słowik, w świecie 
zwierząt będący najznakomit-
szym śpiewakiem. Przekładając 
to na sportową nomenklaturę, 
olkuscy “Słowicy” mają dawać 
coraz to lepsze piłkarskie kon-
certy na zielonych murawach.

Gala Świąteczna była również 
okazją do prezentacji wszyst-
kich młodzieżowych drużyn 
trenujących na co dzień w klu-
bie: na scenie, razem ze swoimi 
szkoleniowcami, pojawili się za-
wodnicy i zawodniczki, a przed-
stawiciele zespołów otrzymali 
opaski kapitańskie w żółto-nie-
bieskich barwach - dostając 
przy tym jasny sygnał, że każdy 
z nich zasługuje na wyróżnie-
nie i uznanie w oczach zarówno 
klubowych władz, jak i swoich 
najwierniejszych fanów w po-
staci rodziców, którzy mocno 
oklaskiwali swoje pociechy.

Był to wyjątkowy dzień także 
dla tatusiów młodych zawod-
ników, jako że niektórzy z nich 
po raz pierwszy w życiu stanęli 
na miejscu swoich utalento-
wanych córek i synów: okazją 
do prezentacji na scenie była 
bowiem dekoracja w ramach 

niedawnego Mikołajkowego 
Turnieju Rodziców, podczas któ-
rego w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu 
zagrało sześć drużyn. Na szyjach 
wszystkich uczestników zawisły 
zatem medale, a przedstawiciele 
danych roczników odebrali pa-
miątkowe puchary.

Całość imprezy uświetniły 
podziękowania dla sponso-
rów, pokaz freestyle football 
w wykonaniu Macieja Kryski 
oraz występ zespołu Te Deum 
ze świątecznym repertuarem. 
Na zakończenie, na gości czekał 
ponadto poczęstunek autorstwa 
niezastąpionych w swoim fachu 

uczennic i uczniów Zespołu 
Szkół nr 4 w Olkuszu.

“Pragnę serdecznie podzię-
kować nie tylko sponsorom 
Gali Świątecznej, ale także jej 
współorganizatorom w posta-
ci Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olkuszu oraz Zespołu Szkół 
nr 4 w Olkuszu. Wspólnie zrobi-
liśmy bowiem coś, co do tej pory 
znajdowało się jedynie w sferze 
marzeń. Jak widać, potrafimy 
nie tylko marzyć, ale także reali-
zować nasze zamiary. Wspólnie 
pokazaliśmy, że można i przede 
wszystkim, że warto! ” 

- podsumowuje Jan Sarecki.

Zeskanuj za pomocą smartfo-
na widoczny kod QR, aby obej-
rzeć nagranie z Gali Świątecznej 
Olkuskiego Klubu Sportowego 
“Słowik”: 

OKS Słowik (PK)

Z okazji Świąt Bożego  
Narodzenia i zbliżającego się  

Nowego Roku 2023
pragniemy serdecznie podziękować  

Naszym Klientom za dotychczasową  
współpracę oraz złożyć wszystkim  
mieszkańcom Olkusza moc gorących 

życzeń, zdrowia szczęścia  
i wszelkiej pomyślności

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy
Przedsiębiorstwa Gospodarki

    Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu
Prezes Zarządu

Janusz Dudkiewicz

REKLAMA
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Olkusz wraca do Związku Gmin Jurajskich

Okazałe efekty budowy gminnych przedszkoli  
w Osieku i Zedermanie

Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Olkuszu radni 
jednogłośnie przyjęli uchwałę 
o wstąpieniu Gminy Olkusz 
do Związku Gmin Jurajskich. 
Oznacza to powrót Srebrnego 
Miasta do prestiżowej orga-
nizacji promującej turystykę 
Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej po 14 latach.

“Prowadzone przez nas 
od wielu lat inwestycje 
w rozwój potencjału tury-
stycznego Srebrnego Miasta, 
jak chociażby moderniza-
cja zamku w Rabsztynie czy 
utworzenie ekspozycji Pod-
ziemnego Olkusza, sprawia-
ją, że członkostwo Gminy 
Olkusz w Związku Gmin 
Jurajskich może przyczy-
nić się do ich dodatkowej 
popularyzacji, co powinno 
skutkować zwiększeniem 
liczby turystów. Liczę zatem 
na owocną współpracę”

- komentuje Burmistrz Mia-
sta i Gminy Olkusz Roman 
Piaśnik.

Przypominamy, że Związek 
Gmin Jurajskich, czyli stowa-
rzyszenie leżących na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej 

gmin z województwa mało-
polskiego i śląskiego, został 
powołany w 1991 roku. Jego 
założycielami było 15 gmin, 
w tym m.in. Olkusz. W 2008 
roku władze Olkusza podjęły 
jednak decyzję o wystąpieniu 
ze Związku. Obecnie w skład 
ZGJ wchodzą 33 gminy.

„Korzyści z takiej decyzji 
to przede wszystkim zaistnie-
nie Gminy Olkusz we wszyst-
kich działaniach promocyj-
nych prowadzonych przez 
Związek Gmin Jurajskich. 
Sam Związek jest już roz-
poznawalny jako marka 
i wszystkie działania popar-
te jego szyldem mają bardzo 
szeroki rozgłos medialny. 
Związek Gmin Jurajskich 
operuje ponadto na bardzo 
popularnym obecnie obsza-
rze turystycznym i warto, 
by ktoś, kto chce dotrzeć 
na Jurę, wiedział, że do Ol-
kusza również należy przyje-
chać, ponieważ nasze atrak-
cje turystyczne sprawiają, 
że jesteśmy bardzo istotnym 
punktem na mapie tury-
stycznej regionu”

- uzasadniał projekt uchwa-
ły kierownik Biura Promo-

cji i Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu Michał Latos.

Warto zaznaczyć, że pomi-
mo, iż Srebrne Miasto przez 
lata nie było formalnie 
członkiem Związku Gmin 
Jurajskich, w ostatnich la-
tach obustronna współpraca 
zaczęła się rozwijać: przed-
sięwzięciem, które zbliżyło 
Olkusz do działań podej-
mowanych przez Związek, 
okazała się Juromania, czyli 
odbywające się cyklicznie 
od 2018 roku Święto Jury 
Krakowsko-Częstochow-
skiej. Od samego początku, 
wydarzenia z cyklu Juroma-
nii organizowane są bowiem 
w Olkuszu oraz w rabsztyń-
skiej warowni.

„Już 7 lat temu na tej sali 
proponowałem, żebyśmy 
jako gmina przystąpili 
do Związku Gmin Juraj-
skich. Rada uznała jed-
nak wówczas, że nie był 
to jeszcze dobry moment. 
Po tych 7 latach dwa za-
bytki, którymi się cieszymy 
i chwalimy na zewnątrz, 
czyli zamek w Rabsztynie 
i Podziemny Olkusz, są już 

jednak na tyle rozwinięte 
turystycznie, że wchodzimy 
do Związku nie jako drugo-
ligowiec, ale przedstawiciel 
Ekstraklasy”

- dodał natomiast Przewod-
niczący Komisji Kultury, 
Promocji i Ochrony Zabyt-
ków Rady Miejskiej w Olku-
szu Wojciech Ozdoba.

Jak uzasadniono w uchwa-
le Rady Miejskiej w Olkuszu, 
przystąpienie Gminy Olkusz 
do Związku Gmin Jurajskich 
przyczyni się do integracji 
Srebrnego Miasta z innymi 
gminami członkowskimi, 
a także będzie sprzyjało go-
spodarczemu i kulturowemu 
rozwojowi naszej gminy oraz 
wzmocnieniu jej potencja-
łu. Ponadto, taka decyzja 
pozwoli na włączenie Olku-
sza w podejmowane przez 
Związek działania mające 
na celu turystyczne promo-
wanie terenów jurajskich 
oraz wspieranie rozwoju 
turystyki na terenie gmin 
członkowskich poprzez m.in. 
publikacje i akcje promocyj-
ne, dbanie o infrastruktu-
rę turystyczną czy pomoc 
w nawiązywaniu kontaktów 

z partnerami krajowymi i za-
granicznymi pragnącymi in-
westować na terenie Jury.

Warto również przypo-
mnieć, że w lutym radni 
Rady Miejskiej w Olkuszu 
przez aklamację przyjęli 
uchwałę w sprawie przystą-
pienia Gminy Olkusz do Ma-
łopolskiej Organizacji Tu-
rystycznej, tworzonej przez 
samorządy, organizacje po-
zarządowe i stowarzyszenia 
oraz przedstawicieli biznesu 

z sektora turystyki: organi-
zacja zrzeszająca obecnie 
163 podmioty z terenu na-
szego województwa zajmuje 
się głównie promowaniem 
atrakcyjnego wizerunku re-
gionu na krajowych i zagra-
nicznych rynkach turystycz-
nych, koordynacją działań 
w zakresie organizacji im-
prez turystycznych czy pod-
noszeniem kwalifikacji za-
wodowych kadr.

Redakcja

Już przeszło rok trwa bu-
dowa przedszkoli samorządo-
wych w Osieku i w Zedermanie. 
Wraz z upływem czasu, coraz 
bardziej widoczne są postępy 
w pracach, które w ostatnim 
czasie osobiście oceniał Bur-
mistrz Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik z radnymi oraz 
sołtysami. Prace budowlane 
w obu sołectwach zostaną za-
kończone wiosną 2023 roku. 
Wartość samych prac budow-
lanych dla obu zadań wynosi 
10,5 miliona złotych, z czego 
7,5 miliona złotych pokryje 
pozyskane przez władze Gminy 
Olkusz dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych.

„Obie inwestycje są szcze-
gólnie bliskie mojemu sercu, 
ponieważ znacząco powięk-
szamy ofertę naszej gminy 
w zakresie dostępności edu-
kacji przedszkolnej dla na-
szych najmłodszych miesz-
kańców. To nie tylko lepszy 
start dla naszych dzieci, ale 
także wsparcie dla rodziców 
w wychowaniu i pomoc w po-
wrocie na rynek pracy. Mimo 
trudnego roku, galopującej 
inflacji oraz kryzysu związa-
nego z wojną w Ukrainie, oba 
zadania zmierzają do szczę-

śliwego końca. Nie mogę się 
doczekać dnia, w którym 
te – na razie – surowe mury 
wypełnią się śmiechem szczę-
śliwych dzieci”

– komentuje gospodarz 
Srebrnego Miasta.

Obie inwestycje już dziś 
prezentują się okazale, jednak 
większe postępy w pracach 
widać w mniejszym obiekcie, 
który powstaje w Zedermanie. 
Tam efekty można już bowiem 
oceniać już bez rusztowań 
okalających elewację dobudo-
wanej części przedszkolnej.

Budowa przedszkola w Osieku:

Dwukondygnacyjne przed-
szkole przeznaczone zosta-
nie dla 150 dzieci i będzie się 
składało z 6 sal: każda dla 25 
dzieci. Ponadto, wykonane 
zostaną m.in. dwie sale do za-
jęć indywidualnych, sala wie-
lofunkcyjna, jadalnia, pokój 
nauczycielski i pielęgniarki 
z izolatką, kotłownia, wen-
tylatorownia, pomieszczenie 
porządkowe, szatnie, pralnia, 
archiwum oraz plac zabaw 
z urządzeniami zabawowymi. 
Wartość wszystkich zaplano-
wanych w ramach tej inwesty-

cji prac budowlanych wynosi 
około 7 milionów złotych. 
Ostateczny koszt robót będzie 
znany po zakończeniu wszyst-
kich prac.

Rozbudowa Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Zederma-

nie o część przedszkolną:

Do istniejącego już budyn-
ku szkoły dobudowany został 
dwukondygnacyjny budynek 
przedszkola z osobnym wej-
ściem głównym. Przedszkole 
zapewni tym samym opiekę 
dla 75 dzieci w 3 salach. Po-
nadto, w skład obiektu wejdą 
3 pomieszczenia z toaletami, 
pomieszczenie z toaletami dla 
pracowników, pomieszczenie 
socjalne oraz szatnia. Źródłem 
ciepła będzie natomiast szkolna 
kotłownia. Dodatkowo, wyko-
nana zostanie m.in. droga poża-
rowa, plac manewrowy, chod-
nik, miejsca postojowe, schody 
zewnętrzne oraz podjazd dla 
osób niepełnosprawnych. War-
tość prac budowlanych w ra-
mach tej inwestycji to blisko 3,5 
miliona złotych. I w tym przy-
padku ostateczny koszt robót 
będzie znany po zakończeniu 
wszystkich prac.

Redakcja
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Szlak Architektury Drewnianej na ziemi olkuskiej:  
kościół w Dłużcu

Obok kościoła parafialnego 
pw. św. Mikołaja i Wawrzyń-
ca w Dłużcu znajduje się po-
sadowiona na kopcu kaplica 
św. Józefa: według legendy, 
miejscowy rycerz miał zginąć 
na wojnie, a jego żona, będąc 
pewną, że została wdową, zwią-
zała się z innym mężczyzną. 
Nieoczekiwanie, zaginiony ry-
cerz powrócił jednak do domu 
i wyzwał swojego konkurenta 
na pojedynek, w którym oboje 
zginęli. Wdowa pochowała ich 
we wspólnym grobie, usypując 
nad nim kopiec. Opisywane 
wydarzenia miały mieć miejsce 
za czasów panowania Bolesła-
wa Śmiałego.

Pierwotnie parafia w Dłużcu 
powstała w 1311 roku, efektem 
działań prowadzonych przez 
Władysława Łokietka, który 
nakazał braciom Wolframowi 

i Hilaremu rozpoczęcie akcji 
osadniczej w Dłużcu. Wiązało 
się to bezpośrednio z rozwo-
jem istniejącej już wcześniej 
wsi i pierwszy, murowany ko-
ściół z czasem okazał się zbyt 
mały. Na początku XVII wieku 
powstała zatem nowa świąty-
nia z drewna modrzewiowego 
z dużym babińcem oraz stoją-
cą przed wejściem dzwonnicą.

W 1633 roku parafia w Dłuż-
cu na aż 288 lat stała się filią 
parafii wolbromskiej. W tym 
czasie dwukrotnie niszczone 
były wznoszone kolejno drew-
niane kościoły. Ostatnia dobu-
dowa, mająca miejsce w 1780 
roku, była możliwa za sprawą 
starościny wolbromskiej Ur-
szuli z Morsztynów Rawicz 
Dębińskiej: kościół ów zacho-
wał się do tej pory i stanowi 
przykład wiejskiej, barokowej 

oraz drewnianej architektury 
sakralnej w Małopolsce.

Kościół parafialny pw. św. 
Mikołaja i Wawrzyńca w Dłuż-
cu położony jest na niewiel-
kim wzniesieniu, w otoczeniu 
drzew oraz kamiennego muru. 
Sama świątynia wykonana jest 
z drewna i posiada zrębową 
konstrukcję: ściany zewnętrz-
ne są natomiast częściowo 
pionowo i częściowo pozio-
mo oszalowane. Na początku 
XX wieku przedłużono nawę 
kościoła i połączono ją z wie-
żą powstałą w 1825 roku jako 
wolnostojąca dzwonnica.

Z kolei ołtarz główny, dato-
wany na początek XVII wieku, 
został przeniesiony z Wolbro-
mia: w jego centralnej części 
znajduje się XVIII-wieczny 
obraz Matki Boskiej Śnieżnej, 

a w zwieńczeniu późnogotyc-
ka, pochodząca z około 1500 
roku figura Świętego Miko-
łaja. Najcenniejszym jednak 
elementem wyposażenia 
świątyni jest wykonany w for-
mie tryptyku ołtarz boczny 
z XV-wiecznym posągiem 
Tronującej Najświętszej Marii 
Panny, późnogotyckimi obra-
zami oraz gotyckimi posąga-
mi świętych.

Spośród z trzech drew-
nianych kościołów zlokali-
zowanych na terenie Gminy 
Wolbrom to właśnie Kościół 
w Dłużcu jest najstarszy, jako 
że posiada ponad 700-letnią 
historię.

Rozmus
Franciszek 
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Olkuscy policjanci za-
trzymali 52-latka poszu-
kiwanego przez 28 sądów

Funkcjonariusze z Komen-
dy Powiatowej Policji w Olku-
szu zatrzymali 52-latka, któ-
ry ukrywał się przed polskim 
wymiarem sprawiedliwości 
na terenie Czech: mężczyzna 
był poszukiwany do odby-
cia kary pozbawienia wol-
ności łącznie 40 nakazami 
(w tym 6 listami gończymi) 
wydanymi przez 28 różnych  
sądów rejonowych.

52-latek przebywał i pro-
wadził działalność gospo-
darczą na terenie Czech, 
ponieważ w Polsce był po-
szukiwany m.in. przez sądy 
rejonowe w Iławie, Łęczycy, 
Oleśnicy, Rybniku, Wado-
wicach, Złotowie, Chrzano-
wie, Gliwicach czy Olkuszu. 
Za popełnione przez nie-
go przestępstwa skarbowe 

sądy wymierzały mężczyź-
nie kary po kilkadziesiąt 
dni pozbawienia wolno-
ści. Łączny wymiar kary, 
jaki grozi 52-latkowi, to  
natomiast 8 lat więzienia.

Olkuscy kryminalni wpa-
dli na jego trop, kiedy męż-
czyzna przyjechał do Polski 
w interesach: 52-latek zo-
stał zatrzymany we wtorek, 
gdy przebywał w jednej 
z katowickich firm. Zasko-
czonego „wizytą” policjan-
tów mężczyznę przewiezio-
no do olkuskiej komendy, 
a następnego dnia trafił on 
do zakładu karnego, gdzie 
spędzi najbliższe lata.

źródło: Komenda Główna Policji
REKLAMA

REKLAMA

W imieniu Zarządu Oddziału Związku  
Nauczycielstwa Polskiego w Olkuszu,  
składam najserdeczniejsze życzenia  
zdrowych i spokojnych Świąt Bożego  

Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego  
Roku dla wszystkich członków ZNP,  
pracowników oświaty oraz emerytów,  

a także samorządu rodziców i uczniów.

 Prezes Oddziału ZNP w Olkuszu
Marek Krzykawski

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Czytelnicy Gazety Olkuskiej!
Trzymacie Państwo w rękach 50., jubileuszowe wydanie drukowane Gazety Olkuskiej. Od Nowego Roku nastą-
pią jednak zmiany w funkcjonowaniu naszej gazety: dojdzie bowiem do fuzji wydań drukowanych Gazety Olku-
skiej, Przeglądu Olkuskiego oraz Żółtego Jeża, w wyniku czego powstanie bezkonkurencyjnie największa gazeta 
w Powiecie Olkuskim, a Państwo będą mogli teraz znaleźć wszystkie informacje i ogłoszenia w jednym miejscu!

Niezależnie od wydań drukowanych, Gazeta Olkuska nadal pozostaje natomiast samodzielnym i niezależnym 
bytem w sieci. Zapraszamy zatem do odwiedzania naszego portalu internetowego www.gazetaolkuska.pl, naszej 
strony w serwisie społecznościowym Facebook oraz naszego kanału w serwisie YouTube. Zachęcamy również 

do korzystania z naszej oferty reklamy internetowej, dostępnej pod adresem www.gazetaolkuska.pl/reklama

Życzmy Państwu Wesołych Świat oraz miłej lektury jeszcze bogatszej oferty  
ciekawych artykułów, felietonów i relacji w nowej, atrakcyjniejszej dla Państwa formie!
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Czynniki obniżające  
wartość użytkową lokalu 

% obniżki w stosunku 
do stawki bazowej 

1. Mieszkanie o współczesnym standardzie z c.o. 0 
2. Mieszkanie z wszystkimi urządzeniami bez c.o. 10 
3. Mieszkanie z łazienką i wc bez c.o. i gazu 15 
4. Mieszkanie tylko z wod.-kan. i wc 25 
5. Mieszkanie tylko z wod.-kan. bez wc 35 
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Z uwagi na panującą za okna-
mi aurę, jednym z najgłośniej-
szych tematów wśród lokalnej 
społeczności była w ostatnich 
dniach kwestia odśnieżania - 
a raczej jego braku - lokalnych 
dróg, szczególnie tych powiato-
wych. Kto dokładnie odpowiada 
za zimowe utrzymanie poszcze-
gólnych traktów?

Podział kompetencji jest 
stosunkowy prosty, jako 
że za odśnieżanie danej drogi 
odpowiada jej zarządca. Je-
śli zatem właścicielem danej 
drogi jest gmina, to własnie 
ona zajmuje się jej odśnieża-
niem - analogiczna sytuacja 
ma miejsce w przypadku dróg 
powiatowych, wojewódzkich 
i krajowych. Istnieje jednak 
również kategoria dróg we-
wnętrznych, do której zaliczają 
się trakty biegnące przez osiedla 
mieszkaniowe, drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych i leśnych, 
drogi obiektów użytkowanych 
przez przedsiębiorców, place 

przed dworcami kolejowymi, 
autobusowymi i portami oraz 
pętle autobusowe: nimi zajmują 
się zarządcy nieruchomości lub 
terenu, na którym są one poło-
żone.

Podział kompetencji bieżącej 
zimy prezentuje się następująco:

Drogi Gminne:
na terenie miasta: firma 

ALBA Sp. z o.o. - telefon czynny 
całodobowo: 602 183 656

na terenie sołectw: firma Ka-
rolinex - telefon czynny cało-
dobowo: 799 010 105

Wydział Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Olkuszu: telefony czynne 
w godzinach pracy magistratu: 
(32) 626 01 73 lub 728 405 031

Drogi Powiatowe:
Zarząd Drogowy w Olkuszu: 

tel. całodobowe: (32) 643-02-40,  
(32 )643-02-65, (32) 643-09-92 
lub (32) 643-18-78

Drogi Wojewódzkie:
Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Krakowie:
- telefony dyżurne Zimowego 

Utrzymania Dróg w Krakowie: 
(12) 446 58 55 lub 609 703 392

- telefon Drogi Wojewódzkiej 
nr 791 na odcinkach Olkusz - 
Zawiercie oraz Olkusz - Trzebi-
nia: 885 665 081

- telefon Drogi Wojewódzkiej 
nr 783 na odcinku Olkusz - Wol-
brom (obwodnica): 508 211 500

- telefon Drogi Wojewódzkiej 
nr 773 odcinku od DK94 w Sie-
nicznie do Skały: 502 168 212

Drogi Krajowe:
Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad:
- telefony zimowego utrzy-

mania dróg: (12) 417 36 29,  
(12) 417 14 22, (12) 4125 16 44

- telefon DK94 na odcinku od 
Zedermana do Bolesławia czyn-
ny całodobowo: 779 010 105

Redakcja

Czas tuż przed świętami Bo-
żego Narodzenia to tradycyjny 
moment na finał akcji „Paczka 
dla Kombatanta”. Dzięki wspar-
ciu lokalnych szkół i harcerzy, 
kombatanci z ziemi olkuskiej 
mogli ucieszyć się paczkami 
świątecznymi i własnoręcznie 
wykonanymi przez młodzież 
kartkami z życzeniami. Prezen-
ty otrzymały w sumie 24 oso-
by: weterani walk o niepodle-

głość, więźniowie niemieckich 
oraz komunistycznych obozów 
i więzień, Sybiracy czy wdowy 
po żołnierzach AK. W paczkach 
znalazły się m.in. produkty żyw-
nościowe i higieniczne, książki, 
krzyżówki czy łamigłówki. Nie 
mniej ważne od paczek były 
także własnoręcznie wykonane 
przez uczniów i harcerzy kartki 
z płynącymi z serc młodzieży 
życzeniami świątecznymi. Naj-

starsza z obdarowanych osób 
ma 102 lata, zaś średnia wieku 
wyniosła niemal 94 lata.

W tym roku w inicjatywę 
włączyła się Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Olkuszu, Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Olkuszu, Szkoła 
Podstawowa w Żuradzie, Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Skale, 
II Liceum Ogólnokształcące 
w Olkuszu, Zespół Szkół nr 3 

w Olkuszu oraz 1. Drużyna Wę-
drownicza „Kim Oni Są” Hufca 
ZHP w Olkuszu. Kolportażem 
zajęli się członkowie kół Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Olkuszu i Kluczach.

“Wraz z upływem czasu od-
chodzi od nas coraz więcej 
ludzi, dzięki którym mamy 
możliwość żyć w wolnym 
kraju, dlatego uważam, 
że niezwykle ważna jest pa-

mięć o tych, którzy są jeszcze 
wśród nas. Czuję się zaszczy-
cony, że mogłem doświadczyć 
radości kombatantów z przy-
gotowanych upominków. Poza 
szczerym uśmiechem, niezwy-
kle wartościowe były także ich 
wspomnienia, którymi z chę-
cią się z nami podzielili” 

- mówi jeden z uczestników 
akcji Szymon Surma.

Inicjatywa ta była również 
okazją do wręczenia wetera-
nom odznaczeń nadanych przez 
Zarząd Główny Światowego  
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej: medale „Wierni Akowskiej 
Przysiędze” otrzymali człon-
kowie podziemia niepodległo-
ściowego z Wolbromia oraz 
więźniowie polityczni okresu 
stalinowskiego por. Edmund Ro-
galski i ppor. Henryk Rotarski, 
a także łączniczka i sanitariusz-
ka Ludowego Związku Kobiet 
z Wierzbicy ppor. Julia Brożek. 
Z kolei odznaki „Kolumbowie 
Rocznik 20” trafiły do żołnierzy 
Armii Krajowej z terenu Gmi-
ny Klucze - ppor. Lucjana Kity, 
ppor. Władysława Kulawika oraz  
ppor. Józefa Francika.

“To szlachetna inicjatywa, 
która pozwoliła dać radość 
i dobre samopoczucie obdaro-
wanym przed Świętami Boże-
go Narodzenia. Uśmiechnięci 
kombatanci, z którymi mo-
głam się spotkać, dziękowali 
za pamięć wszystkim zaanga-
żowanym w akcję” 

– podsumowuje uczennica 
olkuskiego „Ekonomika” Ma-
ria Piątek, która brała udział 
w kolportażu prezentów.

Według danych Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, na ziemi 
olkuskiej wciąż może mieszkać 
około 60 osób posiadających 
uprawnienia kombatanckie. 
Statystyka ta dotyczy ziemi ol-
kuskiej w jej historycznym za-
sięgu, czyli w granicach przed-
wojennego powiatu olkuskiego. 
Zgodnie z ustawą o kombatan-
tach, uprawnienia kombatanc-
kie przysługują m.in. żołnie-
rzom Wojska Polskiego z 1939 
roku, żołnierzom Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, 1. i 2. 
Armii Wojska Polskiego, a tak-
że członkom konspiracji i par-
tyzantom, więźniom obozów 
koncentracyjnych i zesłańcom 
na Syberię, represjonowanym 
w okresie stalinizmu oraz żoł-
nierzom ludowego Wojska 
Polskiego z poboru z lat 1945-
1947. Kombatanci zrzeszeni 
są w kilku organizacjach: Świa-
towym Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej, Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, Związku Inwa-
lidów Wojennych, Związku 
Więźniów Politycznych Okre-
su Stalinowskiego, Polskim 
Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncen-
tracyjnych czy Stowarzyszeniu 
Polaków Represjonowanych  
przez III Rzeszę.

Kulig
Konrad
Prezes olkuskiego koła 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej

Kto odpowiada za odśnieżanie dróg?

Olkuscy kombatanci otrzymali świąteczne prezenty

Bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy kolportowany do domów, mieszkań i firm w Olkuszu oraz pozostałych miejsowości powiatu olku-
skiego. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
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