
Kalendarium 
2021 roku

Koniec roku to doskonały moment na 
podsumowania. Dla jednych mijające  

12 miesięcy obfitowały we wzloty i sukcesy. 
Dla innych to czas porażek i smutku. 

Niezależnie od ocen, prześledźmy ten okres 
jeszcze raz. Czym żyliśmy w 2021 roku?

Styczeń

- Jedni czekali na ten moment z  niecierpliwością, 
drudzy zaś do dziś traktują tę kwestię z podejrzliwością 
i niechęcią. W styczniu ruszyły szczepienia przeciwko CO-
VID-19. Przez kolejne pół roku opisywaliśmy perypetie 
mieszkańców związane z  brakiem szczepionek, proble-
mami z  rejestracją i  kolejkami przed punktami, gdzie 
podawany był preparat.

- Mimo pandemicznych obostrzeń, które wpłynęły 
m.in. na zmianę terminu zbiórki, Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zagrała po raz kolejny. Sztaby WOŚP 
zorganizowano w gminach Bukowno, Olkusz i Wolbrom. 

- Przez ostatnie lata odzwyczailiśmy się od zasp 
i  mrozów. Początek roku stanowił więc dla wielu z  nas 
bolesne zderzenie z  zimową rzeczywistością. Problemy 
z  odśnieżaniem dróg i  chodników oraz stłuczki na dro-
gach – z tym wszystkim borykali się mieszkańcy powiatu 
olkuskiego minionej zimy.

Luty

- W  Olkuszu rozgorzała gorąca dyskusja na temat re-
organizacji kuchni w przedszkolach. Rodzice stanowczo nie 
zgodzili się, aby catering zastąpił przygotowywane na miej-
scu posiłki. Pomysł ostatecznie nie wszedł w życie.

- Jak co roku, w sezonie zimowym powrócił smog. Miesz-
kańcy naszego powiatu borykali się z  problemem zanie-
czyszczenia powietrza, co znalazło swój wyraz w kolejnych 
interwencjach kierowanych do naszej redakcji.

- Gastronomia to jedna z branż najbardziej dotkniętych 
wprowadzonymi obostrzeniami i zakazami. W związku z tym, 
władze Bukowna zwolniły restauratorów z obowiązku opła-
cenia koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w lokalu. Po pewnym czasie na ten sam 
krok zdecydowały się również władze Olkusza.

Marzec

- W gminie Klucze rozstrzygnięto przetargi 
na budowę hali sportowej oraz modernizację 
Domu Kultury „Papiernik”. Łączna wartość obu 
inwestycji wynieść ma ponad 27,3 mln złotych. 
Oba przedsięwzięcia mają zostać ukończone 
wiosną 2023 r.
- Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy 
Trzyciąż świętowały jubileusz 20-lecia połącze-
nia lokalnej biblioteki z ośrodkiem kultury.
- Bukowieńska „Skałka” obchodziła w tym roku 
swoje 100-lecie. Dawniej funkcjonowała w tym 
miejscu szkoła. Od kilku lat swoje projekty re-
alizuje tam Stowarzyszenie Dobroczynne „Res 
Sacra Miser”, które wiosną rozpoczęło przygo-
towania do jubileuszowych obchodów.

Kwiecień

- ”Lasy, rowy, trawniki pełne śmieci. Kiedyś dosłownie 
w nich utoniemy!” – Z takimi stwierdzeniami dzwonili do nas  
mieszkańcy, skarżący się na wiosenny „wysyp” dzikich wysypisk 
śmieci w naszej okolicy.

- Na hali olkuskiego MOSiR-u uruchomiono pierwszy w Ma-
łopolsce, pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych. Niedługo 
później podobna placówka zaczęła funkcjonować w Wolbromiu. 
Przez niespełna dwa miesiące obie lokalizacje przeżywały istne 
oblężenie mieszkańców chcących przyjąć szczepionkę przeciw-
ko COVID-19. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Nasi Czytel-
nicy niejednokrotnie interweniowali w naszej redakcji w kwestii 
kolejek i przekładania terminu szczepienia.

- Galeria BWA rozpoczęła świętowanie 20-lecia swojego istnienia.
- Po raz kolejny na naszych łamach przewinęła się dyskusja 

dotycząca połączeń autobusowych pomiędzy Olkuszem i Krako-
wem. Nasi Czytelnicy skarżyli się na jakość obecnego transportu 
i pytali o możliwość jego poprawy.

Maj

- Gmina Klucze zapowiedziała budowę 52 nowych 
mieszkań w  Jaroszowcu w  ramach Społecznych Inicjatyw 
Mieszkaniowych. Budynki powstaną na działkach należących 
do gminy. Inwestycja powinna być gotowa do 2028 roku.

- Inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje – w Ol-
kuszu podsumowano realizację unijnych projektów, zre-
alizowanych w  ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Dotyczyły one remontu Miejskiego Ośrodka Kultury, parku 
na Czarnej Górze, Starego Cmentarza, terenów przy stawie 
Tomsi oraz wokół Przedszkola nr 7.

- Po latach realizacji inwestycji Olkusz otworzył zwie-
dzającym podwoje do swoich największych atrakcji – wysta-
wy „Podziemny Olkusz” pod rynkiem i w budynku dawnego 
Starostwa, oraz Zamku Rabsztyn.

Czerwiec

- Obwodnica Klucz podzieliła mieszkańców miejsco-
wości. Część z  nich zaczęła zbierać podpisy pod petycją 
przeciwko realizacji inwestycji w  proponowanym kształcie. 
Powodem ich niezadowolenia były kwestie środowiskowe

- Jubileusz 25-lecia koła PSONI w  Wolbromiu został 
połączony z  otwarciem Centrum Wsparcia i  Terapii Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. W uroczystości 
wzięła udział Pierwsza Dama RP Agata Duda.

- W  Jaroszowcu otwarto nowy rezerwat przyrody. Jego 
patronem został Ryszard Malik – przedwcześnie zmarły przy-
rodnik i leśnik  Nadleśnictwa Olkusz, wyjątkowo zaangażo-
wany w ochronę jurajskiej przyrody.

- W Olkuszu rozpoczął się remont wiaduktów nad DK 94, 
który na cztery miesiące w znaczący sposób utrudnił poru-
szanie się po mieście.

Lipiec

- Opinię publiczną zbulwersował tragiczny wypadek na 
DK 94 w Olkuszu. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pie-
szych w pobliżu ulicy Cegielnianej, na pasie ruchu w kierun-
ku Katowic. Pijany kierowca śmiertelnie potracił przechodzą-
cego przez przejście mężczyznę i uciekł z miejsca wypadku, 
nie udzielając pomocy poszkodowanemu.

- Dwaj maturzyści z  I  LO w  Olkuszu, Michał Kurek 
z  Bukowna i  Filip Płonka z  Bolesławia, zostali studentami 
prestiżowych zagranicznych uczelni. Pierwszy z  nich wyje-
chał na Harvard, a  drugi został studentem Uniwersytetu 
Technicznego w holenderskim mieście Delft.

Sierpień

- Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w  Olkuszu dostał własny sztandar. Nowy 
symbol OSP to inicjatywa Społecznego Komitetu Funda-
cji Sztandaru, którego założenie zaproponował kilka lat 
temu poprzedni starosta Paweł Piasny. Sztandar poświę-
cony przez kapelana małopolskich strażaków ks. Włady-
sława Kuliga oraz ks. proboszcza parafii pw. św. Andrzeja 
Apostoła Mieczysława Miarkę, przekazał druhowi Grze-
gorzowi Ziarno starosta Bogumił Sobczyk.

- Firma Motorola Solutions Polska rozpoczęła współ-
pracę z Zespołem Szkół nr 3 w Olkuszu. Uczniowie klas 
o  profilach: technik programista i  technik informatyk 
będą uczestniczyć w  wielu projektach i  konkursach, 
a także praktykach zawodowych w tej międzynarodowej 
korporacji.

- Z  powodu pandemii Olkusz i  Bukowno drugi rok 
z  rzędu zmuszone były zrezygnować z  realizacji budże-
tów obywatelskich.

Wrzesień

- „Uratujmy las między Bukownem a  Olkuszem” - pod 
takim hasłem zbierane były podpisy pod petycją do radnych 
z  Bukowna, którzy mieli głosować nad zmianą miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. Inicjatorzy 
obawiali się, że teren tzw. Pustyni Starczynowskiej zostanie 
przeznaczony pod wydobycie piasku.

- Nową wicestarostą Powiatu Olkuskiego została Pau-
lina Polak. Jej poprzedniczka, Krystyna Kowalewska, złożyła 
rezygnację z  tego stanowiska. Obecnie jest nieetatowym 
członkiem Zarządu Powiatu.

- Günter Pabst, przewodniczący Koła Partnerskiej Współ-
pracy Miast Schwalbach–Olkusz odebrał tytuł Honorowego 
Obywatela Olkusza.

- Po wakacyjnym rozluźnieniu, do okolicznych przychod-
ni zaczęło się zgłaszać coraz więcej pacjentów. Do naszej 
redakcji dzwonili zaś mieszkańcy, skarżący się na utrudniony 
dostęp do lekarzy.

Październik

- Całą Polskę obiegła historia kobiety, która nie zapanowała 
nad swoim pojazdem, i zjechała do przejścia podziemnego pod 
DK94 w Olkuszu, zatrzymując się na schodach przy barierce.

- Wzrost liczby zachorowań na COVID-19 spowodował 
zwiększoną ilością interwencji mieszkańców. Do naszej redakcji 
zaczęli zgłaszać się Czytelnicy zbulwersowani lekceważeniem 
pandemicznych przepisów.

- Ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru prowadzo-
nego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Do Powiatu 
Olkuskiego i wszystkich gmin na jego terenie trafić ma ponad 
91 mln złotych dotacji.

- W  związku ze wzrostem ilości zakażeń koronawirusem, 
w  naszej redakcji interweniowali Czytelnicy zaniepokojeni 
zachowaniem osób niestosujących się do pandemicznych 
obostrzeń. Brak poszanowania dla obowiązujących przepisów 
doprowadził do wzmożonych kontroli Policji w marketach i ko-
munikacji publicznej.

Listopad

- 30 lat minęło! IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu w tym roku obchodzi okrą-
głe urodziny. Szkolna społeczność wraz z zaproszonymi gośćmi 
i przyjaciółmi „Czwórki” świętowała z tej okazji przez dwa dni.

- W Wolbromiu uroczyście otwarto pierwszy na terenie 
Małopolski Zachodniej konny szlak po Jurze wraz z pięcioma 
stanicami dla odpoczynku koni i jeźdźców.

- Gorącą dyskusję wywołały podwyżki wynagrodzeń dla 
wójtów, burmistrzów i starosty. Pomimo, iż była to realizacja 
obowiązku nałożonego przez Sejm i Rząd, wielu mieszkań-
ców nie kryło oburzenia z  tego powodu. Znowelizowane 
przepisy dały również możliwość uchwalenie podwyżek diet 
dla radnych, na czym skorzystali wszyscy okoliczni rajcowie.

Grudzień

- Dwa tygodnie po Gminie Trzyciąż, Gminie Wolbrom 
udało się uruchomić lokalny transport zbiorowy na trzech 
nowych liniach. Usługi przewozowe dla mieszkańców z miej-
scowości wykluczonych komunikacyjnie uruchomiono dzięki 
wsparciu z  rządowego Funduszu rozwoju przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności publicznej.

- Na stawie przy ul. Pod Lasem w Wolbromiu doszło do 
głośnej tragedii. Czterech młodych mężczyzn znalazło się 
w lodowatej wodzie. Tylko jednemu udało się uratować. Po-
zostali trzej nie żyją.

- Nadeszło nieuniknione – ZGH „Bolesław” zaprzestało 
odwadniania podziemnych wyrobisk kopalni „Pomorzany”. To 
kolejny etap procesu likwidacji zakładu, zamkniętego z koń-
cem ubiegłego roku. Wyłączenie pomp sprawiło, że w  rze-
kach: Sztoła, Baba i Biała płynie teraz zdecydowanie mniej 
wody, niż dawniej.


