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Za linią frontu, czyli o niemieckim desancie na ziemi olkuskiej w 1945 roku
W centralnej części kwatery żołnierzy
polskich na olkuskiej nekropolii przy
ulicy Powstańców Śląskich znajdują
dwie mogiły z intrygującymi opisami.
Wawrzyniec Markiewicz (1915-1945)
oraz Władysław Koźlicki (1919-1945),
do których one należą, mieli, jak głosi
napis na jednej z tabliczek, polec 20 marca „w walce z desantem niemieckim”.

Czytaj dalej na stronie 2

Wyburzono Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu
Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu wybudowano na terenie
przyległym od strony północnej
do kopalni „Olkusz-Pomorzany”
w celu uzdatniania wody pochodzącej
z odwadniania tej właśnie kopalni. Jej
najbardziej charakterystycznym elementem było pięć akcelatorów, czyli
białych, okrągłych zbiorników. Po czterech latach od wyłączenia ich z eksploatacji, zostały właśnie wyburzone.
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Za linią frontu, czyli o niemieckim desancie
na ziemi olkuskiej w 1945 roku
W centralnej części kwatery żołnierzy polskich na olkuskiej nekropolii przy ulicy
Powstańców Śląskich znajdują dwie mogiły z intrygującymi opisami. Wawrzyniec
Markiewicz
(1915-1945)
oraz Władysław Koźlicki
(1919-1945), do których one
należą, mieli, jak głosi napis
na jednej z tabliczek, polec
20 marca „w walce z desantem niemieckim”. Nie można
zaprzeczyć, że sprawa ta wydaje się niecodzienna, jako
że Olkusz został zajęty przez
Armię Czerwoną 20 stycznia 1945 roku i choć walki
w okolicy toczyły się parę dni,
to front bardzo szybko przesunął się na zachód, w stronę
Katowic. Prawie dwa miesiące później bitwy rozgrywały
się już m.in. nad Odrą czy
w okolicach Kołobrzegu (!).
Należy więc zadać pytanie
co właściwie wydarzyło się
wczesną wiosną tego roku?
Na terenie powiatu olkuskiego, zaraz po objęciu
tego obszaru przez Sowietów, zaczęły powstawać organy nowej władzy.
Należały do nich te najbardziej znane, związane
z aparatem bezpieczeństwa,
czyli Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
(PUBP) i Milicja Obywatel-

ska (MO), ale także administracja cywilna, w tym rady
narodowe oraz starostwo
powiatowe. W „Srebrnym
Mieście” swoją siedzibę
miała również radziecka
Komenda Wojenna. Trwały
ponadto prace nad parcelacją majątków ziemskich,
a normalnemu funkcjonowaniu starano się przywrócić zakłady przemysłowe.
Niemniej, w pierwszych
miesiącach 1945 roku sytuacja mieszkańców była
niezwykle trudna. Tak raportował o niej kierownik
miejscowego PUBP por.
Wiktor Głuski: „Stan gospodarczy na terenie Olkusza
przedstawia się źle. Miasto
nie jest w stanie dostarczyć
nic oprócz chleba. Braki
wszystkiego,
szczególnie
tłuszczy, cukru, mięsa oraz
innych niezbędnych środków żywnościowych”. Dodać należy, że czerwonoarmiści, którzy przynajmniej
w oficjalnym przekazie
rządzących mieli przynosić
wolność, sprawiali olkuszanom wiele problemów.
W sierpniu 1945 roku
w takich słowach pisał
o tym stojący na czele olkuskiej bezpieki ppor. Stefan
Kocjan: „Dnia 26-go b. m.
wieczorem 25 żołnierzy sowieckich [...] napadając na

domy cywilne rabowali co
tylko było jak rowery, zegarki, ubrania i wszystko co
tylko było po domach. [...]
Podczas rabunków maltretują ludność cywilną, w różny sposób jak gwałceniem
kobiet, biciem i kopaniem
mężczyzn, starszych ludzi
i dzieci”. Należy jednak
wspomnieć o stale aktywnym w tym okresie
polskim podziemiu niepodległościowym,
które raz po raz dawało się
we znaki nowej władzy.
Jak się również okazało,
do powyższych problemów
doszedł jeszcze jeden. Na
początku wypada zaznaczyć, że odbyły się dwa zrzuty niemieckich żołnierzy. Co
do pierwszego pojawia się
pewna rozbieżność, bowiem
na nagrobku widnieje data
20 marca, a raport PUBP
mówi o 21 i 22 marca. Faktem jest natomiast, że miały
one miejsce. Prawdopodobnie wylądowali oni w tzw

Czarnym Lesie koło Rabsztyna. Bezpiece udało się ująć
trzech skoczków, a milicjantom jednego. To właśnie
w trakcie tych walk zginęli
milicjant W. Koźlicki oraz
wartownik służby ochronnej kluczewskiej fabryki
W. Markiewicz. Przez następny tydzień trwała z kolei
obława z udziałem plutonu
żołnierzy
przydzielonych
przez Wojewódzki Urząd
Bezpieczeństwa
Publicznego. Nie przyniosła ona
jednak rezultatu i podejrzewano, że Niemcy zbiegli na
tereny powiatu będzińskiego oraz zawierciańskiego.
Drugi zrzut miał miejsce
6 kwietnia i o nim wiemy
już zdecydowanie więcej.
Spadochroniarze w sile sześciu osób z bronią i „stacją
radiowo-nadawczą” posiadali ponadto polskie i rosyjskie dowody osobiste oraz
pieczątki. Obława złożona
z funkcjonariuszy PUBP,
MO oraz przedstawicieli
Komendy Wojennej ujęła

czterech żołnierzy w lasach
przylegających do Gorenic.
Podano przy tym, że nie
był to ostatni desant, choć
z dostępnych dziś informacji nie można stwierdzić, że
takie wydarzenia rzeczywiście miały miejsce. Wśród
jeńców znajdował się oficer
nazwiskiem Vogel, który
posiadał fałszywe dokumenty na nazwisko Jankowski. Schwytani zostali zabrani przez Sowietów i od tej
chwili ślad o nich zaginął.
Pytanie o cel opisanych
działań pozostaje otwarte. Nie jest do końca jasne
dlaczego Niemcy w tej fazie wojny, na dwa miesiące
przed kapitulacją (!), przeprowadzili taką operację
w rejonie ziemi olkuskiej,
która ani nie była bezpośrednim zapleczem frontu,
ani nie znajdowały się tu
znaczące fabryki czy linie kolejowe. Jedna z tez
mówi, że spadochroniarze
zamierzali unieruchomić
elektrownię przy kluczewskiej papierni, a przez to

samą fabrykę wytwarzającą
substancje koniecznie do
produkcji materiałów wybuchowych. Fałszywe dokumenty znalezione przy
skoczkach mogą natomiast
świadczyć o chęci głębszej
konspiracji, jednak nadal
rodzi się więcej pytań, niż
klarownych
odpowiedzi.
Nieodzowne wydaje zbadanie archiwów rosyjskich,
co, jak powszechnie wiadomo, jest utrudnione.
A może Państwo, czytelnicy
Gazety Olkuskiej, macie jakiś pomysł co stało za tymi
wydarzeniami lub wiecie
coś więcej na temat tych
tajemniczych
desantów?

Mateusz
Radomski
Wiceprezes
olkuskiego
koła Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
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Lewica w powiecie olkuskim
nych społecznie zarówno
z powodów ekonomicznych,
jak i światopoglądowych.

Miniony rok oraz początek bieżącego nie był usłany
przysłowiowymi
różami.
Pandemia bowiem nie odpuszcza, a nasz świat wywrócił się do góry nogami
w każdej dziedzinie życia.
Chaos i niezadowolenie
społeczne sprawiło jednak,
że mimo pandemii odbyły się liczne protesty. Największym z nich był Strajk
Kobiet, który zaczął się
jeszcze w październiku, po
wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Prawdopodobnie po raz
pierwszy w historii protestowano również w Bukownie.

Niezadowolenie wzrosło także wśród przedsiębiorców przy okazji
kolejnych
lockdownów.
Czy przemyślanych? Czy
ich kolejność i kształt
jest właściwy zarówno
dla nas, jak i dla gospodarki? Padają kolejne firmy, co wzbudza niezadowolenie również wśród
przedsiębiorców, którzy
strajkowali w całej Polsce,
a w powiecie olkuskim
wspierali Strajk Kobiet.
W 2019 roku lewica
wróciła do Sejmu. Fakt
ten nie jest bez znacze-

nia, gdyż po raz pierwszy
w historii partia, która była
nieobecna w parlamencie, do niego powróciła
i nie próżnuje! Na stronie
Klubu Parlamentarnego
Lewicy można przeczytać
jakie projekty ustaw złożyliśmy w Sejmie: wśród
nich znajdują się projekty w sprawie m.in. COVID-19, przedsiębiorców,
pracowników czy spraw
dotyczących
wolności
i podstawowych praw człowieka. Lewica jest i musi
być bowiem czujna w obszarze ludzkich spraw, jako
obrońcy osób wykluczo-

W tym samym roku
postanowiliśmy
zmienić nasz statut i połączyć siły SLD z Wiosną. Takie ruchy zawsze
wzbudzały różne emocje
w każdej organizacji, ale
w dzisiejszych czasach
wspólne działanie na lewicy jest ważne zarówno
dla nas wszystkich, jak
i dla Polski! Tę decyzję
podejmowaliśmy 14 grudnia 2019 roku na Konwencji Krajowej, na której
byli także nasi przedstawiciele z powiatu. Po wielu perturbacjach w Sądzie
Okręgowym w Warszawie, 17 marca bieżącego
roku w Sejmie odbyła się
konferencja prasowa, na
której Włodzimierz Czarzasty ogłosił otrzymanie
dokumentu potwierdzającego wyżej wymienione
zmiany. Przed nami teraz
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Kongres Krajowy, na którym będziemy wybierać
nowe władze krajowe partii, a następnie wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Lewica działa również
lokalnie. Mamy swoich
przedstawicieli w radach
w powiecie olkuskim,
którzy wspierają i działają na rzecz swojej społeczności. Znacie ich doskonale: inicjują lokalne
wsparcie m.in. dla przedsiębiorców czy szpitali.
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom,
będziemy wracać do dyżurów
w naszej siedzibie przy
ulicy Bylicy 1 w Olkuszu, na które serdecznie Państwa zapraszamy.
Oczywiście będą się one
odbywały zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa
„Dystans,
Dezynfekcja,
Maseczka”. Terminy poszczególnych
dyżurów
będą obecnie ogłaszane

na stronie „Nowa Lewica
- gmina i powiat Olkusz”
na Facebooku. Serdecznie
zachęcamy do jej polubienia, co ułatwi Państwu
z nami kontakt, a także
pozwoli być na bieżąco
z naszymi działaniami.
Zapraszamy również do
zasilenia naszych szeregów, by wspólnie działać
na rzecz zarówno naszego powiatu, jak i kraju!

Magdalena
Kubańska
Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatowej Nowej Lewicy Powiatu Olkuskiego, Przewodnicząca Forum Kobiet w Małopolsce
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W „Dolince” na Osiedlu Młodych w Olkuszu
wkrótce powstanie fontanna
Jeszcze tej wiosny do listy atrakcji „Dolinki” na
Osiedlu Młodych w Olkuszu
będzie można dopisać fontannę. Rozpoczęły się już bowiem prace związane z przygotowaniem do jej budowy,

a w najbliższym czasie powstaną fundamenty oraz
rozpocznie się instalacja
niezbędnej
infrastruktury. Inwestycja ta finansowana jest przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów

i Kanalizacji w Olkuszu,
które w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia
swojego
istnienia.

Warto wspomnieć, że
65-lecie to jest liczone

w latach współczesnych,
natomiast historycznie
początki „wodociągów”
datuje się na lata 14491450, kiedy to Rajcowie Olkuscy zatrudniali
dwóch rurmistrzów. Ich
zadaniem było dostarczanie wody i doglądanie
rur, którymi z terenu dzisiejszych „Parcz” doprowadzali wodę do rynku.
Już w XV wieku wśród
miejskich zawodów wyszczególniony był ponadto zawód łaziebnika.
„Zrewitalizowany teren
«Dolinki» stał się miejscem, w którym mieszkańcy bardzo chętnie
spędzają czas. Sam często
spaceruję po tym terenie
i spotykam tu spacerujące, biegające czy korzystające z zewnętrznych
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siłowni osoby w różnym
wieku. Udało nam się
sprawić, że niegdyś zapomniany teren tętni dziś
życiem, a powstająca
fontanna sprawi, że będzie on jeszcze bardziej
atrakcyjny. Wierzymy,
że ten prezent zostanie
przekazany mieszkańcom jeszcze przed Świętem Służb Komunalnych,
które przypada 10 maja”
- komentuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik.
„Uważamy, że nasz
skromny udział w inwestycji «Dolinka na Osiedlu Młodych» jest żywą
promocją pracy olkuskich
wodociągów. Corocznie
przygotowujemy również
w partnerstwie z Po-

wiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu
oraz Stowarzyszeniem
Teatralno-Literackim
w Olkuszu program obchodów Światowych Dni
Wody w Olkuszu. Organizowane przedsięwzięcia promują działania
dotyczące kształtowania
zachowań proekologicznych wśród mieszkańców,
a także podkreślają zarówno ogromną rolę wody
w
naszym
życiu,
jak i kwestię dostępu do jej zasobów”
- dodaje prezes PWiK
Olkusz Alfred Szylko.

źródło:
Urząd
Miasta i Gminy w Olkuszu
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Miliony złotych przejdą powiatowi olkuskiemu koło nosa?
Wraz z końcem 2020
roku ogłoszono nabór wniosków o dofinansowania w ramach
trzeciej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządy z całej Polski
złożyły w nim ponad
4 tysiące projektów na
łączną kwotę prawie
16 miliardów złotych.
Mocno rozczarowujący jest fakt, że wśród
nich znalazł się zaledwie... jeden autorstwa
powiatu
olkuskiego.
Najlepszy przykład
tego, że warto starać
się o dofinansowania
na lokalne inwestycje,
stanowiły opublikowane na początku 2018
roku wyniki konkursu
o unijne dofinansowa-

Funduszu Inwestycji
Lokalnych o sukcesie
z pewnością nie mógł
jednak mówić zarząd
powiatu
olkuskiego.
Spośród
wniosków
o przyznanie dofinansowań na łączną kwotę
aż 85 milionów złotych,
do starostwa trafiło
bowiem zaledwie 8,5
miliona złotych. Tym
bardziej dziwi zatem
postawa władz powiatu, które w tegorocznej edycji postanowiły
złożyć... tylko jeden
wniosek - o kilka milionów złotych na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół
w Wolbromiu. Głos
w tej sprawie zabrał
na ostatniej sesji Rady
W przypadku ostat- Powiatu w Olkuszu
niej edycji Rządowego Radny Paweł Piasny.
nia. Zwycięski okazał
się bowiem wówczas
każdy z 18 projektów złożonych przez
władze Olkusza. To
właśnie dzięki temu
wyremontowany został m.in. Park „Czarna Góra”, kompletną
metamorfozę przeszła
„Dolinka” na Osiedlu
Młodych, a w starówce
pojawiło się 18 wykonanych z brązu i pokrytych patyną figur
Gwarków Olkuskich.
Wartość
wszystkich
projektów
wyniosła
26 154 849,95 złotych,
z czego aż 17 528 866,69
złotych (67,02%) pokryły właśnie pozyskane dofinansowania.

sytuacji dla powiatu
„Dla mnie jest to
olkuskiego jak obecniezrozumiałe,
że
ościenne gminy czy
nie: mamy Starostę
powiaty
składają
z PiS-u [Bogumiła
odpowiednio więkSobczyka - przyp.
aut.], mamy Wojeszą pulę wniosków
wodę z PiS-u [Łui otrzymują nawet po
kilkanaście milionów
kasza Kmitę - przyp.
złotych, a myśmy od
aut.], który jest oltak oddali możliwość
kuszaninem, a przynajmniej za takiego
pozyskania też iluś
milionów
złotych.
się podaje, mamy
wreszcie
członka
Przecież sami niejedrządu [Wiceministra
nokrotnie mówiliście
na sesjach rady poKultury, Dziedzictwa
wiatu, że fundusz ten
Narodowego i Sportu
może finansować naJacka Osucha - przyp.
aut.], który też się powet 100% zakładanej
inwestycji. [Rządowy
daje za olkuszanina
Fundusz Inwestycji
i sprawnego menedżera, który pozyskuLokalnych - przyp.
aut.] jest czysto poje środki pieniężne”
lityczną
układanką: kto zadał sobie
- apelował do Bogumiła Sobczyka były
trud
przeczytania
uchwały rządu, ten
Starosta
Olkuski.
wie, że nie ma tam
żadnej merytoryki,
Obecny włodarz natylko uznaniowość. szego powiatu odpoNie ma także lepszej wiedział natomiast, że
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odniesie się do sprawy na piśmie. Warto
również przypomnieć,
że samo otrzymanie
dofinansowania
nie
oznacza jeszcze pełnego sukcesu. Starosta
Sobczyk oddał bowiem
w listopadzie 2019
jako jedyny włodarz
w całej Polsce 4,5
miliona złotych dofinansowania na remont drogi w Osieku,
a w czerwcu 2020 roku
2,5 miliona złotych na
budowę nowej sali gimnastycznej w olkuskim
„Ekonomiku”. Miesiąc
później powiat olkuski
zaciągnął ponadto 6,5
miliona złotych długu.

Michał

Pasternak
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Wyburzono Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu

Stację Uzdatniania Wody
w Olkuszu wybudowano
na terenie przyległym od
strony północnej do kopalni
„Olkusz-Pomorzany”
w celu uzdatniania wody
pochodzącej z odwadniania
tej właśnie kopalni. Jej najbardziej charakterystycznym elementem było pięć
akcelatorów, czyli białych,
okrągłych zbiorników. Po
czterech latach od wyłączenia ich z eksploatacji, zostały właśnie wyburzone.
Pierwsza dobrej jakości
woda trafiła do sieci wodociągowej 18 listopada 1978
roku. Opracowany proces
uzdatniania opierał się na
następujących
etapach:
Koagulacja - surowa
woda przepompowywana
była z kopalni do akcelato-

rów SUW. Tutaj mieszano
ją z odpowiednimi koagulantami, czyli siarczanem
żelazawym oraz wapnem
hydratyzowanym,
które
wiązały zanieczyszczenia
z wody surowej. Usunięte nieczystości w postaci
osadu składowane były następnie poza akcelatorami,
w poletkach osadowych
na wolnym powietrzu.
Filtracja - po chemicznym oczyszczeniu podczas
koagulacji, woda trafiała na
filtry pospieszne grawitacyjne. Były to złoża piasku
przeznaczone do usuwania pozostałych w wodzie
zanieczyszczeń,
które
podczas filtracji osadzały się na ziarnach piasku,
a czysta, przesączona woda
poddawana była kolejnemu etapowi uzdatniania.

Dezynfekcja - mowa tutaj o zniszczeniu bakterii
i wirusów znajdujących się
w wodzie. Do końca 1997
roku przeprowadzana była
metodą chemiczną, przy
użyciu chloru gazowego.
Aby poprawić walory smakowe i zapachowe, metodę dezynfekcji zmieniono
później na fizyczną, w wyniku czego woda poddawana była działaniom promieniowania ultrafioletowego.
Kolumny bakteriobójcze
lamp UV zlokalizowane
były na magistralach wodociągowych w hali pomp na
Stacji Uzdatniania Wody.
W 1984 roku rozpoczęto przebudowę SUW, tak
aby zwiększyć jej wydajność: woda z SUW kierowana była pompownią
wschodnią „PW” do sieci

wodociągowej obejmującej
zbiorniki Parcze, Klucze
i Gminę Olkusz. Pompownią zachodnią „PZ”
podawano
natomiast
wodę do sieci wodociągowej połączonej ze
zbiornikami
Małobądz,
zaopatrującej
Bukowno
i Gminę Bolesław. Wydajność stacji osiągała nawet
250 litrów na sekundę.
Zanim jednak woda
trafiała na Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu,
była ona odpompowywana
z Kopalni ZGH „Bolesław”
do Kanału Południowego,
z którego była częściowo
czerpana poprzez przyległe do kanału ujęcie typu
brzegowego. Woda przelewała się grawitacyjnie
z kanału do zbiornika ujęcia, a następnie była tłoczo-
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na przez pompy dla potrzeb
Stacji Uzdatniania Wody.
Obiekt Pompowni Wody
Surowej zlokalizowany został na terenie kopalni, na
południe od SUW. W 2004
roku nastąpiła zmiana zasilania ujęcia i pompowni
wody surowej pracującej
dla SUW w Olkuszu, w wyniku czego wodę z Kanału
Południowego
zastąpiono wodami z pompowni
głównego
odwadniania
przy szybie „Bronisław”.
Nastąpił wówczas także
rozdział wypompowywanych na powierzchnię wód
dopływających do wyrobisk górniczych kopalni na
„wody pitne” i „wody przemysłowe”, dzięki czemu
Stacja Uzdatniania Wody
zaopatrywana była od tej
pory w „wodę surową czystą”. Wyodrębniony został

również „strumień wody
zanieczyszczonej”, kierowany do Pompowni Wody
Surowej, a następnie do
Działu Przeróbki Mechanicznej ZGH „Bolesław”.
W styczniu 2017 roku,
w związku ze zmianą
systemu
zaopatrzenia
w wodę mieszkańców
gmin Olkusz, Bukowno,
Bolesław i Klucze, Stacja
Uzdatniania Wody została wyłączona z eksploatacji po 39 latach pracy.

Franciszek
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Tajemnice Podziemnego Olkusza
Jak powszechnie wiadomo, prawdziwe skarby kryją
się pod ziemią. Już niedługo każdy będzie mógł się
o tym przekonać, zwiedzając
nowe, niezwykłe ekspozycje
„Podziemny Olkusz”. Prace
związane z przygotowaniem
podziemnego muzeum zostały już ukończone, a obecnie
trwają ostatnie przygotowania organizacyjne, niezbędne do udostępnienia obiektu
dla zwiedzających. Otwarcie
„Podziemnego Olkusza” planowane jest jeszcze tej wiosny.
„W 2018 roku przystąpiliśmy do realizacji jednej
z najtrudniejszych inwestycji w historii olkuskiego samorządu. Niszczejący budynek dawnego starostwa
był wątpliwą wizytówką
«Srebrnego Miasta», a dodatkowo zdecydowaliśmy
się wydobyć prawdziwy
potencjał z podziemi ratusza. Wykonane prace to

wielki sukces całej lokalnej
społeczności, która zyskała
nowoczesne i atrakcyjne
obiekty. Dawne starostwo
odzyskało bowiem swój
blask, a tajemnicze podziemia przyciągają uwagę”
- komentuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.
Pierwsza ekspozycja znajduje się w średniowiecznych
piwnicach ratusza: spacerując kilka metrów pod rynkiem i oglądając dużą, przestrzenną makietę miasta,
przeniesiemy się do Olkusza
z czasów swojej największej świetności. Można tam
również zobaczyć filmy poświęcone m.in. rozwojowi
terytorialnemu miasta, słynnym olkuskim astronomom
(ciekawostkę stanowi z pewnością replika astrolabium
Marcina Bylicy) czy niezwykłym zabytkom. Ekspozycja

pokazuje i opowiada także
historię ratusza, czyli siedziby władz miasta. W dawnym
miejskim lochu można natomiast obejrzeć animowaną
scenę przedstawiającą codzienne życie średniowiecznego miasta oraz zobaczyć
narzędzia tortur. Ważnym
elementem ekspozycji są ponadto znaleziska archeologiczne, a także kopie starych
dokumentów, rycin i map.
W drugiej podziemnej
ekspozycji, znajdującej się
w piwnicach Kwartału Królewskiego, czyli dawnej
siedziby władz górniczych,
poznamy z kolei górnicze
i hutnicze tradycje Olkusza. O tym, jak funkcjonowały niegdyś kopalnie,
można przekonać się samemu, wprawiając w ruch
modele dawnych urządzeń
górniczych oraz oglądając
przestrzenną makietę średniowiecznych
kopalni.

Znajdują się tam również
modele pieców do wytopu
ołowiu i srebra, a w „Srebrnej komnacie” mieści się
replika słynnego Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich. Prezentowane są
ponadto narzędzia pracy górników oraz historia
mennicy, która działała tu
na przełomie XVI i XVII
wieku. Warto wspomnieć, że

każdy może wybić sobie na
pamiątkę kopię olkuskiego
trojaka. Zwiedzanie uatrakcyjniają także multimedia,
a obydwie ekspozycję można
zwiedzać korzystając z bezpłatnego audioprzewodnika.
Przypominamy,
że
koszt
całej
inwestycji
pod
nazwą
„Rewitalizacja kwartału królew-

skiego w Olkuszu oraz
utworzenie
multimedialnej
trasy
turystycznej
w podziemiach ratusza”
wyniósł około 20 milionów
złotych, z czego ponad 6,5
miliona złotych pokryło unijne dofinansowanie.
fot. Ł. Dwornik
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