
Nakład 21 000 egzemplarzyNakład 21 000 egzemplarzy

Olkusz-Bukowno-Bolesław-Klucze-Wolbrom-Trzyciąż

nr 2/2022 (029)  31.01.2022r. ISSN 2719-7352

XI Kucie Kos Powstańczych w kuź-
ni Jacka Włodarczyka w Żuradzie

Odbywające się cyklicznie w rocznicę wybuchu Powstania Stycz-
niowego kucie kos w Żuradzie staje się wydarzeniem o coraz 
większym znaczeniu kulturowym. Oprawianiu kosy na sztorc, 
będącemu punktem wyjścia tej wyjątkowej imprezy, towarzyszy 
dziś bowiem wiele wydarzeń towarzyszących, zarówno w Żura-
dzie, jak i w innych miejscach związanych z tradycją powstańczą. 
Dla przykładu, w tym roku Paula Broda, wraz z Amelką, Emil-
ką i Kacprem, przygotowała program artystyczny o charakterze 
patriotycznym, a Łukasz Żak porwał zebranych swoją recytacją 
„Reduty Ordona”. Otoczenie kuźni jak zwykle było natomiast 
wypełnione scenogra� ą przygotowaną przez Zbigniewa Rosia.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2. 

Ujęcia wody pitnej niezagrożo-
ne - naukowcy z AGH wyjaśniają

Od dwóch miesięcy na różnych forach społecznościowych, w lokalnych 
gazetach, czy w mediach ogólnopolskich ukazują się artykuły, informa-
cje i wywiady pod katastro� cznymi wręcz tytułami, wieszczącymi klęskę 
ekologiczną w rejonie trzech rzek: Białej, Sztoły i Baby. Autorzy tych pu-
blikacji wskazują na  ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie jako główne-
go sprawcę strat środowiskowych w ekosystemie tych rzek oraz zatrucia  
w przyszłości ujęć wody pitnej. W sprawę wciągnięci zostali nie tylko 
mieszkańcy Bukowna i Olkusza, ale również Sławkowa, Sosnowca, Dąbro-
wy Górniczej i Jaworzna. W natłoku wielu sprzecznych informacji każdy z 
nas zastanawia się jaka jest prawda o zaistniałej sytuacji oraz jakie są fakty, 
a co jest jedynie czarną wizją nakierowaną na zdyskredytowanie ZGH 
„Bolesław”. Dlatego też, profesor dr hab. inż. Jacek Motyka i prof. dr hab. 
inż. Kajetan d’Obyrn, profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie, rzetelnie wyjaśniają czy ujęcia wody pitnej w wyniku likwida-
cji kopalni „Olkusz-Pomorzany” rzeczywiście są zagrożone zatruciem.

CZYTAJ DALEJ NA STRONACH 3-5.
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Odbywające się cyklicz-
nie w rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego 
kucie kos w Żuradzie sta-
je się wydarzeniem o co-
raz większym znaczeniu 
kulturowym. Oprawianiu 
kosy na sztorc, będącemu 
punktem wyjścia tej wy-
jątkowej imprezy, towa-
rzyszy dziś bowiem wiele 
wydarzeń towarzyszących, 
zarówno w Żuradzie, jak 
i w innych miejscach zwią-
zanych z tradycją powstań-
czą. Dla przykładu, w tym 

roku Paula Broda, wraz 
z Amelką, Emilką i Kacprem, 
przygotowała program arty-
styczny o charakterze pa-
triotycznym, a Łukasz Żak 
porwał zebranych swoją 
recytacją „Reduty Ordona”. 
Otoczenie kuźni jak zwykle 
było natomiast wypełnione 
scenogra� ą przygotowa-
ną przez Zbigniewa Rosia.

Kosa oprawiona na 
sztorc przez corocznych 
gości specjalnych, czyli 
braci Władysława i Woj-

ciecha Raczków z Pisarzo-
wej, stylizowana była po-
nadto na świecznik: u jej 
nasady widać dwa okap-
niki z mocowaniem na 
świece, a szpic został za-
kręcony do dołu, przez co 
może służyć jako uchwyt. 
Takie „pokojowe” zasto-
sowanie kosy bojowej sta-
nowiło absolutną nowość 
w dotychczasowej trady-
cji kucia kos w Żuradzie.

W godzinach popołu-
dniowych ubrani w stroje 

historyczne uczestnicy wy-
darzenia zaciągają  z ko-
lei wartę przy grobie puł-
kownika Francesco Nu-
llo na starym cmentarzu 
w Olkuszu. Ciekawym 
uzupełnieniem impre-
zy, odbywającym się na-
stępnego dnia, jest także 
Rajd Szlakiem Powstania 
Styczniowego na ziemi ol-
kuskiej. Członkowie dzia-
łającego przy olkuskim 
oddziale PTTK Klubu Hi-
storycznego "Bractwo Ko-
packie" zapalili ponadto 

znicze i zaciągnęli wartę 
przy powstańczych mogi-
łach i miejscach pamięci 
w Olkuszu, Pieskowej Ska-
le, Ojcowie i Imbramowi-
cach. Niezwykłą popular-
nością w Internecie cieszył 
się natomiast mający miej-
sce na dziedzińcu zamku 
w Pieskowej Skale koncert 
Łukasza Żaka na rogu.

Kucie kos w Żuradzie po 
raz kolejny można zatem 
nazwać wydarzeniem wy-
jątkowym w skali ogólno-

polskiej, o czym świadczy 
chociażby coraz więcej go-
ści z zarówno bliższej, jak 
i dalszej okolicy czy ob-
jęcie edycji z 2019 roku 
Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej w Stulecie Od-
zyskania Niepodległości.

Rozmus
Franciszek

OGŁOSZENIA
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Ujęcia wody pitnej niezagrożone - naukowcy z AGH wyjaśniają

Od dwóch miesięcy na 
różnych forach społecz-
nościowych, w lokalnych 
gazetach, czy w mediach 
ogólnopolskich ukazują się 
artykuły, informacje i wy-
wiady pod katastro� cznymi 
wręcz tytułami, wieszczą-
cymi klęskę ekologiczną 
w rejonie trzech rzek: Bia-
łej, Sztoły i Baby. Autorzy 
tych publikacji wskazują 
na  ZGH „Bolesław” S.A. 
w Bukownie jako główne-
go sprawcę strat środowi-
skowych w ekosystemie 
tych rzek oraz zatrucia 
w przyszłości ujęć wody 
pitnej. W sprawę wciągnię-
ci zostali nie tylko miesz-
kańcy Bukowna i Olkusza, 
ale również Sławkowa, So-
snowca, Dąbrowy Górniczej 
i Jaworzna. W natłoku wie-
lu sprzecznych informacji 
każdy z nas zastanawia się 
jaka jest prawda o zaistniałej 
sytuacji oraz jakie są fakty, 
a co jest jedynie czarną wi-
zją nakierowaną na zdyskre-
dytowanie ZGH „Bolesław”. 
Dlatego też, profesor dr hab. 
inż. Jacek Motyka i prof. 
dr hab. inż. Kajetan d’Oby-
rn, profesorowie Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie, rzetelnie wyjaśniają 
czy ujęcia wody pitnej w wy-
niku likwidacji kopalni „Ol-
kusz-Pomorzany” rzeczywi-
ście są zagrożone zatruciem.

Polemika profesorów

Prezes Zielonego Rin-
gu Przemszy Włodzimierz 

Wieczorek stwierdził na ła-
mach Gazety Wyborczej, 
że w wyniku zatopienia 
kopalni rud cynku i oło-
wiu „Olkusz-Pomorzany” 
w Olkuszu, „zatrute zostaną 
również ujęcia wody pitnej 
dla mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej, Olkusza, Sławko-
wa, a z czasem także Jaworz-
na i Sosnowca” (tekst orygi-
nalny). Poprzez widoczne 
podkreślenie chciał chyba 
zwrócić uwagę, że szczegól-
nie dotknie to mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej, mimo 
że to Olkusz i Sławków znaj-
dują się znacznie bliżej li-
kwidowanej kopalni. Stwier-
dzenie prezesa Wieczorka 
nie zostało ponadto poparte 
żadnymi merytorycznymi 
argumentami, co skłoniło 
do polemiki naukowców 
specjalizujących się m.in. 
w hydrogeologii, hydrogeo-
logii górniczej i ochronie 
wód: "w takiej sytuacji je-
dynym zdaniem polemicz-
nym może być co prawda 
to, że tak nie będzie, ale 
uważamy, że mieszkańcom 
wymienionych miejscowo-
ści należą się wyjaśnienia 
poparte rzetelną wiedzą 
i danymi zbieranymi przez 
służbę geologiczną ZGH 
«Bolesław» oraz przez na-
ukowców z różnych ośrod-
ków akademickich i badaw-
czych, głównie z południowej 
Polski, przez dziesiątki lat” 
- zaznaczają. Zaczną oni od 
Sławkowa i Olkusz, a później 
przejdą do Dąbrowy Górni-
czej, Jaworzna i Sosnowca.

Woda dla Sławkowa

Mieszkańcy Sławkowa są 
zaopatrywani w wodę ze 
studni głębinowych, wy-
wierconych w północno-
-wschodniej części Sław-
kowa, w pobliżu prawego 
brzegu Białej Przemszy. 
Studnie ujmują wodę ze 
skał środkowego triasu, tej 
samej formacji, która była 
drenowana wyrobiskami 
górniczymi kopalni „Olku-
sz-Pomorzany”. Stwierdzo-
ne ucieczki wody z Białej 
Przemszy w rejonie Sław-
kowa świadczą o tym, że 
wpływ drenażu górnicze-

go sięgnął tej rzeki, ale nie 
ma twardych dowodów, że 
ją przekroczył. Przez kil-
kadziesiąt lat eksploatacji 
rud cynku i ołowiu nie było 
żadnych sygnałów spadku 
wydajności sławkowskie-
go ujęcia albo pogorszenia 
się jakości wody. Nie za-
nikły też źródła, które wy-
pływają ze skał triasowych 
(Korzeniec, Krzyż, Wal-
cownia, Komora. (Fig.1) 

Dowodzi to, że Bia-
ła Przemsza jest barierą, 
która bardzo utrudnia lub 
praktycznie uniemożliwia 
propagację leja depresji. 

W takiej sytuacji likwidacja 
kopalni „Olkusz-Pomorza-
ny” nie wpłynie bezpośred-
nio na jakość wody pit-
nej ujmowanej studniami 
w Sławkowie. Trzeba jed-
nak brać pod uwagę możli-
wość pogorszenia się jako-
ści wody w ujęciu w sposób 
pośredni, tzn. przez in� l-
trację zanieczyszczonych 
wód z Białej Przemszy po 
podniesieniu się zwiercia-
dła wody w utworach tria-
su powyżej poziomu wody 
w rzece. Wtedy rzeka z in-
� ltrującej, czyli takiej, która 
traci część wody, stanie się 
drenującą, tj. taką, która 
jest zasilana wodą pod-
ziemną. Woda podziemna, 
która napłynie od wschodu, 
od strony wypełnionego już 
leja depresji, może być za-
nieczyszczona i wtedy stan 
czystości wody w Białej 
Przemszy ulegnie pogor-
szeniu. Według danych do-
kumentacji ujęcia w Sław-
kowie i dotychczasowych 
obserwacji wody Białej 
Przemszy nie in� ltrują do 
studni ujęcia. Nie można 
jednak z całą pewnością 
stwierdzić, że z biegiem 
czasu nie zaczną go zasilać. 
Aby można było to jedno-
znacznie wykluczyć, należy 
prowadzić monitoring uję-
cia wód podziemnych oraz 
otworów obserwacyjnych.  
W przypadku stwierdzenia 
zasilania ujęcia wód woda-
mi rzeki Białej Przemszy 
w przyszłości nie może być 
mowy o żadnym zatruciu 
wody, ponieważ jest bardzo 

prawdopodobne, że nadal 
będzie to woda zdatna do 
picia.  Na jakiej podstawie 
tak uważamy?. Wskazuje na 
to morfologia powierzch-
ni terenu i występowanie 
źródeł w rejonie Sławkowa. 
Woda podziemna najpraw-
dopodobniej napływa do 
studni w Sławkowie głów-
nie od strony wzgórz tria-
sowych, które są na północ 
od Sławkowa, stąd stabilna 
sytuacja ujęcia w Sławko-
wie i źródeł, wypływają-
cych ze skał triasowych. 
Przy okazji warto wspo-
mnieć, że jakości wody 
w ujęciu sławkowskim za-
grażają nielegalne („dzi-
kie”) wysypiska, zlokalizo-
wane na obszarze zasilania 
i spływu wód podziemnych 
do ujęcia. Składowiska od-
padów są również zloka-
lizowane poza obszarem 
zasobowym ujęcia (skła-
dowisko odpadów metalu-
rgicznych ZWM) (Fig. 2).

Odcieki z tych składo-
wisk mogą spowodować 
„zatrucie” w rozumieniu 
pana Wieczorka. Dziwne, 
że dzielni ekolodzy z Ringu 
Białej Przemszy nie intere-
sują się tym problemem.

Woda dla Olkusza

Do 2017 roku głównym 
źródłem zaopatrzenia w wo-
dę pitną mieszkańców gmin 
Olkusz, Bolesław, Bukowno 
i klucze były wody kopal-
niane. Dodatkowym zaopa-
trzeniem, zwykle na po-

Fig. 1 Lokalizacja źródeł w miejscowości Sławków

Fig. 2 Lokalizacja nielegalnych składowisk odpadów w rejonie ujęcia w Sławkowie



4

trzeby lokalne, były studnie 
głębinowe. W związku 
z perspektywą likwidacji 
kopalni „Olkusz-Pomorza-
ny” władze Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kana-
lizacji (PWiK) w Olkuszu 
podjęły kilka lat wcześniej 
decyzję o poszukiwa-
niu innych źródeł wody. 
W rejonie Cieślina, Kolbar-
ku i Bydlina, w północno-
-wschodnich peryferiach 
rejonu olkuskiego, zwery-
� kowano możliwości eks-
ploatacyjne istniejących 
studni i odwiercono nowe. 
Łącznie z ujęciem wód źró-
dlanych w Witeradowie, 
na południe od Olkusza, 
ilość ujmowanej studnia-
mi wody okazała się wy-
starczająca dla dotychcza-
sowego zaopatrzenia, bez 
konieczności sięgania po 
wody kopalniane. W 2017 
roku PWiK w Olkuszu zre-
zygnowało z poboru wód 
kopalnianych i w całości 
przeszło na zaopatrzenie 
ludności w wodę ze wspo-
mnianych ujęć. Z wypowie-
dzi prezesa Wieczorka nie 
wynika, które ujęcia wody 
pitnej dla mieszkańców 
Olkusza zostaną „zatru-
te”, więc przeanalizujemy 
pod tym kątem te, o któ-
rych była mowa powyżej.

Studniami w rejonie Cie-
ślina, Kolbarku i Bydlina 
ujmowane są wody z wę-
glanowych skał triasowych 
i z wapieni jurajskich. Po-
dobnie, jak w przypadku 
Sławkowa trudno powie-
dzieć, czy ten obszar znalazł 
się w zasięgu odwadniania 

wyrobisk górniczych ko-
palni „Pomorzany”. Wypły-
wy artezyjskie z utworów 
triasu i, w jednej z wierco-
nych studni, także z wapie-
ni jurajskich, dowodzą, że 
wpływ drenażu górniczego 
był tu nieznaczny lub go 
nie było. Woda podziemna 
w dolomitach i wapieniach 
utrzymuje się w tym rejonie 
mniej więcej na wysoko-
ści około 340-345 metrów 
nad poziomem morza. Po 
wypełnieniu się leja de-
presji wywołanego odwad-
nianiem wyrobisk kopal-
ni „Pomorzany” poziom 
wody w utworach triasu 
wróci do naturalnego po-
ziomu, który przed budową 
tej kopalni ustabilizuje się 
na wysokości około 315-
325 metrów nad poziomem 
morza. Odpowiedź na py-
tanie, czy zanieczyszczona 
woda z obszaru leja depre-
sji przepłynie z niższego 
poziomu na wyższy do ujęć 
w rejonie Cieślina, Bydlina 
i Kolbarku jest chyba oczy-
wista. Ujęcia wody z wapie-
ni jurajskich (Witeradów 
i inne niewielkie ujęcia) też 
nie są zagrożone, ponieważ 
poziom wody w utworach 
jury układa się powyżej na-
turalnego poziomu wody 
w skałach triasowych, 
a prócz tego są one pod-
ścielone izolującą serią iłów 
górnego triasu (kajpru), 
która ogranicza możliwość 
wymiany wody między wa-
pieniami jurajskimi i wo-
donośnymi skałami triaso-
wymi. Dowodem na to są 
czynne źródła w centrum 
leja depresji, które wypły-

wają z wapieni jurajskich 
w południowej części Ol-
kusza (Czarna Góra, Ma-
zaniec) czy w Pomorzanach 
(Fig. 3). 

Woda dla 
Dąbrowy Górniczej

Prezes Wieczorek w swo-
jej wypowiedzi nie wska-
zał, które ujęcia wody dla 
mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej  ma na myśli. 
W jego wystąpieniach 
zwykle pojawia się ujęcie 
w Ujejscu w zachodniej 
części Dąbrowy Górniczej. 
W tym rejonie przepływa 
rzeka Czarna Przemsza 
z dopływającą do niej Trze-
byczką i ta część Dąbrowy 
Górniczej znajduje się 
w zlewni tych rzek. Po-
nadto znajduje się tam 
zbiornik wodny w dawnej 
kopalni piasku Kuźnica 
Warężyńska. Zanieczysz-
czone wody podziem-
ne z wypełnionego leja 
depresji kopalni „Olku-
sz-Pomorzany” mogły 
by dopłynąć do ujęcia 
w Ujejscu pod warunkiem, 
że pokonają wododział 
pomiędzy Białą Przemszą 
i Czarną Przemszą (Fig.4). 

Zatem podobnie, jak 
w przypadku ujęć dla 
mieszkańców Olkusza mu-
siałyby popłynąć z niższe-
go do wyższego poziomu. 
Załóżmy nawet, że jakimś 
cudem woda pokonała 
siłę grawitacji i dopłynęła 
do Ujejsca, to należy się 
zastanowić, po jakim cza-
sie mogłoby to nastąpić. 

Studenci kierunków, 
na których wykładane są 
podstawy nauki o wodach 
podziemnych (hydrogeo-
logii) dowiadują się, że 
w odróżnieniu od wód 
w rzekach, wody pod-
ziemne przemieszczają się 
w środowisku skalnym bar-
dzo powoli. Rzeka, w za-
leżności od spadku terenu 
płynie nawet parę metrów 
na sekundę w górach do 
pojedynczych centymetrów 
na nizinach w pobliżu uj-
ścia do morza. Natomiast 
wody podziemne płyną 
z prędkością kilku, kilku-
nastu metrów na rok. Prak-
tycznym przykładem mogą 
być lignosulfoniany, ciekłe, 
ciemnobrunatne odpady 
o silnym, chemicznym za-
pachu, które powstawały 
w procesie produkcji ce-
lulozy w Fabryce Papie-
ru i Celulozy w Kluczach. 
W latach trzydziestych ze-
szłego stulecia pozbywano 
się ich przez rozsączanie 
w piaskach Pustyni Błę-
-dowskiej około 500m 
od rzeki Białej Przemszy. 
Ówczesne przepisy pra-
wa zabraniały bezpośred-
niego zrzutu tego rodzaju 
ścieków bezpośrednio do 
rzeki, więc taki pomysł na 
pozbywanie się lignosulfo-
nianów wydawał się zna-
komity. W latach sześćdzie-
siątych zeszłego stulecia, 
mniej więcej po 30 latach 
od rozpoczęcia zrzutu li-
gnosulfonianów, na brzegu 
Białej Przemszy pojawiły 
się ciemnobrunatne wypły-
wy i kolor Białej Przemszy 
zmienił się na ciemno-

brunatny, ale nazwa rzeki 
pozostała bez zmian. Tak 
więc lignosulfoniany poko-
nały wraz z wodami pod-
ziemnymi dystans 500m 
w mniej więcej 30 lat, czyli 
przemieszczały się z pręd-
kością około 17 metrów na 
rok. Przyjmijmy że wody 
podziemne z centrum leja 
depresji w otoczeniu ko-
palni „Olkusz-Pomorzany” 
będą się przemieszczały 
z prędkością 20 metrów na 
rok, mimo wspomnianej 
różnicy ciśnień i obecności 
barier w postaci uskoków. 
Z Olkusza do Dąbrowy 
Górniczej w linii prostej 
jest około 25 km, a więc 
zanieczyszczone wody 
podziemnej, po wypełnie-
niu się leja depresji będą 
potrzebowały minimum 
1250 lat żeby dopłynąć do 
Dąbrowy Górniczej. Chyba 
jest to wystarczająco długi 
czas, żeby znaleźć sposób 
na uniknięcie „zatrucia” 
wody w ujęciu Ujejsce.

Woda dla Jaworzna

Mieszkańcy Jaworzna 
są zaopatrywani w wodę 
pitną z kilku ujęć. Jed-
no z nich jest na Kana-
le Centralnym w dawnej 
piaskowni „Szczakowa” 
(tzw. ujęcie „Piaskow-
nia”). Prezes Wieczorek 
także w przypadku Ja-
worzna nie wskazał na 
któreś z tych ujęć, którego 
wody zostaną „zatrute” 
w wyniku likwidacji ko-
palni „Olkusz-Pomorza-
ny”. Prawdopodobnie 
chodzi mu o ujęcie „Pia-

skownia”, bo  pozostałe 
ujmują wodę z węgla-
nowych skał triasowych 
niecki chrzanowskiej lub 
z piaskowców karboń-
skich. Ujęcia wód pod-
ziemnych dla mieszkań-
ców Jaworzna są bardziej 
zagrożone od strony zli-
kwidowanej w 2010 roku 
kopalni rud cynku i oło-
wiu „Trzebionka”, odległej 
od miasta o około 14 km, 
niż ze strony zatapianej 
kopalni „Olkusz-Pomo-
rzany”, odległej o około 22 
km. Odniesiemy się więc 
do ujęcia „Piaskownia” 
na Kanale Centralnym 
w piaskowni „Szczakowa”. 

Kanał Centralny w daw-
nej piaskowni „Szczako-
wa” jest zasilany wodą 
podziemną płynącą od 
strony wzgórz, które sąsia-
dują z piaskownią od stro-
ny wschodniej i południo-
wo-wschodniej. Jednym 
z nich jest charaktery-
styczna Diabla Góra. 
Liczne drobne kanały 
w tej części piaskowni 
zasilają Kanał Centralny. 
Kiedy nie było piaskow-
ni woda płynąca od tych 
wzgórz zasilała rzekę 
Sztołę. Po drodze do Ja-
worzna Kanał Central-
ny jest zasilany wodą od 
strony północnej poprzez 
starą, zrekultywowaną 
część piaskowni. Jednym 
ze źródeł zasilania Kana-
łu Centralnego, w okresie 
funkcjonowania kopal-
ni „Olkusz-Pomorzany”, 
były też ucieczki wody 
z rzeki Sztoły, głównie 

www.gazetaolkuska.pl

Fig. 3 Schemat warunków przepływu wód podziemnych po zatopieniu kopalni „Olkusz-Pomorzany”
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na odcinku między do-
pływem Baby w Bukow-
nie, a drogą z Bukow-
na do Boru Biskupiego. 
Na całej długości Sztoły 
od Bukowna do Rysz-
ki uciekało około 20% 
wody z rzeki, zasilając 
Kanał Centralny. Według 
pomiarów wykonanych 
w  sierpniu 2021 roku 
było to około 10 m3/min 
(około 600 m3/h). Taki 
ubytek wody nie ma istot-
nego wpływu na wielkość 
całkowitego przepływu 
w Kanale Centralnym, 
a więc także na wydaj-
ność ujęcia „Piaskownia” 
w Jaworznie. Zaprzesta-
nie pompowania wody 
w kopalni „Olkusz-Po-
morzany” i zrzutu wód 
kopalnianych do Sztoły 

nie wpłynie na wydaj-
ność tego ujęcia. Jakim 
więc sposobem mogą się 
do niego dostać „zatrute” 
wody z wypełniającego 
się leja depresji kopalni? 
Jest to oczywiście pyta-
nie retoryczne, bo nie ma 
takiej możliwości. Wody 
zasilające Kanał Cen-
tralny są bardzo dobrej 
jakości, ponieważ płyną 
z obszarów kompletnie 
niezwiązanych  z terenem 
objętym zasięgiem leja 
depresji, który powstał 
wskutek odwadniania 
wyrobisk kopalni „Olku-
sz-Pomorzany”.  W związ-
ku z tym zatopienie tej 
kopalni nie będzie miało 
żadnego wpływu na ja-
kość wody u ujęciu „Pia-
skownia” w Jaworznie.

Woda dla Sosnowca

Sosnowiec jest oddalo-
ny od Olkusza o około 30 
km, więc do wypowiedzi 
prezesa Wieczorka, że 
zostaną „zatrute” ujęcia 
wody dla mieszkańców 
tego miasta odnoszą się 
te same uwagi, które wy-
raziliśmy w stosunku do 
ujęcia w Ujejscu, z tym, 
że ewentualny czas do-
pływu „zatrutej” wody 
z Olkusza do Sosnowca 
byłby dłuższy o około 
250 lat, czyli  wyniósł-
by minimum 1500 lat.

Prof. dr hab. Inż. 
Jacek Motyka

Prof. dr hab. Inż. 
Kajetan d’Obyrn

W ciągu ostatnich 12 
miesięcy w Polsce zmar-
ło aż 511 tysięcy osób 
– najwięcej po drugiej 
wojnie światowej. Na do-
datek, urodziło się tylko 
330 tysięcy dzieci, czyli 
najmniej od ponad 15 
lat. Tragiczny wskaźnik 
przyrostu naturalnego 
odcisnął swoje piętno tak-
że w Olkuszu, w którym 
nowy rok przywitało 32 
737 mieszkańców – o 595 
mniej, niż przed rokiem.

Niestety, zjawisko 
zmniejszania się liczby 
ludności Polski jest wi-

doczne od wielu lat. Pro-
gnozy Głównego Urzędu 
Statystycznego wskazują, 
że do 2050 roku liczba 
ludności naszego kraju 
zmniejszy się o 4,4 miliona 
osób. Od 2000 roku syste-
matycznie maleje rów-
nież populacja większości 
krajów Unii Europejskiej.

Na początku 2021 
roku Olkusz liczył 
33 370 mieszkańców, 
a obecnie 32 737, czyli 
o 633 mniej. Marnym 
pocieszeniem wydaje 
się fakt, że przed rokiem 
było jeszcze gorzej: od 

stycznia 2020 roku do 
pierwszego miesiąca 
2021 roku ubyło aż 680 
olkuszan. Lekkim opty-
mizmem mogą jednak 
napawać dane doty-
czące sołectw, gdzie 
zauważalny jest nawet 
niewielki wzrost liczby 
ludności. Te na począt-
ku 2021 roku zamiesz-
kiwało łącznie bowiem 
13 516 osób, a obec-
nie liczba ta wynosi 13 
554 – czyli o 38 więcej.

źródło: Urząd Miasta 
i Gminy Olkuszu

REKLAMA

Fig. 4 Wododział wód powierzchniowych i podziemnych (schemat)

Olkuszan mniej o 633
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Pieniądze na sport w Olkuszu rozdane. 
Ile otrzymały poszczególne kluby?

Jak co roku, Gmina Ol-
kusz przyznała dotacje na 
lokalne kluby sportowe. 
W tym roku łączna kwo-
ta do� nansowań wynio-
sła 600 000 złotych, czyli 
o 100 tysięcy złotych wię-
cej, niż w ciągu ostatnich 
12 miesięcy. Dla porów-
nania, Bukowno na sport 
przeznaczyło 320 000 
złotych, Gmina Wolbrom 
250 000 złotych, a Gmina 
Klucze 187 000 złotych.

Największym bene� -
cjentem gminnych środ-
ków ponownie zosta-
ło Stowarzyszenie Pił-
ki Ręcznej Olkusz, 
które zostało zasilone 
z miejskiej kasy kwo-
tą 200 tysięcy złotych. 
Taki stan rzeczy nie 
jest zaskoczeniem, jako 
że Srebrne Lwice re-
gularnie występują na 
parkietach 1. Ligi, zaj-
mując 6. miejsce po 
rundzie jesiennej bie-
żącego sezonu. Świet-
nie radzą sobie także 
zespoły młodzieżowe 
SPR-u. Dla przykładu, 
Juniorki Młodsze zajęły 
w sierpniu 4. miejsce na 
Mistrzostwach Polski 
w piłce ręcznej plażowej.

Niemal tyle samo 
środków trafiło łącznie 
do olkuskich klubów 
piłkarskich. Najwięcej, 
bo po 60 000 złotych, 
otrzymały Klub Spor-
towy PKM Olkusz oraz 
Spójnia Osiek-Zimno-
doł-Zawada, czyli ekipy, 
które po pierwszej po-
łowie bieżącego sezonu 
liderują rozgrywkom 
Keeza Klasy Okręgo-
wej grupy Kraków I. 50 
tysięcy złotych władze 
Gminy Olkusz przy-
znały natomiast debiu-
tującemu w seniorskich 
zmaganiach Olkuskiego 
Klubowi Sportowemu 
„Słowik”. Zespół ten, 
świętujący niedaw-
no swoje 10. urodziny, 
pierwszą połowę swo-
jego inauguracyjnego 
sezonu w Keeza Klasie 
B grupy Olkusz zakoń-
czył na 9. pozycji, choć 
najprawdopodobnie j 
awansuje się o jedno 
miejsce z uwagi na wal-
kower za nieodbyty mecz 
z Northstarem Mie-
chów. „Żółto-niebiescy” 
byli dotąd znani przede 
wszystkim z wysokie-
go poziomu szkolenia 
młodzieży: to właśnie 

w barwach OKS-u swo-
je piłkarskie kroki sta-
wiali m.in. lewy obroń-
ca Jagielloni Białystok 
Bartłomiej Wdowik czy 
bramkarka GKS-u Ka-
towice Kinga Seweryn. 
Warto również wspo-
mnieć, że oboje mają 
za sobą występy w ka-
drach młodzieżowych 
Reprezentacji Polski.

Kwoty przyznanych do-
tacji na kluby sportowe 

z Gminy Olkusz:

SPR Olkusz (piłka 
ręczna): 200 000 złotych

KS PKM Olkusz 
(piłka nożna oraz 

lekkoatletyka): 70 000 
złotych

Spójnia Osiek-Zim-
nodół-Zawada (piłka 

nożna): 60 000 złotych

OKS „Słowik” (piłka 
nożna): 50 000 złotych

LKS „Kłos” Olkusz 
(lekkoatletyka, tenis 

stołowy, modelarstwo 
oraz chińskie sztuki 

walki): 44 000 złotych

UKS Korona Olkusz 
(akrobatyka): 37 000 

złotych

UKS „Czarny Koń” 
Olkusz (szachy): 35 000 

złotych

UKS Omega Olkusz 
(pływanie): 35 000 

złotych

Błysk Zederman 
(piłka nożna): 30 000 

złotych

Leśnik Gorenice 
(piłka nożna): 10 000 

złotych

Jurajski Klub Oyama 
Karate w Olkuszu (ka-
rate): 10 000 złotych

MUKS Ilkus Olkusz 
(lekkoatletyka): 10 000 

złotych

KS Flika Olkusz 
(krzewienie kultury 

� zycznej): 4 000 złotych

AP Srebrni Olkusz 
(akademia piłkarska): 

4 000 złotych

AP Champions Ol-
kusz (akademia piłkar-

ska) 4 000 złotych

ULKS Gra� t Bogucin 
Mały (piłka nożna): 

2 500 złotych

Promedis (nordic-
-walking): 2 500 złotych

Redakcja
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Obsługa klientów w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Olkuszu 

ponownie ograniczona z po-
wodu pandemii

W związku z reali-
zacją zaleceń dotyczą-
cych zachowania bez-
pieczeństwa w czasie 
pandemii COVID-19, 
obsługa mieszkańców 
w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Olkuszu odbywa 
się obecnie wyłącznie 
w specjalnie wyznaczo-
nych na parterze bu-
dynku strefach dostępu.

“Wiele czynności urzę-
dowych można dziś 
zrealizować bez wy-
chodzenia z domu. 
Jest to duża wygoda 
oraz ostrożność w sy-
tuacji zagrożenia ko-
lejnym wariantem 
koronawirusa. Zachę-
cam do korzystania 
z tej możliwości, jako że 
pracownicy magistratu 
z taką samą staranno-
ścią traktują wnioski 
składane na odległość”

- komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Ol-
kusz Roman Piaśnik.

Warto zatem pamię-
tać o możliwości za-
łatwiania spraw drogą 
elektroniczną: poprzez 
platformę ePUAP, za 
pośrednictwem na ad-
resu e-mail poczta@
umig.olkusz.pl oraz 
pod numerem telefonu 
32 626 01 00. Czynno-
ści płatnicze również 
mogą zostać wykonane 
z domu, poprzez ban-
kowość elektroniczną. 
Pisma papierowe moż-
na natomiast zostawić 
w umieszczonej przy 
wejściu do urzędu 
skrzynce podawczej 
lub wysłać na adres 
„Urząd Miasta i Gmi-
ny w Olkuszu, Rynek 
1, 32-300 Olkusz”.

Najważniejsze kon-
takty do wydziałów 

Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Olkuszu:

Wydział Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Od-
padami Komunalnymi 

32 626 01 18, 
32 626 01 67, 
32 626 01 74,
32 626 01 19 

(odpady),

Wydział Podatków
 i Opłat

32 626 01 95 
(wymiar)

32 626 01 15 
(księgowość)

Wydział Geodezji 
i Gospodarki Mieniem

32 626 01 11

Wydział Administracyj-
no – Organizacyjny

32 626 02 11

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, Ochro-
ny Ludności i Spraw 

Obronnych
32 626 02 08

Wydział Spraw 
Obywatelskich
32 626 02 06 
32 626 01 14 

(dowody osobiste)

Wydział Spraw 
Społecznych
32 626 01 07

Biuro ds. Koordynacji 
Funduszy UE
32 626 01 84

Wydział Urbanistyki 
i Ochrony Zabytków

32 626 01 02, 
32 626 01 03, 
32 626 01 04,
32 626 01 05

Wydział Drogowo-
Inwestycyjny
32 626 01 56, 
32 626 01 57,
32 626 01 58

Urząd Stanu Cywilnego
32 626 01 29

Straż Miejska
32 626 01 40

Najważniejsze numery 
kont bankowych:

Wpłaty z tytułu podat-
ków i opłat lokalnych

Na indywidualne 
rachunki bankowe 

wskazane w decyzjach 
otrzymanych od Urzę-

du Miasta i Gminy 
w Olkuszu lub na kon-
to o numerze 32 1240 
2294 1111 0010 2264 

9530

Opłaty z tytułu gospo-
darowania odpadami 

komunalnymi
Na indywidualny 

rachunek bankowy 
wskazany w decyzjach 
otrzymanych od Urzę-

du Miasta i Gminy 
w Olkuszu lub na 

konto o numerze 88 
1240 2294 1111 0010 

4938 9482

Wpłaty pozostałe
Na konto o numerze 

68 1240 4748 1111 
0000 4868 5216

źródło: Urząd Miasta 
i Gminy Olkuszu
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