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O zapadlisku na terenie byłego 
obszaru górniczego „Pomorzany III” 

w Bolesławiu słów kilka
7 stycznia na terenie leśnym zlokalizowanej na pograniczu Bo-

lesławia i Hutek południowo-zachodniej części byłego obszaru 
górniczego „Pomorzany III”, około 200 metrów na północ od szy-
bu „Dąbrówka”, ujawniono zapadlisko w postaci leja o promie-
niu około 25 metrów i głębokości około 15 metrów. Powstało ono 
w miejscu zasypanego i zrekultywowanego wcześniej zapadliskao 
numerze XVIII (parcela nr I) o promieniu około 65 metrów i głę-
bokości około 40 metrów, jakie powstało tam 4 maja 1982 roku.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2. 
Odławianie ryb w rze-
ce Sztole i Babie – zabiegi 
czynnej ochrony przyrody 
w związku z likwidacją ko-
palni „Olkusz-Pomorzany”

Informacja o przeprowadzonych pra-
cach przez Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Katowicach w związku 
z zaprzestaniem odprowadzania wód 
dołowych z kopalni Olkusz-Pomorzany 
ZGH Bolesław S.A.Polski Związek Węd-
karski poprzez swoją agendę w Katowi-
cach sprawuje aktywny nadzór między 
innymi nad stanem zarybienia i waru
nkami bytowania żywych organizmów 
w rzekach Sztoła, Baba i Biała Przemsza.

CZYTAJ DALEJ NA 
STRONIE 3.

fot. Zdjęcie pierwotnego zapadliska z 1982 roku
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7 stycznia na terenie leśnym 
zlokalizowanej na pograniczu 
Bolesławia i Hutek południo-
wo-zachodniej części byłego 
obszaru górniczego „Pomo-
rzany III”, około 200 metrów 
na północ od szybu „Dąb-
rówka”, ujawniono zapadlisko 
w postaci leja o promieniu 
około 25 metrów i głębokości 
około 15 metrów. Powstało 
ono w miejscu zasypanego 
i zrekultywowanego wcześniej 
zapadliska o numerze XVIII 
(parcela nr I) o promieniu 
około 65 metrów i głębokości 
około 40 metrów, jakie po-
wstało tam 4 maja 1982 roku.

Służby miernicze kopalni 
natychmiast dokonały po-
miaru i lokalizacji zapadliska 
w celu jego monitoringu. Te-
ren je otaczający został po-
nadto zabezpieczony taśmą 
ostrzegawczą oraz tablica-
mi informującymi o zakazie 
wstępu. Przyczyną powstania 
pierwotnego zapadliska był 
niekontrolowany zawał stro-
pu nad zakończoną eksploata-
cją systemem komorowym, 
w trakcie której wykonano 
11 komór o wysokości od 
20 do 25 metrów (głębo-
kość eksploatacji wynosiła 
natomiast około 100 me-
trów pod powierzchnią te-
renu). Kierownik ruchu 
zakładu górniczego powo-

łał zespół do spraw byłej 
eksploatacji zawałowej oraz 
powstałych w przeszłości 
w jej wyniku deformacji nie-
ciągłych po byłych kopal-
niach „Olkusz - Pomorza-
ny”, „Bolesław” i „Olkusz”. 
Zadaniem zespołu będzie 
przeprowadzenie analizy 
dokumentów kartograficz-
nych rejonów, w obrębie któ-
rych prowadzona była eks-
ploatacja zawałowa, miejsc 
wystąpienia w przeszłości 
deformacji nieciągłych oraz 
monitorowanie stanu zata-
piania wyrobisk górniczych. 
Zespół podjął już pracę 
i prowadzi rozpoznanie za-
istniałego stanu: ustalono 
m.in., że eksploatacja komo-
rowa z zawałem stropu pro-
wadzona była poza rejonami 
zabudowanymi, głównie na 
terenach leśnych, a więc nie 
istnieje zagrożenie dla oko-
licznych mieszkańców, że 
ich domy mogą się zapaść 
z powodu znajdujących się 
pod nimi pustych wyrobisk.

Eksploatacja rud cynku 
i ołowiu systemem komoro-
wym na zawał stropu była 
prowadzona przez kopalnię 
„Olkusz” oraz kopalnię „Po-
morzany” od momentu ich 
powstania do lat 80’, kiedy to 
definitywnie zaprzestano tej 
metody. System ten był zgod-

ny z ówczesnym prawem 
górniczym i z góry przewi-
dywał możliwość wystąpie-
nia zapadlisk na powierzchni 
ziemi. Dlatego też, roboty 
górnicze były prowadzone 
pod terenami leśnymi, z dala 
od zabudowań. Na terenach, 
gdzie występowały takie za-
padliska, były później lokali-
zowane odkrywkowe kopal-
nie piasku. Powstała w 1968 
roku Kopalnia „Olkusz” pro-
wadziła wydobycie na zawał 
na terenie znajdującym się 
na zachód od ulicy Żuradz-
kiej oraz ogródków dział-
kowych znajdujących się na 
południe od torów kolejo-
wych. Obecnie znajduje się 
tam wyrobisko kopalni pia-
sku ze zlokalizowanym po-

środku zbiornikiem wodnym 
(w zeszłym roku miał tam 
miejsce pożar lasu). Druga 
taka kopalnia znajduje się 
natomiast na południowy-
-zachód od kopalni “Olkusz” 
po północnej stronie torów. 
Oba te obszary zostały za-
znaczone na czerwono na 
poniższej mapie, znajdującej 
się po lewej stronie. Kopal-
nia “Pomorzany” od 1974 
roku prowadziła z kolei eks-
ploatację na zawał na terenie 
leśnym na wschód od Hutek, 
gdzie później powstały dwie 
kopalnie piasku. Dodatko-
wym, dużo mniejszym ob-
szarem takiej eksploatacji, 
był właśnie teren na wschód 
od drogi Bolesław-Hutki, 
gdzie nastąpiły opisywane 

zapadliska. Na mapie poniż-
szej mapie, znajdującej się 
po prawej stronie, obszary te 
również zostały zaznaczone 
na czerwono.

Wystąpienie podobnych 
zapadlisk i lejów, jak to 
z 7 stycznia 2022 roku, jest 
możliwe jedynie w miejscach, 
gdzie prowadzona była przez 
kopalnie “Olkusz” i “Pomo-
rzany” eksploatacja rud cyn-
ku i ołowiu metodą komoro-
wą na zawał stropu. Będzie to 
trwało do czasu zakończenia 
operacji zatapiania kopalni 
i ustalenia się odtworzo-
nego horyzontu wodnego 
w górotworze, jako że wy-
pełnienie wodą historycz-
nych i współczesnych wyro-

bisk górniczych spowoduje, 
że ustanie zagrożenie po-
wierzchni terenu deforma-
cjami ciągłymi (ugięciami) 
i nieciągłymi. Miejsca, gdzie 
dawniej występowały leje 
zapadliskowe i gdzie dzisiaj 
mogą wystąpić podobne zja-
wiska, przedstawione na za-
łączonych mapach kolorem 
czerwonym, zostały oznako-
wane tabliczkami o zakazie 
wstępu. Pod żadnym pozo-
rem nie należy się do nich 
zbliżać! 

Rozmus
Franciszek

O zapadlisku na terenie byłego obszaru górniczego 
„Pomorzany III” w Bolesławiu słów kilka

Na powyższej mapie kolorem zielonym zaznaczono obszar, w którym odbywała się eksploatacja górnicza systemem zawałowym, kolorem 
niebieskim zaznaczony jest lej zapadliskowy, który powstał 4 maja 1982 roku, a pomarańczowym ten powstały 7 stycznia 2022 roku. Czerwo-

nymi strzałkami podane są z kolei odległości od najbliższych zabudowań.

fot. W mniejszym zaznaczeniu na lewo od szybu “Dąbrówka” znajduje się obecne zapadlisko
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Informacja o przepro-
wadzonych pracach przez 
Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Katowicach 
w związku z zaprzestaniem 
odprowadzania wód doło-
wych z kopalni Olkusz-Po-
morzany ZGH Bolesław S.A.

Polski Związek Wędkar-
ski poprzez swoją agendę 
w Katowicach sprawuje 
aktywny nadzór między 
innymi nad stanem zary-
bienia i warunkami byto-
wania żywych organizmów 
w rzekach Sztoła, Baba 
i Biała Przemsza. W związ-
ku z przekazywanymi 
przez odpowiednie insty-
tucje informacjami o moż-
liwym radykalnym zmniej-
szeniu przepływów wody 
w tych rzekach PZW pod-
jął działania zmierzają-
ce do zminimalizowania 
skutków tych zmian dla 
życia w rzekach. Wykonane 
we wrześniu ubiegłego roku 
połowy kontrolne pozwoli-
ły zidenty� kować gatunki 
żyjące w rzece Babie i Szto-
le. W październiku Zarząd 
Koła PZW w Bukownie, 
mając na uwadze zmiany 
w dopływie wody zasilają-
cej zbiornik Leśny Dwór 
, przeprowadził kontrolę 
jakości wody wypływają-
cej z terenu Olkusza która 
dopływać będzie do tego 
zbiornika ale pozbawiona 
dopływu wód z odwadnia-
nia kopalni. Aktualnie są 
to wody rzeki Witeradów-
ka i wody ociekowe z tere-
nu Olkusza. Próbki zostały 
przebadane pod kątem za-
nieczyszczeń chemicznych 
w Laboratorium ZGH Bo-
lesław S.A. oraz biologicz-
nych w Laboratorium Ście-
ków EUROFINS OBiKŚ 
Polska Sp. z o.o. w Kato-
wicach. Oba badania nie 
wykazały przekroczonych 
wartości zanieczyszczeń. 
Te wyniki były kluczo-

we do utrzymania odpo-
wiedniego poziomu wody 
w zbiorniku Leśny Dwór, 
gdyż po zatrzymaniu pom-
powania wód dołowych jest 
to jedyny dopływ do tego 
zbiornika.W listopadzie na 
zaproszenie Prezesa ZGH 
„Bolesław” S.A. Bogusława 
Ochaba odbyło się spotka-
nie przedstawicieli Okręgu 
PZW w Katowicach w sie-
dzibie ZGH w Bukownie 
w celu wypracowania po-
rozumienia w sprawie 
odłowów ryb z zagrożo-
nych brakiem wody rzek. 
Prezes ZGH zadeklarował 
pełną współpracę obejmu-
jącą także pokrycie wszyst-
kich kosztów związanych 
z pracami przy profilak-
tycznym odłowie ryb wy-
konanymi przez wędkarzy 
Okręgu PZW w Katowi-
cach, co zostało potwier-
dzone stosowną umową 
zawartą między ZGH 
i OPZW w Katowicach.

Bez zbędnej zwłoki przy-
stąpiono do prac przygo-
towawczych, określono 
jakie należy podjąć działa-
nia prawne, organizacyjne 
i techniczne, aby w świetle 
obowiązujących przepisów 
uratować bytujące tam ryby. 
Zarząd Okręgu PZW w Ka-
towicach podął odpowied-
nie uchwały i skierowano 
wnioski do Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska 
w Krakowie i Katowicach. 

Złożono wniosek do 
Małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, powia-
domiono Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody 
Polskie RZGW w Gliwicach 
o konieczności wykonania 
odłowów bytujących tam 
ryb w tym gatunków praw-
nie chronionych i prze-
niesienia ich do rzeki Bia-
łej Przemszy i jej dopły-
wów. W wyniku podjętych 

starań uzyskano pozy-
tywne decyzje Marszałka 
Województwa Małopol-
skiego zezwalającą zgodny 
z wymaganiami przepisów 
ochronnych i szczególny-
mi warunkami odłów ryb. 
Uzyskano także wymagane 
pozytywne Decyzje Re-
gionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Krako-
wie oraz w Katowicach 
na przeniesienie w inne 
miejsca chronionych ga-
tunków ryb występujących 
w wymienionych rzekach. 

Powyższe decyzje zostały 
obwarowane wieloma wa-
runkami jakie należy speł-
nić podczas bezpośrednie-
go wykonywania czynności 
związanych z odłowem ryb 
bytujących w tych rzekach 
i przeniesieniem ich do 
rzeki Białej Przemszy wraz 
z dopływami.

W dniu 14 grudnia 
2021 r. prowadzono ob-
serwacje na rzekach od 
rana do godz. 14.00, pod-
czas których stwierdzono 
stopniowe obniżanie się 
ich przepływów.

W dniach 15 i 16 grud-
nia 2021 r. w oparciu 
o otrzymane decyzje, po 
zawiadomieniu  wszyst-
kich instytucji oraz Pań-
stwowej Straży Rybackiej 
w Krakowie i Katowicach 
przystąpiono do odłowu 
ryb  z rzek Baby i Sztoły.

W realizacji zada-
nia uczestniczyło ok. 
38 osób, w tym wędka-
rze Kół PZW Bukowno, 
PZW Bolesław oraz węd-
karze z Okręgów PZW 
Częstochowa i Kraków.

Wędkarze zostali podziele-
ni na 4 grupy robocze, każda 
z nich pracowała na innym 
odcinku rzek Sztoła i Baba.

W trakcie realizacji zada-
nia odłowiono:

340 szt. pstrąga potokowego,
5 szt.  śliza pospolitego,
5 szt. głowaczy pręgopłetwych,
6 szt. strzebli potokowej,
1 szt. jelca,
1 szt. świnki,
1 szt. szczupaka,
2 szt. karasia srebrzystego.

Razem 361 szt. ryb.

Wszystkie złowione ryby 
zostały przetransportowa-
ne w specjalnym natlenia-
nym zbiorniku nad rzekę 
Białą Przemszę w okoli-
cach ujścia potoku Błędow-
skiego i potoku Centuria. 
Następnie w tych rejonach 
przeprowadzono nimi za-
rybienie. Ryby były w bar-
dzo dobrej kondycji.

Przez następne dni pro-
wadzono obserwacje prze-
pływów nad rzekami i ocze-
kiwano na informację 
z ZGH o dalszych ograni-
czeniach w przepływach, 
aby wykonać drugi końco-
wy etap odłowów. 

W dniach od 04 do 06 
stycznia 2022 r. wykonano

drugą turę odłowów ryb 
oraz zarybiono nimi rze-
kę Białą Przemszę w oko-
licach ujścia potoku Cen-
turia oraz pot. Tarnówka 
w miejscowości Golczo-
wice. 

Tym razem w pracach 
uczestniczyło 18 osób, pra-
ce przeprowadzono na całej 
długości rzek Sztoła i Baba.

W trakcie realizacji zada-
nia odłowiono:

147 szt. pstrąg potokowego,
8 szt. strzebli potokowej,
25 szt. głowacza pręgo-

płetwowego,
 3 szt. karasia srebrzystego.

Razem 207 szt. ryb.

Aktualnie prowadzone 
są obserwacje wszystkich 
okolicznych rzek. Szcze-
gólna kontrola dotyczy 
rzeki Sztoły. Woda do-
pływa do końca miejsco-
wości Bukowno, potem 
zanika. Zobaczymy jak 
stan wody będzie utrzy-
mywał w okresie letnim.

Prowadzona jest także 
cotygodniowa kontrola 

źródeł rzeki Sztoły, któ-
re biją między Żuradą 
na Bukownem. Żródła te 
sukcesywnie zwiększają 
ilość wypływającej wody. 
Z tygodnia na tydzień 
rzeka Sztoła niesie co-
raz więcej wody i wy-
dłuża bieg o ok. 2-3m 
dziennie w kierunku 
Bukowna. Gdyby ten 
progres się utrzymał, to 
w ciągu kilku lat będzie 
szansa na powrót natu-
ralnych wód rzeki Szto-
ły do całego jej koryta. 
Należy mieć nadzieję, 
że jak to w powiedze-
niu ,,przyroda nie zno-
si pustki”, będziemy 
świadkami stopniowego 
odtwarzania się natural-
nych przepływów wód 
naszych rzek.

Robert Sito
Prezes Koła PZW 
nr 107 Bukowno,
Skarbnik Okręgu 

PZW w Katowicach,
Członek ZG PZW

w Warszawie

Odławianie ryb w rzece Sztole i Babie – zabiegi czynnej ochrony 
przyrody w związku z likwidacją kopalni „Olkusz-Pomorzany”
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SPR Olkusz pokonał KS 
Otmęt Krapkowice 35:22 
w spotkaniu 11. kolejki sezo-
nu 2021/2022 grupy B 1. Ligi 
w piłce ręcznej kobiet. Srebrne 
Lwice doskonale zaczęły tym 
samym rundę wiosenną tego-
rocznych rozgrywek oraz wzię-
ły udany rewanż za wrześnio-
wą porażkę na Opolszczyźnie.

Przypominamy, że na inau-
gurację tegorocznych rozgry-
wek nasze piłkarki ręczne dość 
niespodziewanie przegrały 
z Krapkowiczankami 24:20. 
Dla sobotnich rywalek olku-
skich szczypiornistek był to 
bowiem pierwszy mecz na 
zapleczu PGNiG Superligi 
od prawie trzech lat, a kiedy 
oba zespoły spotkały się po-
przednio, to SPR wygrał aż 
48:26, „przypieczętowując” 
spadek Otmętu do 2. Ligi. 
Zawodniczki z wojewódz-
twa opolskiego zakończyły 
jednak rundę jesienną na 5. 
pozycji, pokazując, że rola 
beniaminka nie musi wca-
le jednocześnie oznaczać 
roli swoistego dostarczycie-
la punktów. Naprzeciw KS-u 
Otmęt Krapkowice w 1. kolej-
ce stanął ponadto niezwykle 
odmłodzony olkuski zespół, 
złożony niemal w całości 
z juniorek i wychowanek. 
Dość powiedzieć, że śred-
nia wieku w drużynie Srebr-
nych Lwic wynosi obecnie 
zaledwie… 19 lat, 3 miesiące 

i 2 dni, a wiele naszych szczy-
piornistek dopiero uczy się 
gry na wysokim poziomie:

„Uważam, że nasza druży-
na na przestrzeni tylko kilku 
ostatnich miesięcy przeszła 
prawdziwą metamorfozę. 
Dziewczyny zdobyły do-
świadczenie, o którym już 
nieraz mówiłem i co pod-
kreślam na każdym trenin-
gu. Dla nas każdy kolejny 
mecz jest nowym rozdaniem” 

- przekonuje trener SPR-u 
Olkusz Marcin Księżyk.

Początek spotkania upły-
nął pod znakiem fantastycz-
nej formy bramkarek obu 
ekip. Zawodniczkom Stowa-
rzyszenia Piłki Ręcznej Ol-
kusz udało się umieścić piłkę 
w bramce strzeżonej przez 
Patrycję Cierpioł dopiero 
w 3. minucie, jako że ta wie-
lokrotnie broniła rzuty nawet 
z czystych pozycji. Na szczę-
ście, jeszcze lepiej dostępu 
do naszej bramki strzegła 
Aleksandra Nowicka, którą 
gościniom udało się pokonać 
dopiero w 6. minucie i to 
na dodatek z rzutu karnego. 
Swojego drugiego gola, tym 
razem z otwartej gry, za-
wodniczki Otmętu zdobyły 
natomiast dopiero w 9. mi-
nucie. Taka postawa defen-
sywna olkuszanek nie mogła 
skutkować niczym innym, 

jak pewnym prowadzeniem: 
w 13. minucie na tablicy wid-
niał wynik 7:3, co zapewni-
ło Srebrnym Lwicom dużo 
spokoju w prowadzeniu gry.

Przyjezdne popełniały po-
nadto dużo błędów podczas 
rozgrywania swoich akcji, 
przez co podopieczne trene-
ra Marcina Księżyka mogły 
przeprowadzać błyskawiczne 
kontrataki, które stały się już 
swoistą wizytówką naszej dru-
żyny: nieraz zanim piłkarki 
z Opolszczyzny po stracie pił-
ki zdążyły zrobić choć krok 
w stronę własnej bramki, oko 
w oko z Patrycją Cierpioł 
stawały już trzy nasze szczy-
piornistki, co zapewniało im 
nie tylko możliwość oddania 
rzutu z kompletnie niepilno-
wanej pozycji, ale nawet rów-
nie spokojnej dobitki. Gorzej, 
jeśli SPR marnował obie takie 
stuprocentowe sytuacje, co 
w pewnym momencie mia-
ło miejsce w dwóch akcjach 
z rzędu. Na tym poziomie 
rozgrywek takie błędy są nie-
dopuszczalne, gdyż, jak mówi 
stare piłkarskie porzekadło, 
niewykorzystane sytuacje 
lubią się mścić, o czym wie-
lokrotnie przekonał się tak-
że nasz klub. Na szczęście, 
Srebrne Lwice utrzymały fan-
tastyczną dyspozycję w obro-
nie, dzięki czemu w pierw-
szych 30 minutach straciły 
zaledwie 9 goli. Nawet pomi-

mo nieskuteczności w ataku, 
same rzuciły z kolei 13, scho-
dząc na przerwę przy cztero-
bramkowym prowadzeniu.

„Drużyna z Olkusza, tak 
jak się tego spodziewałem, 
postawiła nam bardzo trud-
ne warunki. Wiedziałem, że 
będziemy zmuszeni zmie-
rzyć się z twardą obroną, ale 
miałem też nadzieję, że mój 
zespół zagra nieco inaczej. 
Niestety, zabrakło sportowej 
złości, po trochu też wiary 
w to, że można tutaj wygrać. 
Był moment przy wyniku 
7:5, że trzeba było to prze-
łamać i pójść do przodu, ale 
nie zrobiliśmy tego i wtedy 
tak naprawdę skończył się 
dla nas ten mecz” 

- podobnie zauważał po 
meczu szkoleniowiec KS-u 
Otmęt Krapkowice Maciej 
Haupa.

Trudno powiedzieć co sta-
ło się w szatniach obu ze-
społów, ale o ile w pierwszej 
połowie oglądaliśmy mecz 
wyrównanych drużyn z lek-
ką przewagą gospodyń, tak 
w drugiej byliśmy już świad-
kami jednostronnego pogro-
mu. Olkuszanki rozpoczęły 
o wiele lepiej, podwajając swo-
ją przewagę w przeciągu zale-
dwie 6 minut. Przy wyniku 
18:11 trener gościń poprosił 
zatem o czas, gdyż dla Otmę-
tu był to ostatni moment na 
otrzeźwienie i próbę powrotu 
do gry. Efekt? Sześć kolejnych 
akcji Krapkowiczanek zakoń-
czyło się stratą piłki i „� rmo-
wym” kontratakiem ze strony 
Srebrnym Lwic, z czego cztery 
zostały zakończone bramką. 
W 40. minucie na tablicy wid-
niał wynik 22:11 i dogranie 
pozostałych 20 minut stano-

wiło już w zasadzie formal-
ność. Niezwykle młody olku-
ski zespół ani myślał ponadto 
spuszczać z tonu, jako że dla 
każdej zawodniczki była to 
okazja do pokazania się trene-
rowi Marcinowi Księżykowi.

Swój dzień miały przede 
wszystkim siostry Sołościuk, 
które zdobyły łącznie 15 
goli: 9 autorstwa 16-letniej 
Nikoli oraz 6 w wykonaniu 
19-letniej Oliwii. Debiutan-
cie bramki i to od razu trzy 
w dorosłym zespole zdobyła 
także 18-letnia Natalia Stach, 
a w sędziowskim protokole 
dwukrotnie znalazła się także 
19-letnia Aleksandra Zub. Ko-
lejne minuty na boisku złapały 
na dodatek 17-letnia Emilia 
Januszek, 16-letnia Wiktoria 
Kozyra, 18-letnia Julia Pola-
kowska oraz 19-letnia Kamila 
Pietruszka. Mimo tak znacz-
nych roszad składzie, prze-
waga olkuszanek wciąż rosła 
i na 10 minut przed syreną 
końcową było już 29:16. Osta-
tecznie, rozmiary zwycięstwa 
Stowarzyszenia Piłki Ręcznej 
Olkusz również wyniosły 13 
tra� eń, jako że nasze szczy-
piornistki wygrały aż 35:22

„Zawsze dobrze jest wy-
grać i do tego w takim sty-
lu. Dobry prognostyk przed 
kolejnymi tygodniami? Na 
pewno tak. Nie możemy 
jednak przez pryzmat tylko 
tego spotkania zakładać, że 
takie zwycięstwa w naszym 
wykonaniu będą codzienno-
ścią. Na pewno czekają nas 
dużo trudniejsze mecze niż 
ten. Dzisiaj jest jednak mo-
ment na radość z wygranej, 
zdobycia kompletu punktów 
i małego awansu w tabeli. 
Wygrane budują, napędzają 
i sprawiają, że chce się wię-

cej. Pracujemy dalej i cieszy-
my się z tego co mamy oraz 
progresu jakiego systema-
tycznie doświadczamy. Mu-
simy jeszcze popracować nad 
stabilnością formy i powta-
rzalnością udanych zagrań” 

- podsumował Marcin Księżyk.

Dzięki temu zwycięstwu, 
SPR Olkusz awansował na 5. 
miejsce w ligowej tabeli, ma-
jąc przed sobą już tylko cztery 
zespoły walczące w tym roku 
o awans do PGNiG Superli-
gi. Minimalne porażki dwo-
ma bramkami z liderkami 
z Żor oraz jednym tra� eniem 
z zajmującymi trzecią pozycję 
Jeleniogórzankami, w połą-
czeniu z szybkimi postępami 
młodych olkuszanek, dają za-
tem nadzieję, że być może już 
w przyszłym sezonie Srebrne 
Lwice zdołają włączyć się do 
walki o najwyższe cele. Szan-
sa na sprawdzenie się z kolej-
nym silnym rywalem, czyli 
wiceliderkami z UKS-u Dzie-
wiątki Legnicy w ich własnej 
hali, już pod koniec lutego.

SPR Olkusz 35:22 (13:9) 
KS Otmęt Krapkowice
Skład SPR-u: Aleksandra 
Nowicka, Emilia Januszek 
– Nikola Sołościuk (9), Oli-
wią Sołościuk (6), Magda-
lena Barczyk (4), Karolina 
Herian (4), Natalia Stach 
(3), Wiktoria Sioła (3), Anna 
Andrzejczyk (2), Aleksan-
dra Zub (2), Julia Mrozow-
ska (1), Wiktoria Kozyra 
(1), Oliwia Błaszczykiewicz, 
Vanessa Nowak, Kamila Pie-
truszka oraz Julia Polakowska

zdjęcia: SPR Olkusz (PK)
Redakcja
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SPR Olkusz 35:22 KS Otmęt Krapkowice. 
Efektowny rewanż za porażkę z pierwszej części sezonu!

fot. Związek Piłki Ręcznej w Polsce
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Prawie 2 miliony złotych dla Wolbro-
mia, Trzyciąża i Bukowna za wzrost 
zaszczepienia przeciw COVID-19

W ramach Narodowe-
go Programu Szczepień, 
zorganizowano m.in. 
konkursy dla gmin, ma-
jące na celu zachęcić jak 
największą liczbę osób 
do zaszczepienia się 
przeciw koronawiruso-
wi. Jeden z nich został 
właśnie rozstrzygnięty, 
a gminy z powiatu olku-
skiego otrzymały środki 
� nansowe na przeciw-
działanie SARS-CoV-2.

Konkurs „Rosnąca 
Odporność” premio-
wał trzy najlepsze gmi-
ny w powiatach, które 
pomiędzy 1 sierpnia, 
a 31 października 2021 
roku osiągnęły najwyż-
szy wzrost poziomu 
zaszczepienia swoich 
mieszkańców. W powie-

cie olkuskim na pierw-
szym miejscu uplasowa-
ła się Gmina Wolbrom, 
mogąca pochwalić się 
wzrostem o 6,217 punk-
tu procentowego, dzię-
ki czemu otrzymała 
nagrodę w wysokości 
1 miliona złotych. Dru-
gie miejsce ze wzrostem 
o 5,754 punktu pro-
centowego zajęła nato-
miast Gmina Trzyciąż, 
do której tra� ło 500 000 
złotych. Trzeci najwięk-
szy wzrost w naszym 
powiecie, w wysokości 
5,533 punktu procento-
wego, zaliczyło z kolei 
Bukowno, co zaowoco-
wało premią w postaci 
250 000 złotych. Zgodnie 
z regulaminem konkur-
su, nagrody te powinny 
zostać wykorzystane na 

cel związany z przeciw-
działaniem COVID-19.

Na 22 614 miesz-
kańców Wolbromia 
w pełni zaszczepionych 
jest obecnie 13 050, 
co stanowi 57,7%. Naj-
więcej, bo aż 4 484 oso-
by przyjęły preparat 
w grupie wiekowej 40-
59 lat. Chętnie szczepią 
się także młodzi, jako że 
w grupie 20-39 lat za-
szczepiły się 3 324 osoby. 
Na kolejnych miejscach 
plasują się grupy 70+ oraz 
60-69 lat, w których pre-
parat przyjęły odpowied-
nio 2 540 oraz 2 294 oso-
by. 760 zaszczepionych 
to z kolei osoby w wie-
ku od 12 do 19 lat.
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Przekaż 1% podatku na organizację pożytku 
publicznego z Gminy Olkusz!

Rozliczając deklaracje 
podatkowe, warto pamię-
tać o możliwości przeka-
zania 1% podatku docho-
dowego na rzecz wybranej 
organizacji pożytku pu-
blicznego. Szczególnie 
w obecnej sytuacji gospo-
darczej jest to wyjątkowa 
szansa, aby pomóc tym, 
którzy angażują się w dzia-
łalność na rzecz innych.

Przypominamy, że już 
28 lutego upływa osta-
teczny termin do składa-
nia deklaracji PIT-28 za 
2021 rok. Do jej przed-
łożenia urzędowi skar-
bowemu zobowiązane 
są osoby � zyczne pro-
wadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą 

opodatkowaną w formie 
ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych, oso-
by prowadzące działal-
ność w formie spółki cy-
wilnej osób � zycznych 
lub spółki jawnej osób 
� zycznych opodatkowa-
nej ryczałtem oraz oso-
by osiągające przychody 
z tytułu najmu, podnaj-
mu, dzierżawy lub pod-
dzierżawy, jeśli umowy te 
nie są zawierane w ramach 
prowadzonej działalno-
ści gospodarczej. 2 maja 
upływa z kolei ostatecz-
ny termin do składania 
formularzy PIT-36 oraz 
PIT-37. Są one skierowa-
ne odpowiednio do po-
datników, którzy w mija-
jącym roku podatkowym 

prowadzili pozarolniczą 
działalność gospodarczą 
opodatkowaną na zasa-
dach ogólnych przy zasto-
sowaniu skali podatkowej 
oraz pracowników, zle-
ceniobiorców, emerytów 
czy rencistów rozliczają-
cych swoje jedyne źródła 
przychodów rocznych.

Aby przekazać jeden 
procent naszego podatku 
wybranej organizacji, wy-
starczy, podczas sporzą-
dzania rocznego zezna-
nia podatkowego, wpisać 
w  rubryce  „Wniosek  
o przekazanie 1% podatku 
należnego na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego 
OPP” numer KRS organi-
zacji pożytku publicznego, 
którą chcemy wspomóc. 
W przypadku przeka-
zania 1% na rzecz kon-
kretnego podopieczne-
go, może być ponadto 
konieczne wpisanie do-
datkowych informacji 
w rubryce „cel szczegóło-
wy”. Jeżeli natomiast nie 
zdecydujemy się wes-
przeć żadnej organizacji, 
to 1% naszego podat-
ku zostanie przekaza-
ny do Skarbu Państwa.

Lista wybranych 
organizacji pożytku 

publicznego z Gminy 
Olkusz wraz z ich 
numerami KRS:

OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA 

W OLKUSZU 
0000037823

OLKUSKI KLUB 
SPORTOWY SŁOWIK

0000036501

OLKUSKIE STOWA-
RZYSZENIE PROGRES 

0000565173

OLKUSKIE 
STOWARZYSZENIE 

PRZYJACIÓŁ 
ZWIERZĄT 
0000310631

POLSKIE STO-
WARZYSZENIE NA 

RZECZ OSÓB 
Z NIEPEŁNO-

SPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ 

KOŁO W OLKUSZU 
0000371992

POWIATOWE 
ZRZESZENIE 

LUDOWE ZES-
POŁY SPORTOWE 

W OLKUSZU 
0000075550

STOWARZYSZE-
NIE NA RZECZ 

OŚWIATY, KULTURY
 I POMOCY SPO-

ŁECZNEJ “WSZYSCY 
DLA WSZYSTKICH” 

0000219768

STOWARZYSZE-
NIE OTWARTYCH 

SERC AKTYWNYCH 
KOBIET /SOS/ 
W OLKUSZU 
0000016137

STOWARZYSZE-
NIE PRZYJACIÓŁ 
SZKOŁY PODSTA-

WOWEJ W SIENICZ-
NIE “KRZESIWO” 

0000471556

STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU WSI WI-

TERADÓW “RAZEM”
0000216240

STOWARZYSZE-
NIE SZANSA BIAŁEJ 

PRZEMSZY 
0000202190

STOWARZYSZE-
NIE TROKS 
0000206949

ŚWIATOWY ZWIĄ-
ZEK ŻOŁNIERZY 

ARMII KRAJOWEJ 
0000113420 

(z dopiskiem: “Na cele 
Koła Olkusz”)

ZWIĄZEK HARCER-
STWA POLSKIEGO 

0000273492
(cel szczegółowy: 
Hu� ec Olkusz)
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Miłość w czasach konspiracji

Hasło tegorocznych ob-
chodów 80. rocznicy utwo-
rzenia Armii Krajowej, 
czy może raczej przemia-
nowania na nią Związku 
Walki Zbrojnej, brzmi: 
„Z miłości do ojczyzny”. Na 
pierwszy rzut oka wydaje 
się to oczywiste, ponie-
waż ogromne poświęcenie 
w niezwykle trudnym okre-
sie II wojny światowej wyni-
kało w przeważającej mie-
rze właśnie z patriotyzmu. 
W niektórych przypadkach 
motywacje były efektem 
także innych pobudek: 
chęci wyrwania się z ma-
razmu okupacji, udziału 
rówieśników w tym przed-

sięwzięciu czy potrzeby 
uczestniczenia w czymś 
większym, niż tylko lo-
kalna społeczność. Choć 
zdarzały się sytuacje wy-
korzystywania organiza-
cyjnej działalności do nie-
cnych celów, to jednak dla 
zdecydowanej większo-
ści uczestników kluczo-
we było wyswobodzenie 
Polski z rąk najeźdźców. 
Obok nienawiści wobec 
zdrajców i konfidentów 
oraz przyjaźni z towa-
rzyszami broni, rodziły 
się także relacje miło-
sne: zarówno przelotne, 
jak i przeradzające się 
w trwalsze uczucia.

Jedna z dowódczyń 
związanego z Batalionami 
Chłopskimi (BCh) Lu-
dowego Związku Kobiet 
(LZK) na terenie powia-
tu olkuskiego Michalina 
Ostachowska „Iskierka” 
tak scharakteryzowała 
sytuację wśród konspira-
torów: „Ale muszę też po 
latach wyjawić taką praw-
dę, że te nasze spotkania 
i działania nie były pozba-
wione młodzieńczej sym-
patii i niejedna z nas miała 
swojego Janka, Stefana czy 
Mieczysława w szeregach 
żołnierzy BCh, za którym 
w ogień by skoczyła i wy-
starczyło, że ciepło spoj-

rzał spod ciemnych brwi, 
żeby czuć się szczęśliwą 
nad miarę i mimo okru-
cieństw wojny śpiewać 
ze skowronkiem «Wielbij 
duszo moja Pana»”. Nic 
więc dziwnego, że z cza-
sem zaczynały rozwijać się 
głębsze relacje. Dobrym 
przykładem była koleżan-
ka „Iskierki” z kierow-
nictwa olkuskiego LZK 
Zuzanna Myszor „Czajka”, 
która w toku swojej pra-
cy konspiracyjnej miała 
możliwość współpracy 
ze swoim przyszłym mę-
żem, czyli komendan-
tem obwodu BCh i żoł-
nierzem AK Stefanem 
Broźkiem „Hubertem”. 
W jej wspomnieniach za-
pisała się sytuacja, kiedy 
przyjechał on do niej za-
raz przed stawieniem się 
w wyniku mobilizacji przy 
sztabie olkuskiego pułku 
AK „Winiarnia”, aby się 
pożegnać, a żadne z nich 
nie miało pewności czy 
aby nie na zawsze. Nie-
zwykła historia dotyczy 
natomiast dowódcy jed-
nego z oddziałów party-
zanckich z terenu powiatu 
miechowskiego Juliana 
Nowaka „Babinicza” i jego 
przyszłej wybranki serca 
Danuty Nowak „Felek”. 
Był to bowiem jeden 

z niewielu przypadków, 
kiedy kobieta brała udział 
w działaniach zgrupowa-
nia z bronią w ręku. Z nie-
co bliższych nam terenów 
warto przywołać postać 
lekarza z Oddziału Party-
zanckiego AK „Hardego” 
Jana Nowaka „Chętnego”, 
który poznał się z uko-
chaną w czasie służby, kie-
dy to Magdalena Nowak 
„Siostra” (posługująca się 
również drugim imieniem 
Ingeborga) pracowała we 
wspomnianej grupie jako 
łączniczka. Jedna z rela-
cji podaje, że „Chętny” 
przypłacił oświadczyny 
trzema dniami karceru 
w ziemiance, ze względu 
na dwa strzały w powie-
trze, które miały zmusić 
dziewczynę do wysłucha-
nia jego miłosnego wy-
znania. Z kolei Zenobia 
Straszak z Bydlina musiała 
usilnie prosić swojego na-
rzeczonego Mieczysława 
Mędrka „Szpaka”, żeby ten 
wciągnął ją do konspira-
cji. Ten, bojąc się zapewne 
o swoją wybrankę, starał 
się ją od tego odwodzić, 
jednak po długich namo-
wach w końcu się zgodził
l. Dziewczyna przyjęła 
pseudonim „Róża” rów-
nież zostając łączniczką 
Oddziału „Hardego”. Po za-
kończeniu wojny „Szpak” 
i „Róża” pobrali się.

Jak wspomina „Czajka”, 
olkuskie konspiratorki 
miały także w oddziałach 
partyzanckich chłopaków 
„od serca”, którym np. 
piekły ciasta, chcąc umi-
lić im trudny czas. Takie 
sympatie czy nawet zalo-
ty nie uchodziły uwadze 
ich kolegów i koleżanek, 
co często prowadziło do 
dowcipów, żartów czy 
docinek. Dla przykładu, 
podczas spotkania opłat-
kowego BCh w Wierzbi-
cy, członkinie LZK uło-
żyły swoiste przyśpiewki, 
w których ujawniły „nie-
jedną tajemnicę sercową 
swoich kolegów”. Obiek-
tem żartów stał się rów-
nież Roman Pelan „Bły-
skawica” z działającego 
m.in. w północnej części 
ziemi olkuskiej oddziału 
AK „Kmity”, który w trak-

cie różnych uroczystości 
i spotkań dla konspirato-
rów niejednokrotnie ado-
rował łączniczki. Jego ko-
ledzy zaczynali wówczas 
ciosać kołki na głowie, że 
ten jest niepoważny, po-
nieważ zostawił w domu 
żonę. Było to oczywiście 
nieprawdą, jednak panie 
szybko się zniechęcały 
a „Błyskawicy” ciężko 
było im wytłumaczyć, że 
naprawdę jest kawalerem.

Niestety, zdarzały się 
również mniej romantycz-
ne czy żartobliwe sytuacje. 
Marian Topór „Opal”  
wspominał bowiem, że 
podczas swojej działal-
ności w Samodzielnym 
Batalionie Szturmowym 
„Suszarnia” poznał sanita-
riuszkę, która pełniła służ-
bę przy sztabie 106. dywi-
zji piechoty AK w folwarku 
Knyszyn i umówił się z nią 
na spotkanie 25 sierpnia 
1944 roku. Do tego jed-
nak nie doszło, gdyż tego 
samego dnia, w wyniku 
bombardowania, dziew-
czyna poniosła śmierć.

Miłość w czasach kon-
spiracji nie była łatwa, gdyż 
wiązała się z nieustannym 
strachem o drugą osobę. 
Z drugiej strony stanowiła 
jednak pewnego rodzaju 
odskocznie od rzeczywi-
stości w świecie wojny, 
będąc oparciem w trud-
nych chwilach. Przy okazji 
dwóch, jak się wydaje nie-
zwykle różnych, „świąt” 
przypadających 14 lute-
go, czyli walentynek oraz 
rocznicy utworzenia Ar-
mii Krajowej, warto zatem 
zwrócić uwagę, że w grun-
cie rzeczy nie są one jed-
nak tak bardzo odmienne.

Mateusz Radomski
Wiceprezes olkuskiego 
koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej
Archiwista Muzeum Regio-
nalnego PTTK w Olkuszu
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