
Nakład 20 000 egzemplarzyNakład 20 000 egzemplarzy

Olkusz-Bukowno-Bolesław-Klucze-Wolbrom-Trzyciąż

nr 7/2022 (034)  25.04.2022r. ISSN 2719-7352

Czas mija, a priorytety 
pozostają, czyli o historii 
olkuskiej kolei słów kilka
W lutym gruchnęła wiadomość o wprowadzeniu 

stałego połączenia kolejowego pomiędzy Olkuszem 
a Krakowem, prowadzącego przez stację Jaworzno-
-Szczakowa. Warto przypomnieć, że pociągi zawitały 
na ziemię olkuską już w 1885 roku. Stało się tak dzięki 
budowie trasy iwanogrodzko-dąbrowskiej (dziś po-
wiedzielibyśmy z Dęblina do Dąbrowy Górniczej).

      CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

Przyjdź na Święto Flagi 
i Piknik Rodzinny na 
zamku w Rabsztynie

W poniedziałek 2 maja na zamku w Rabszty-
nie odbędzie się Święto Flagi połączone z Pikni-
kiem Rodzinnym. Od godziny 12:30 do godziny 
18:00 rabsztyńską warownię będzie można zwie-
dzać za darmo, a o godzinie 17:00 miejsce będzie 
miał koncert zespołu Brathanki. Ponadto wspólne 
śpiewanie piosenek patriotycznych, a dla każde-
go uczestnika symboliczna biało-czerwona � aga.

Więcej na stronie 4. i 5.

Nowe leje i zapadliska 
na ziemi olkuskiej

Od momentu powstania na początku bieżącego roku 
w Bolesławiu zapadliska o promieniu około 100 me-
trów i głębokości kilkudziesięciu metrów, na ziemi ol-
kuskiej pojawiło się co najmniej kilkanaście nowych le-
jów. Są ono równie „widowiskowe”, jak i niebezpieczne.

      CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.
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 W lutym gruchnęła wiado-
mość o wprowadzeniu sta-
łego połączenia kolejowego 
pomiędzy Olkuszem a Kra-
kowem, prowadzącego przez 
stację Jaworzno-Szczakowa. 
Linia ta działa już ponad 
miesiąc (z kilkudniowym za-
wieszeniem) i korzysta z niej 
wielu olkuszan, w tym także 
ja sam. Warto przypomnieć, 
że pociągi zawitały na zie-
mię olkuską już w 1885 roku.

Stało się tak dzięki budo-
wie trasy iwanogrodzko-
-dąbrowskiej (dziś powie-
dzielibyśmy z Dęblina do 
Dąbrowy Górniczej). Z pew-
nością był to powiew nowo-
czesności, który pozwolił na 
późniejszy rozwój gospodar-
czy naszej małej ojczyzny. 
Przedsiębiorca Peter Westen, 
lokując swoje fabryki na 
początku XX wieku, zdecy-
dował się na Olkusz i Wol-
brom, a więc ośrodki właśnie 
połączone żelazną drogą. Co 
ciekawe, w sierpniu 1885 
roku przez Srebrne Miasto 
pociągiem przejeżdżał sam 
car Aleksander III, a w 1908 
roku miejski dworzec był 
świadkiem strzelaniny po-
między bojowcami Organi-
zacji Bojowej Polskiej Partii 
Socjalistycznej a rosyjskimi 
strażnikami. Obecnie bar-
dziej, niż do zakładów prze-
mysłowych wagę przywią-
zuje się do kwestii takich jak 
turystyka, dojazd do pracy, 
ekologia czy walka z wyklu-
czeniem komunikacyjnym.

Nierozważna polityka � -
nansowa i kryzys z pierw-
szej połowy lat 30’ ubiegłego 
wieku spowodował duże za-
dłużenia w samorządowych 
budżetach. Nie ominęło to 
również Olkusza, niemniej 
władze miejskie, na czele 
z burmistrzem Mieczysła-
wem Majewskim (1884-
1964), szukały rozwiązań 
mających na celu rozwiąza-
nie tego problemu. Ich oczy 
skierowały się na tereny 
nieopodal Bukowna, gdzie 
Srebrny Gród posiadał duże 

połacie lasów: w 1933 roku 
postanowiono stworzyć tam 
osiedle mieszkaniowe wraz 
z infrastrukturą rekreacyj-
no-uzdrowiskową (Leśny 
Dwór). Sprzedaż parcel 
i dochody z pobytu wyciecz-
kowiczów miały bowiem 
zaowocować w istotny za-
strzyk gotówki. Pomysł ten 
okazał się tra� ony, a okolice 
nazywano w prasie „płucami 
Zagłębia”. Istotnym czynni-
kiem mającym wpływ na po-
pularność tego ośrodka była 
także kolej, gdyż znajdował 
się on nieopodal stacji. Za-
biegano tym samym o spe-
cjalne pociągi turystyczne 
na linii Sosnowiec-Olkusz.

W tym samym czasie 
podjęto również starania 
o stworzenie połączenia po-
między stacjami w Bukow-
nie i Szczakowej, a magi-
strat przekazał na ten cel za 
darmo obszar lasu. Warto 
zauważyć, że już ówczesne 
grono miejscowych decy-
dentów miało świadomość 
jak ważna była owa inwe-
stycja: zwracano uwagę na 
skrócenie czasu przejazdu 
z Krakowa do Olkusza (prze-
zornie dla nas współcze-
snych!) oraz łatwiejszy trans-
port węgla z jaworznickich 
i pośrednio również gór-
nośląskich kopalni na teren 
województwa kieleckiego, 
a nawet dalej. Na realizacji 
tych planów zależało także 

przedsiębiorcom pozysku-
jącym piasek dla zagłębiow-
skich zakładów, w tym m.in. 
sosnowieckiego Gwarectwa 
„Hrabia Renard”. Powołano 
do tego celu spółkę, do któ-
rej weszły zainteresowane 
podmioty i 5 sierpnia 1933 
roku uroczyście zainaugu-
rowano prace. Wydarzenie 
to zgromadziło wielu przed-
stawicieli ówczesnych elit, 
w osobach m.in. wicemi-
nistra skarbu płk Tadeusza 
Lechnickiego czy prezydenta 
Krakowa Mieczysława Ka-
plickiego. „Skończyło się na 
uroczystościach” - takimi 
słowami „Kurier Zachod-
ni” podsumował co prawda 
stan inwestycji pod koniec 
miesiąca, niemniej jeszcze 
jesienią tego samego roku 
przystąpiono do robót: na 
początku od strony Szczako-
wej, a na wiosnę 1934 roku 
od strony Bukowna. Wartym 
podkreślenia jest fakt, że do 
konstrukcji tej żelaznej dro-
gi zatrudniano nawet około 
pół tysiąca osób, w większo-
ści bezrobotnych z powiatu 
chrzanowskiego i olkuskiego 
(głównie z Gminy Bolesław).

Oczywiście, nie obyło się 
także bez przeszkód, takich 
jak chociażby kradzież szyn 
przez niezidenty� kowanych 
sprawców w 1933 roku, mro-
zy sięgające 23 stopni poniżej 
zera w styczniu 1935 roku, 
opóźnienia w dostawach czy 

czasowy brak funduszy. Te 
dwa ostatnie czynniki oka-
zały się kluczowe, jako że 
spółka zaprzestała prac. Jak 
informowała prasa w 1936 
roku: „Należy zaznaczyć, że 
w budowę tej kolei włożono 
już milion złotych, przygo-
towano już całkowicie trasę, 
tj. nasyp kolejowy, mosty itd. 
Przed rokiem nagle dalsze 
roboty wstrzymano, choć 
pozostało jedynie położenie 
szyn i złączeń”. Niemniej, 
w 1937 roku, dokończenia tej 
inwestycji podjęło się Mini-
sterstwo Komunikacji, gdyż 
łącznik ten miał stanowić 
pewnego rodzaju ułatwienie 
komunikacyjne w dowozie 
surowców do powstającego 
Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego. 18 stycznia 1939 
roku nastąpiło z kolej o� cjal-
ne otwarcie trasy dla ruchu 
towarowego, a także czaso-
wo dla pociągów linii War-

szawa-Kraków (ze względu 
na uszkodzenia infrastruk-
tury nieopodal Tunelu).

Ta nieco burzliwa i oczy-
wiście niekompletna historia 
krótkiej, bo liczącej zaledwie 
12 km trasy, niesie za sobą 
kilka wątków: jej powstanie 
miało przynieść w ówcze-
snych realiach realne korzy-
ści gospodarcze, zarówno 
lokalnie, jak i w wymiarze 
ogólnopolskim. Dzięki za-
inicjowaniu tej inwestycji, 
dotknięci kryzysem, a przez 
to zagrożeni marginalizacją 
społeczną obywatele powia-
tu olkuskiego mogli również 
otrzymać (przynajmniej na 
jakiś czas) pracę. Aspekty 
te należą już do przeszłości, 
jednak pokazują jak bardzo 
wpływają na nas decyzje na-
szych przodków. Skrócenie 
kilkadziesiąt lat temu drogi 
z Krakowa do Olkusza spra-

wiło bowiem, że dziś po-
siadamy więcej możliwości 
komunikacyjnych ze stolicą 
województwa, w którym 
obecnie znajduje się Srebr-
ne Miasto, co z pewnością 
pomaga zarówno codzienne 
dojeżdżającym do pracy, jak 
i rozwojowi turystyki. Do-
ceniając mądrość poprzed-
ników, patrzmy natomiast 
w przyszłość, myśląc o ko-
lejnych pokoleniach miesz-
kańców naszego miasta.

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

OGŁOSZENIE

Czas mija, a priorytety pozostają,
 czyli o historii olkuskiej kolei słów kilka
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Nowe leje i zapadliska na ziemi olkuskiej

Od momentu powsta-
nia na początku bieżącego 
roku w Bolesławiu zapadli-
ska o promieniu około 100 
metrów i głębokości kilku-
dziesięciu metrów, na zie-
mi olkuskiej pojawiło się co 
najmniej kilkanaście nowych 
lejów. Są ono równie „wido-
wiskowe”, jak i niebezpieczne.

Obecnie jednym z najsze-
rzej komentowanych wyda-
rzeń w naszym powiecie jest 
likwidacja kopalni Olkusz-
-Pomorzany oraz związane 
z nią zjawiska zaniku wód 
w ciekach i powstające za-

padliska. Przypominamy, 
że w latach 70’ i 80’ ubie-
głego stulecia eksploatacja 
górnicza była prowadzona 
systemem zawałowym: już 
wówczas zakładano, że po 
wybraniu kruszców stropy 
wyrobisk ulegną zawaleniu, 
a na powierzchni powstaną 
leje. Zjawisko to występuje 
przy płytkim zaleganiu złóż 
olkuskich, średnio na głębo-
kości od 80 do 120 metrów.

Co ciekawe, leje zapadli-
skowe na olkusko-bolesław-
skim terenie są znane od 
wieków. Przykładem terenu 

usłanego lejami jest Stary 
Olkusz, gdzie średniowiecz-
ne szyby można zaobserwo-
wać w dużym zagęszczeniu 
na powierzchni wzgórza, 
w głębi którego prowadzono 
wydobycie rudy ołowiu. Dziś 
teren ten, porośnięty lasem, 
znajduje się po prawej stronie 
wylotu Drogi Krajowej nr 94 
z Olkusza w kierunku Kato-
wic. Innym przykładem, już 
bardziej współczesnych zapa-
dlisk, jest także Stary Ujków.

W początkowej fazie funk-
cjonowania oddanej do uży-
tku w 1968 roku kopalni Ol-

kusz dochodziło do przypad-
ków wdarcia się na skutek 
zmiennych warunków geolo-
gicznych wód z piaskiem do 
wyrobisk, czego efektem było 
powstanie na powierzchni 
ziemi lejów o średnicy od 
15 do 28 metrów i głębo-
kości od 9 do 12 metrów. 
W następnych latach, po uru-
chomieniu kopalni Pomo-
rzany, zjawisko to wystąpiło 
na większą skalę w obszarze 
na północ od Bolesławia i na 
wschód od Hutek. Obecnie 
powstające leje bezpośrednio 
wiążą się natomiast z ówcze-
sną eksploatacją zawałową, 

a co za tym idzie, występują 
w miejscu dawnych zapa-
dlisk. Dla przykładu, głośny 
przypadek powstania 7 stycz-
nia leja w Bolesławiu jest re-
pliką leja z 1982 roku, który 
został zlikwidowany poprzez 
zasypanie piaskiem. Z cza-
sem, zarówno w Hukach, 
jak i w Olkuszu, w miejscach 
powstałych lejów utworzo-
no kopalnie piasku. Obecnie 
dawne leje „odżywają” i dla-
tego obserwujemy ich repli-
kacje. Warto zaznaczyć, że 
proces ten został przewidzia-
ny w planie ruchu likwidacji 
kopalni Olkusz-Pomorzany, 

w którym wyznaczono tere-
ny, gdzie istnieje możliwość 
powstawania lejów. W poro-
zumieniu z olkuskim nadle-
śnictwem, miejsca te zostały 
odpowiednio zabezpieczone.

Artykuł powstał przy 
współpracy z Prezesem Sto-
warzyszenia Szansa Białej 
Przemszy Józefem Niewdaną.

Roz mu s
Fr an c i sz e k

Na załączonych fotogra� ach czerwoną linią zaznaczono tereny, na których występują nowe zapadliska i gdzie wprowadzono czasowy zakaz wstępu. Po lewej stronie widoczny jest obszar na za-
chód od ulicy Żuradzkiej i ogródków działkowych w Olkuszu oraz na południe od torów kolejowych. W miejscu tym funkcjonuje obecnie wyrobisko kopalni piasku ze znajdującym się pośrodku 
zbiornikiem wodnym (w zeszłym roku miał tam miejsce pożar lasu). Drugie takie miejsce znajduje się natomiast na południowy-zachód od kopalni Olkusz, po północnej stronie torów. Z kolei 

po prawej stronie przedstawiono tereny leśne na północ od szybu Dąbrówka i na wschód od Hutek, które obejmują także dawne wyrobiska dwóch kopalni piasku.
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Funkcjonariusze z Komi-
sariatu Policji w Kluczach 
zatrzymali mężczyznę, któ-
ry uderzał znajomą 83-lat-
kę po głowie drewnianym 
taboretem, groził jej śmier-
cią oraz zabrał pieniądze.

Napastnik zapukał do 
mieszkania staruszki pod 
pretekstem skorzystania 
z toalety. Kobieta wpuściła 
swojego oprawcę do domu, 
ponieważ znała 59-latka 
i nie podejrzewała, że może 
on mieć wobec niej złe 
zamiary. W pewnym mo-
mencie agresor zaczął jed-
nak szarpać 83-latkę, chwy-
cił za kuchenny nóż i zaczął 
grozić jej śmiercią, żądając 
jednocześnie wydania swo-
ich oszczędności. Gdyby 
tego było mało, mężczy-
zna zaczął okładać senior-
kę po głowie drewnianym 
taboretem. W obawie 
o własne życie, przerażona 
staruszka dała mężczyźnie 
200 złotych, a ten uciekł 
w nieznanym kierunku.

Zaalarmowani o całym 
zdarzeniu miejscowi poli-
cjanci udzielili pokrzyw-
dzonej pierwszej pomocy, 
a następnie ustalili dane 
i rysopis mężczyzny, nie-
zwłocznie rozpoczyna-
jąc jego poszukiwania. 
W działania te zaanga-
żowano również mun-
durowych z Komisariatu 
Policji w Bukownie oraz 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Olkuszu. W ciagu 
niecałej godziny stróże 
prawa zatrzymali 59-latka: 
w chwili zatrzymania miał 
on ponad 2 promile alko-
holu w swoim organizmie.

Agresor został prze-
wieziony do olkuskiej 
komendy i osadzony 
w pomieszczeniu dla za-
trzymanych. Funkcjona-
riuszom udało się także 
odzyskać część pieniędzy, 
które ukradł bezwstydny 
złodziej: jak ustalili, jesz-
cze przed zatrzymaniem 
mężczyzna kupił za zara-

bowane pieniądze papie-
rosy i alkohol. 83-latka 
z urazem głowy i ręki zo-
stała natomiast przetrans-
portowana do Nowego 
Szpitala w Olkuszu, gdzie 
lekarze udzielili jej niezbęd-
nej pomocy medycznej.

Okazało się również, 
59-latek był już wcze-
śniej karany za kierowa-
nie gróźb oraz znęcanie 
się nad członkami swojej 
rodziny. Gdyby tego było 
mało, agresor dopuścił się 
haniebnego rozboju na se-
niorce zaledwie parę dni 
po tym, jak opuścił zakład 
karny. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, za 
rozbój przewidziana jest 
kara do 12 lat pozbawienia 
wolności, jednak z uwagi 
na fakt, że sprawca dopu-
ścił się tego czynu w wa-
runkach recydywy, to wy-
miar kary może być w tym 
przypadku nawet o po-
łowę wyższy. Na wniosek 
śledczych, poparty przez 
olkuską prokuraturę, sąd 
zastosował ponadto wo-
bec podejrzanego środek 
zapobiegawczy w posta-
ci tymczasowego aresztu 
na maksymalny możliwy 
jednorazowy okres wy-
noszący trzy miesiące.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu

Plany przebudowy kor-
tów tenisowych na terenie 
Ośrodka Sportowo-Wypo-
czynkowego „Czarna Góra” 
w Olkuszu, poprzedzone 
konsultacjami z lokalnym 
środowiskiem tenisowym, 
będą musiały niestety jesz-
cze trochę poczekać. Jedyna 
oferta zgłoszona w przetar-
gu na ich przebudowę wraz 
z budową oświetlenia 
obarczona była bowiem 
wadą prawną, w wyniku 
czego całe postępowanie 
musiało zostać unieważ-
nione.

„Zgodnie z prawem, 
wszczęcie od począt-

ku całej procedury 
polegającej na ogło-
szeniu nowego postępo-
wania przetargowego, 
ocenie ofert i podpi-
saniu umowy z wyko-
nawcą oznaczałoby, 
że olkuscy sportowcy 
straciliby większość, 
o ile nie cały tegoroczny 
sezon. Dlatego też zo-
stała podjęta decyzja, 
by rozpocząć przygoto-
wania do udostępnienia 
w tym sezonie wszyst-
kich czterech kortów 
jeszcze w dotychczaso-
wej formule, a do prze-
budowy powrócić na je-
sieni. Warto zaznaczyć, 

że przypadku tego typu 
inwestycji dużą rolę od-
grywają także warunki 
atmosferyczne, przez 
co prowadzenie takich 
prac w okresie zimo-
wym jest niemożliwe” 

- tłumaczy Rzecz-
nik Prasowy Urzędu 
Miasta i Gminy w Ol-
kuszu Michał Latos.

Przypominamy, że 
z kortów tenisowych na 
„Czarnej Górze” w Ol-
kuszu można korzystać 
od maja do października.

Redakcja

59-letni recydywista pobił i ob-
rabował staruszkę w Kluczach

Nowe korty tenisowe 
w Olkuszu z opóźnieniem
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Dzięki wsparciu w ra-
mach organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego 
konkursu „Mecenat Mało-
polski”, organizacje poza-
rządowe z Gminy Olkusz 
zrealizują w tym roku cztery 
ciekawe projekty z zakresu 
kultury.

Do opisywanego konkursu 
zostało w sumie zgłoszonych 
476 ofert nadesłanych przez 
organizacje pozarządowe 
z terenu całej Małopolski. 
Ostatecznie, decyzją Zarządu 
Województwa Małopolskie-
go, na czele z Marszałkiem 
Województwa Małopolskie-
go Witoldem Kozłowskim, 
wybrano 239 najciekaw-
szych przedsięwzięć arty-
stycznych i kulturalnych, 
które otrzymały do� nan-
sowanie o łącznej kwocie 
ponad 3,8 miliona złotych.

Największą dotację spo-
śród organizacji z zie-
mi olkuskiej, wynoszącą 
20 000 złotych, otrzymało 
Stowarzyszenie na rzecz 
historycznych organów 
Hansa Hummla w Olku-
szu. Dzięki temu, organi-
zacja ta będzie mogła zor-
ganizować Letni Festiwal 
Organowy „Organy Srebr-
nego Miasta 2022" oraz 
XXIII Międzynarodowe 
Olkuskie Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej 
w Olkuszu, czyli inicjaty-
wy, które na stałe wpisały 
się już w kalendarz istot-
nych wydarzeń kultu-
ralnych nie tylko w skali 
naszego miasta, ale także 
całej Małopolski. Stowa-
rzyszenie Zederman uzy-
skało natomiast wsparcie 
w wysokości 17 000 zło-
tych na realizację projektu 
„Z tradycją w przyszłość”, 

a do Olkuskiego Stowarzy-
szenia PROGRES wpłynę-
ło 15 000 złotych na re-
alizację zadania "Śladami 
Piłsudskiego - korzenie". 
Z kolei Stowarzyszenie 
Zamek Rabsztyn otrzy-
mało 10 000 złotych na 
organizację pleneru oraz 
konkursu plastycznego 
"Zamek Rabsztyn w sztuce".

Niestety, organizatorzy 
konkursu nie zdecydo-
wali się jednak wesprzeć 
olkuskiego Stowarzysze-
nia na rzecz oświaty, kul-
tury i pomocy społecznej 
Wszyscy dla wszystkich, 
które chciało zrealizować 
projekt „A to Polska wła-
śnie… Cykl warsztatów 
na bazie podań , legend 
i literatury klasycznej”.

Redakcja

Dobiegł końca Wiel-
ki Tydzień, a tym sa-
mym policyjna akcja 
„Wielkanoc 2022”: 
od piątku do ponie-
działku na drogach 
powiatu olkuskiego 
doszło do pięciu koli-
zji, a funkcjonariusze 
ujawnili pięciu nie-
trzeźwych kierowców.

Do głównych przy-
czyn wspomnianych 
kolizji należało nie-
zachowanie bez-
piecznej odległości 
miedzy pojazdami, 
nieprawidłowe co-
fanie czy nieprawi-
dłowa zmiana pasa 
ruchu. Dodatkowo, 

podczas prowa-
dzenia czynności 
związanych z tymi 
zdarzeniami, mun-
durowi zatrzyma-
li jednego pijanego 
kierowcę. Na szczę-
ście, nikt nie po-
niósł natomiast ob-
rażeń.

Stróże prawa skon-
trolowali także po-
nad 1 400 pojazdów, 
w wyniku czego 
ujawnili kolejnych 
czterech nietrzeź-
wych kierowców. 
Rekordzista, zatrzy-
many w Sienicznie, 
miał ponad 3 promi-
le alkoholu w swo-

im organizmie. Do 
takich akcji olkuscy 
policjanci wykorzy-
stują zaawansowane 
technicznie urzą-
dzenia elektronicz-
ne: w przypadku 
badania stanu trzeź-
wości pozwalają one 
na bardzo szybkie, 
kilkusekundowe ba-
danie. Każdy patrol 
ruchu drogowe-
go naszej komen-
dy wyposażony jest 
w urządzenie typu 
Alcosensor, Alcoqu-
ant lub Alcoblow.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu

„Mecenat Małopolski” 
dla olkuskiej kultury

Podsumowanie akcji „Wielka-
noc 2022” na drogach powiatu 

olkuskiego
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Olkuska biblioteka aktywnie pomaga uchodźcom z Ukrainy
Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna 
w Olkuszu na szeroką 
skalę włączyła się w akcję 
pomocy dla mieszkańców 
Ukrainy, którzy szukają 
schronienia przed rosyjską 
agresją na ziemi olkuskiej.

Już od początku mar-
ca w olkuskiej książ-
nicy odbywają się 
bezpłatne zajęcia na-
uki języka polskiego 
dla osób uciekających 
przed wojną zza naszej 
wschodniej granicy: 
są one organizowane 
w dwóch grupach dla 

dorosłych oraz dwóch 
grupach dla dzieci oraz 
prowadzone przez wo-
lontariuszy z Ukrainy. 
Z pomocą wolontariu-
szy, dla pociech w wieku 
od 4 do 7 lat prowadzo-
ne są również bezpłat-
ne piątkowe spotkania 
„Zabawy z książką”. 
W ten sposób nasza 
biblioteka chce spra-
wić, by najmłodsi choć 
na chwilę zapomnieli 
o koszmarze wojny 
i mieli okazję zintegro-
wać się ze swoimi rówie-
śnikami z Olkusza. Od 
kwietnia uruchomione 

zostaną dla nich po-
nadto zajęcia „Uczymy 
się czytać z Biblioteką”.

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 
w Olkuszu, jako jedna 
z pierwszych jedno-
stek w Polsce, stwo-
rzyła także Bazę Infor-
macji Dla Uchodźców 
z Ukrainy. Jest to kom-
pendium aktualnych 
i ważnych informa-
cji, które są pomocne 
w funkcjonowaniu 
i odnalezieniu się 
uchodźców w naszym 
zarówno w naszym kra-

ju, jak i regionie. Znaj-
dują się w niej również 
informacje dla Pola-
ków chcących pomóc 
uchodźcom z Ukrainy. 
Baza Informacji jest ak-
tualizowana na bieżąco.

Z kolei w ramach re-
alizowanego wspólnie 
z Uniwersytetem Ja-
giellońskim projektu 
„WspółpracUJemy z Ol-
kuszem dla ukraińskich 
dzieci”, nasza książnica 
tworzy bezpłatną bazę 
audiobooków ukraiń-
skich bajek. Do udzia-
łu w projekcie zgłosili 

się m.in. pochodzący 
z Ukrainy studenci 
Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Nagrania au-
diobooków odbywają 
się w profesjonalnym 
studiu radia UJOT FM.

Przypominamy po-
nadto, że wszystkie oso-
by uciekające przed woj-

ną, które przekroczyły 
granicę po 24 lutego, 
mogą bezpłatnie korzy-
stać z usług Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Olkuszu, 
komputerów z dostę-
pem do Internetu oraz 
usług ksero i druku.
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