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Nowe leje i zapadliska
na ziemi olkuskiej
Od momentu powstania na początku bieżącego roku
w Bolesławiu zapadliska o promieniu około 100 metrów i głębokości kilkudziesięciu metrów, na ziemi olkuskiej pojawiło się co najmniej kilkanaście nowych lejów. Są ono równie „widowiskowe”, jak i niebezpieczne.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.

Przyjdź na Święto Flagi
i Piknik Rodzinny na
zamku w Rabsztynie

Czas mija, a priorytety
pozostają, czyli o historii
olkuskiej kolei słów kilka

W poniedziałek 2 maja na zamku w Rabsztynie odbędzie się Święto Flagi połączone z Piknikiem Rodzinnym. Od godziny 12:30 do godziny
18:00 rabsztyńską warownię będzie można zwiedzać za darmo, a o godzinie 17:00 miejsce będzie
miał koncert zespołu Brathanki. Ponadto wspólne
śpiewanie piosenek patriotycznych, a dla każdego uczestnika symboliczna biało-czerwona flaga.

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 powiedzielibyśmy z Dęblina do Dąbrowy Górniczej).

Więcej na stronie 4. i 5.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

www.gazetaolkuska.pl

Czas mija, a priorytety pozostają,
czyli o historii olkuskiej kolei słów kilka

2

W lutym gruchnęła wiadomość o wprowadzeniu stałego połączenia kolejowego
pomiędzy Olkuszem a Krakowem, prowadzącego przez
stację Jaworzno-Szczakowa.
Linia ta działa już ponad
miesiąc (z kilkudniowym zawieszeniem) i korzysta z niej
wielu olkuszan, w tym także
ja sam. Warto przypomnieć,
że pociągi zawitały na ziemię olkuską już w 1885 roku.
Stało się tak dzięki budowie trasy iwanogrodzko-dąbrowskiej (dziś powiedzielibyśmy z Dęblina do
Dąbrowy Górniczej). Z pewnością był to powiew nowoczesności, który pozwolił na
późniejszy rozwój gospodarczy naszej małej ojczyzny.
Przedsiębiorca Peter Westen,
lokując swoje fabryki na
początku XX wieku, zdecydował się na Olkusz i Wolbrom, 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 pomiędzy bojowcami Organizacji Bojowej Polskiej Partii
Socjalistycznej a rosyjskimi
strażnikami. Obecnie bardziej, niż do zakładów przemysłowych wagę przywiązuje się do kwestii takich jak
turystyka, dojazd do pracy,
ekologia czy walka z wykluczeniem komunikacyjnym.
Nierozważna polityka finansowa i kryzys z pierwszej połowy lat 30’ ubiegłego
wieku spowodował duże zadłużenia w samorządowych
budżetach. Nie ominęło to
również Olkusza, niemniej
władze miejskie, na czele
z burmistrzem Mieczysławem Majewskim (18841964), szukały rozwiązań
mających na celu rozwiązanie tego problemu. Ich oczy
skierowały się na tereny
nieopodal Bukowna, gdzie
Srebrny Gród posiadał duże

OGŁOSZENIE

połacie lasów: w 1933 roku
postanowiono stworzyć tam
osiedle mieszkaniowe wraz
z infrastrukturą rekreacyjno-uzdrowiskową
(Leśny
Dwór). Sprzedaż parcel
i dochody z pobytu wycieczkowiczów miały bowiem
zaowocować w istotny zastrzyk gotówki. Pomysł ten
okazał się trafiony, a okolice
nazywano w prasie „płucami
Zagłębia”. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na popularność tego ośrodka była
także kolej, gdyż znajdował
się on nieopodal stacji. Zabiegano tym samym o specjalne pociągi turystyczne
na linii Sosnowiec-Olkusz.
W tym samym czasie
podjęto również starania
o stworzenie połączenia pomiędzy stacjami w Bukownie i Szczakowej, a magistrat przekazał na ten cel za
darmo obszar lasu. Warto
zauważyć, że już ówczesne
grono miejscowych decydentów miało świadomość
jak ważna była owa inwestycja: zwracano uwagę na
skrócenie czasu przejazdu
z Krakowa do Olkusza (przezornie dla nas współczesnych!) oraz łatwiejszy transport węgla z jaworznickich
i pośrednio również górnośląskich kopalni na teren
województwa kieleckiego,
a nawet dalej. Na realizacji
tych planów zależało także

przedsiębiorcom pozyskującym piasek dla zagłębiowskich zakładów, w tym m.in.
sosnowieckiego Gwarectwa
„Hrabia Renard”. Powołano
do tego celu spółkę, do której weszły zainteresowane
podmioty i 5 sierpnia 1933
roku uroczyście zainaugurowano prace. Wydarzenie
to zgromadziło wielu przedstawicieli ówczesnych elit,
w osobach m.in. wiceministra skarbu płk Tadeusza
Lechnickiego czy prezydenta
Krakowa Mieczysława Kaplickiego. „Skończyło się na
uroczystościach” - takimi
słowami „Kurier Zachodni” podsumował co prawda
stan inwestycji pod koniec
miesiąca, niemniej jeszcze
jesienią tego samego roku
przystąpiono do robót: na
początku od strony Szczakowej, a na wiosnę 1934 roku
od strony Bukowna. Wartym
podkreślenia jest fakt, że do
konstrukcji tej żelaznej drogi zatrudniano nawet około
pół tysiąca osób, w większości bezrobotnych z powiatu
chrzanowskiego i olkuskiego
(głównie z Gminy Bolesław).
Oczywiście, nie obyło się
także bez przeszkód, takich
jak chociażby kradzież szyn
przez niezidentyfikowanych
sprawców w 1933 roku, mrozy sięgające 23 stopni poniżej
zera w styczniu 1935 roku,
opóźnienia w dostawach czy

czasowy brak funduszy. Te
dwa ostatnie czynniki okazały się kluczowe, jako że
spółka zaprzestała prac. Jak
informowała prasa w 1936
roku: „Należy zaznaczyć, że
w budowę tej kolei włożono
już milion złotych, przygotowano 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 Ministerstwo Komunikacji, gdyż
łącznik ten miał stanowić
pewnego rodzaju ułatwienie
komunikacyjne w dowozie
surowców do powstającego
Centralnego Okręgu Przemysłowego. 18 stycznia 1939
roku nastąpiło z kolej oficjalne otwarcie trasy dla ruchu
towarowego, a także czasowo dla pociągów linii WarREKLAMA

szawa-Kraków (ze względu wiło bowiem, że dziś pona uszkodzenia infrastruk- siadamy więcej możliwości
tury nieopodal Tunelu). komunikacyjnych ze stolicą
województwa, w którym
Ta nieco burzliwa i oczy- obecnie znajduje się Srebrwiście niekompletna historia ne Miasto, co z pewnością
krótkiej, bo liczącej zaledwie pomaga zarówno codzienne
12 km trasy, niesie za sobą dojeżdżającym do pracy, jak
kilka wątków: jej powstanie i rozwojowi turystyki. Domiało przynieść w ówcze- ceniając mądrość poprzedsnych realiach realne korzy- ników, patrzmy natomiast
ści gospodarcze, zarówno w przyszłość, myśląc o kolokalnie, jak i w wymiarze lejnych pokoleniach mieszogólnopolskim. Dzięki za- kańców naszego miasta.
inicjowaniu tej inwestycji,
dotknięci kryzysem, a przez
to zagrożeni marginalizacją
społeczną obywatele powiatu olkuskiego mogli również
otrzymać (przynajmniej na
jakiś czas) pracę. Aspekty
te należą już do przeszłości, Mateusz
Radomski
jednak pokazują jak bardzo Wiceprezes olkuskiego koła
wpływają na nas decyzje na- Światowego Związku Żołszych przodków. Skrócenie nierzy Armii Krajowej,
kilkadziesiąt lat temu drogi Archiwista Muzeum Regioz Krakowa do Olkusza spra- nalnego PTTK w Olkuszu
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Od momentu powstania na początku bieżącego
roku w Bolesławiu zapadliska o promieniu około 100
metrów i głębokości kilkudziesięciu metrów, na ziemi olkuskiej pojawiło się co
najmniej kilkanaście nowych
lejów. Są ono równie „widowiskowe”, jak i niebezpieczne.

padliska.
Przypominamy,
że w latach 70’ i 80’ ubiegłego 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
Obecnie jednym z najsze- olkuskich, średnio na głęborzej komentowanych wyda- kości od 80 do 120 metrów.
rzeń w naszym powiecie jest
Co ciekawe, leje zapadlilikwidacja kopalni Olkusz-Pomorzany oraz związane skowe na olkusko-bolesławz nią zjawiska zaniku wód skim terenie są znane od
w ciekach i powstające za- wieków. Przykładem terenu

usłanego lejami jest Stary
Olkusz, gdzie średniowieczne szyby można zaobserwować 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 Katowic. Innym przykładem, już
bardziej współczesnych zapadlisk, jest także Stary Ujków.

kusz dochodziło do przypadków wdarcia się na skutek
zmiennych warunków geologicznych wód z piaskiem do
wyrobisk, czego efektem było
powstanie na powierzchni
ziemi lejów o średnicy od
15 do 28 metrów i głębokości od 9 do 12 metrów.
W następnych latach, po uruchomieniu kopalni Pomorzany, zjawisko to wystąpiło
na większą skalę w obszarze
na północ od Bolesławia i na
wschód od Hutek. Obecnie
W początkowej fazie funk- powstające leje bezpośrednio
cjonowania oddanej do uży- wiążą się natomiast z ówczetku w 1968 roku kopalni Ol- sną eksploatacją zawałową,

a co za tym idzie, występują
w miejscu dawnych zapadlisk. Dla przykładu, głośny
przypadek powstania 7 stycznia leja w Bolesławiu jest repliką leja z 1982 roku, który
został zlikwidowany poprzez
zasypanie piaskiem. Z czasem, zarówno w Hukach,
jak i w Olkuszu, w miejscach
powstałych lejów utworzono kopalnie piasku. Obecnie
dawne leje „odżywają” i dlatego obserwujemy ich replikacje. Warto zaznaczyć, że
proces ten został przewidziany w planie ruchu likwidacji
kopalni Olkusz-Pomorzany,

w którym wyznaczono tereny, gdzie istnieje możliwość
powstawania lejów. W porozumieniu z olkuskim nadleśnictwem, miejsca te zostały
odpowiednio zabezpieczone.
Artykuł powstał przy
współpracy z Prezesem Stowarzyszenia Szansa Białej
Przemszy Józefem Niewdaną.

Roz mu s
Fr anc isz e k

Na załączonych fotografiach czerwoną linią zaznaczono tereny, na których występują nowe zapadliska i gdzie wprowadzono czasowy zakaz wstępu. Po lewej stronie widoczny jest obszar na zachód 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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59-letni recydywista pobił i obrabował staruszkę w Kluczach
bowane pieniądze papierosy i alkohol. 83-latka
z urazem głowy i ręki została natomiast przetransportowana do Nowego
Szpitala w Olkuszu, gdzie
lekarze udzielili jej niezbędnej pomocy medycznej.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kluczach
zatrzymali mężczyznę, który uderzał znajomą 83-latkę po głowie drewnianym
taboretem, groził jej śmiercią 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 momencie agresor zaczął jednak szarpać 83-latkę, chwycił za kuchenny nóż i zaczął
grozić jej śmiercią, żądając
jednocześnie wydania swoich oszczędności. Gdyby
tego było mało, mężczyzna zaczął okładać seniorkę po głowie drewnianym
taboretem. W obawie
o własne życie, przerażona
staruszka dała mężczyźnie
200 złotych, a ten uciekł
w nieznanym kierunku.
REKLAMA

Zaalarmowani o całym
zdarzeniu miejscowi policjanci udzielili pokrzywdzonej pierwszej pomocy,
a następnie ustalili dane
i rysopis mężczyzny, niezwłocznie
rozpoczynając jego poszukiwania.
W działania te zaangażowano również mundurowych z Komisariatu
Policji w Bukownie oraz
Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. W ciagu
niecałej godziny stróże
prawa zatrzymali 59-latka:
w chwili zatrzymania miał
on ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie.

Okazało się również,
59-latek był już wcześniej karany za kierowanie gróźb oraz znęcanie
się nad członkami swojej
rodziny. Gdyby tego było
mało, agresor dopuścił się
haniebnego rozboju na seniorce zaledwie parę dni
po tym, jak opuścił zakład
karny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za
rozbój przewidziana jest
kara do 12 lat pozbawienia
wolności, jednak z uwagi
na fakt, że sprawca dopuścił się tego czynu w warunkach recydywy, to wymiar kary może być w tym
przypadku nawet o połowę wyższy. Na wniosek
śledczych, poparty przez
olkuską prokuraturę, sąd
zastosował ponadto wobec podejrzanego środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu
na maksymalny możliwy
jednorazowy okres wynoszący trzy miesiące.

Agresor został przewieziony do olkuskiej
komendy
i
osadzony
w pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonaźródło: Komenda Powiariuszom udało się także
towa Policji w Olkuszu
odzyskać część pieniędzy,
które ukradł bezwstydny
złodziej: jak ustalili, jeszcze przed zatrzymaniem
mężczyzna kupił za zara-

Nowe korty tenisowe
w Olkuszu z opóźnieniem
Plany przebudowy kortów tenisowych na terenie
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra”
w Olkuszu, poprzedzone
konsultacjami z lokalnym
środowiskiem tenisowym,
będą musiały niestety jeszcze trochę poczekać. Jedyna
oferta zgłoszona w przetargu na ich przebudowę wraz
z budową oświetlenia
obarczona była bowiem
wadą prawną, w wyniku
czego całe postępowanie
musiało zostać unieważnione.
„Zgodnie z prawem,
wszczęcie od począt-

ku całej procedury
polegającej na ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego,
ocenie ofert i podpisaniu umowy z wykonawcą
oznaczałoby,
że olkuscy sportowcy
straciliby
większość,
o ile nie cały tegoroczny
sezon. Dlatego też została podjęta decyzja,
by rozpocząć przygotowania do udostępnienia
w tym sezonie wszystkich czterech kortów
jeszcze w dotychczasowej formule, a do przebudowy powrócić na jesieni. Warto zaznaczyć,

że przypadku tego typu
inwestycji dużą rolę odgrywają także warunki
atmosferyczne, przez
co prowadzenie takich
prac w okresie zimowym jest niemożliwe”
- tłumaczy Rzecznik Prasowy Urzędu
Miasta i Gminy w Olkuszu Michał Latos.
Przypominamy,
że
z kortów tenisowych na
„Czarnej Górze” w Olkuszu można korzystać
od maja do października.
Redakcja
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„Mecenat Małopolski”
dla olkuskiej kultury

Podsumowanie akcji „Wielkanoc 2022” na drogach powiatu
olkuskiego
Dobiegł końca Wielki Tydzień, a tym samym policyjna akcja
„Wielkanoc
2022”:
od piątku do poniedziałku na drogach
powiatu olkuskiego
doszło do pięciu kolizji, a funkcjonariusze
ujawnili pięciu nietrzeźwych kierowców.
Do głównych przyczyn wspomnianych
kolizji należało niezachowanie
bezpiecznej odległości
miedzy pojazdami,
nieprawidłowe cofanie czy nieprawidłowa zmiana pasa
ruchu. Dodatkowo,
REKLAMA

podczas
prowadzenia
czynności
związanych z tymi
zdarzeniami, mundurowi zatrzymali jednego pijanego
kierowcę. Na szczęście, nikt nie poniósł natomiast obrażeń.

im organizmie. Do
takich akcji olkuscy
policjanci wykorzystują zaawansowane
technicznie
urządzenia elektroniczne: w przypadku
badania stanu trzeźwości pozwalają one
na bardzo szybkie,
kilkusekundowe badanie. Każdy patrol
ruchu
drogowego naszej komendy wyposażony jest
w urządzenie typu
Alcosensor, Alcoquant lub Alcoblow.

Dzięki wsparciu w ramach organizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
konkursu „Mecenat Małopolski”, organizacje pozarządowe z Gminy Olkusz
zrealizują w tym roku cztery
ciekawe projekty z zakresu
kultury.

Stróże prawa skontrolowali także ponad 1 400 pojazdów,
w wyniku czego
ujawnili kolejnych
czterech nietrzeźwych
kierowców.
Rekordzista, zatrzymany w Sienicznie,
Do opisywanego konkursu
zostało
w sumie zgłoszonych
miał ponad 3 promi- źródło: Komenda Powia476
ofert
nadesłanych przez
le alkoholu w swo- towa Policji w Olkuszu

organizacje
pozarządowe
z terenu całej Małopolski.
Ostatecznie, decyzją Zarządu
Województwa Małopolskiego, na czele z Marszałkiem
Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim,
wybrano 239 najciekawszych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych,
które otrzymały dofinansowanie o łącznej kwocie
ponad 3,8 miliona złotych.

REKLAMA

Największą dotację spośród organizacji z ziemi olkuskiej, wynoszącą
20 000 złotych, otrzymało
Stowarzyszenie na rzecz
historycznych
organów
Hansa Hummla w Olkuszu. Dzięki temu, organizacja ta będzie mogła zorganizować Letni Festiwal
Organowy „Organy Srebrnego Miasta 2022" oraz
XXIII Międzynarodowe
Olkuskie Dni Muzyki
Organowej i Kameralnej
w Olkuszu, czyli inicjatywy, które na stałe wpisały
się już w kalendarz istotnych wydarzeń kulturalnych nie tylko w skali
naszego miasta, ale także
całej Małopolski. Stowarzyszenie Zederman uzyskało natomiast wsparcie
w wysokości 17 000 złotych na realizację projektu
„Z tradycją w przyszłość”,

a do Olkuskiego Stowarzyszenia PROGRES wpłynęło 15 000 złotych na realizację zadania "Śladami
Piłsudskiego - korzenie".
Z kolei Stowarzyszenie
Zamek Rabsztyn otrzymało 10 000 złotych na
organizację pleneru oraz
konkursu
plastycznego
"Zamek Rabsztyn w sztuce".
Niestety, organizatorzy
konkursu nie zdecydowali się jednak wesprzeć
olkuskiego Stowarzyszenia na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej
Wszyscy dla wszystkich,
które chciało zrealizować
projekt „A to Polska właśnie… Cykl warsztatów
na bazie podań, legend
i literatury klasycznej”.
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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 marca w olkuskiej książnicy
odbywają
się
bezpłatne zajęcia nauki 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 wolontariuszy z Ukrainy.
Z pomocą wolontariuszy, dla pociech w wieku
od 4 do 7 lat prowadzone są również bezpłatne piątkowe spotkania
„Zabawy z książką”.
W ten sposób nasza
biblioteka chce sprawić, by najmłodsi choć
na chwilę zapomnieli
o koszmarze wojny
i mieli okazję zintegrować się ze swoimi rówieśnikami z Olkusza. Od
kwietnia uruchomione

zostaną dla nich po- ju, jak i regionie. Znajnadto zajęcia „Uczymy dują się w niej również
się czytać z Biblioteką”. informacje dla Polaków chcących pomóc
Powiatowa i Miejska uchodźcom z Ukrainy.
Biblioteka
Publiczna Baza Informacji jest akw Olkuszu, jako jedna tualizowana na bieżąco.
z pierwszych jednostek w Polsce, stwo- Z kolei w ramach rerzyła także Bazę Infor- alizowanego wspólnie
macji Dla Uchodźców z Uniwersytetem Jaz Ukrainy. Jest to kom- giellońskim
projektu
pendium
aktualnych „WspółpracUJemy z Oli ważnych informa- kuszem dla ukraińskich
cji, które są pomocne dzieci”, nasza książnica
w
funkcjonowaniu tworzy bezpłatną bazę
i odnalezieniu się audiobooków ukraińuchodźców w naszym skich bajek. Do udziazarówno w naszym kra- łu w projekcie zgłosili

się m.in. pochodzący
z Ukrainy studenci
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrania audiobooków odbywają
się w profesjonalnym
studiu radia UJOT FM.

ną, które przekroczyły
granicę po 24 lutego,
mogą bezpłatnie korzystać z usług Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Olkuszu,
komputerów z dostępem do Internetu oraz
Przypominamy po- usług ksero i druku.
nadto, że wszystkie osoRedakcja
by uciekające przed woj-
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