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DODATEK REGIONALNY - KRAINA BIAŁEJ PRZEMSZY

Wstępniak

Szanowni Czytelnicy!
Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy” 

przedstawia Państwu pierwszy numer dodatku do „Gwarka 
Olkuskiego” pt. „Dodatek regionalny – Kraina Białej Przemszy”, 

w którym znajdziecie szeroki wachlarz informacji, ciekawostek, historii 
i problemów dotyczących regionu powiatu olkuskiego, a przede wszystkim 

wschodniej części zlewni rzeki Białej Przemszy.

 Krainie Białej Przemszy takie wydawnictwo w  pełni się należy. Jest to bowiem region wyjątkowy, 
zasługujący na bliższe poznanie i sławę, miejsce niezwykłych kontrastów, gdzie można spotkać występujące 

obok siebie elementy przyrody ożywionej i  nieożywionej tuż w   bezpośrednim sąsiedztwie działalności 
człowieka. Żaden inny region naszego kraju nie może się poszczycić tak różnorodnym krajobrazem oraz tak 

unikatową i przepiękną przyrodą. Można tu spotkać pustynię, lasy, skały wapienne, bagna, pola i łąki. A wszystko 
to  stanowi niezwykłą mozaikę przyrodniczą tego rejonu. 

Naszym celem jest promocja Krainy Białej Przemszy oraz ukazanie jej niepowtarzalnego piękna. Wydawnictwo 
kierujemy przede wszystkim do  mieszkańców ziemi olkuskiej, szczególnie młodych, by lepiej poznali swą małą ojczyznę 

i pokochali ją, bo jest  prawdziwym klejnotem wśród innych regionów Polski. A my mamy prawo być dumni, że jesteśmy jej 
mieszkańcami. Będziemy odwoływać się do piękna przyrody, pokazywać te unikalne jak i te zwyczajne rośliny i zwierzęta, 
zachęcać do poznawania krajobrazów i zwiedzania  zabytków. Poznając je staniemy się dumni z tego co posiadamy, czym 
możemy się chwalić wśród bliskich i przyjaciół mieszkających tutaj ale i daleko od ziemi olkuskiej.

Chcemy nadać naszemu dodatkowi charakter czasopisma społeczno-kulturalnego, stąd znajdziecie w  nim Państwo obok 
prezentacji pięknych miejsc, zakątków i krajobrazów opis inicjatyw ekologicznych realizowanych na obszarze zlewni Białej 
Przemszy, działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, opis wydarzeń kulturalnych, ciekawe trasy turystyczne, historię 
i tradycję naszej ziemi oraz wiele innych zagadnień, które zasugerują nam czytelnicy. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy by 
wśród naszych czytelników znaleźli się  bardzo różnorodni członkowie olkuskiej społeczności, od młodzieży począwszy, na 
wybitnych mieszkańcach regionu skończywszy. Do lektury, recenzowania, sugerowania tematów zapraszamy absolutnie 
wszystkich. Liczymy, że wokół dwutygodnika zbierze się grupa sympatyków Krainy Białej Przemszy, którzy włączą się 
aktywnie w ochronę jej walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Nasza gazeta, całkowicie apolityczna, ma stanowić odskocznię od agresywnej prasy pełnej uciążliwych i zachłannych 
polityków, od wszechobecnej reklamy i zalewu kolorowych magazynów pełnych błahych i banalnych treści. Nasz 

dwutygodnik ma być alternatywą do tego typu czasopism, pełnych pesymizmu, budzących naszą frustrację 
i pokłady agresji. 

Chcemy poprowadzić Czytelników w  świat pięknej przyrody, monumentalnych zabytków, naszej 
tradycji i  historii, tak, by choć na czas lektury mogli zapomnieć o  troskach dnia codziennego, 

a planując z nami wędrówki po pięknej Krainie Białej Przemszy i je realizując, poczuli się dumni 
i szczęśliwi, że dane im żyć w tak pięknym regionie. 

Życzymy miłej lektury i  oczekujemy na opinie, sugestie i  oceny naszego 
przedsięwzięcia.

Elżbieta Świć,  Józef Niewdana,  Przemysław Reinfus
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Obszar zlewni Białej Przemszy jest jednym z najciekawszych przyrodniczych 
terenów na pograniczu Małopolski i Śląska.

Występuje tutaj zróżnicowana rzeźba i budowa geologiczna oraz obecność wielu 
typów wód powierzchniowych i podziemnych. Napotykamy w zależności od rejonu 
utwory: czwartorzędu, kredy, jury, triasu, permu i karbonu.

W skałach węglanowych, szczególnie jury i triasu rozwinięte są silne zja-
wiska krasowe. Na złożoną rzeźbę i budowy geologiczne nałożyły się wpływy 
działalności ludzkiej. Szczególnie wpływ miał rozwój górnictwa podziemnego 
rud cynku i ołowiu oraz węgla, ponadto górnictwa odkrywkowej eksploatacji 
piasku. Silne oddziaływanie pozostawiło budownictwo przemysłowe lat 60-tych 
i 70-tych. Powyższa działalność antropogeniczna doprowadziła do przeobrażeń 
rzeźby, zaburzenia stosunków wodnych i układów biocenotycznych. Czynnikiem 
destrukcyjnym w środowisku są zanieczyszczenia w powietrzu, wodach i glebie, 
dostarczane zarówno przez przemysł, działalność komunalną, jak również przez 
rolnictwo.

W 1992 roku osiem gmin rozpoczęło współprace w ramach Porozumienia 
"Szansa Białej Przemszy". Jego celem było ratowanie środowiska naturalnego 
i rzeki przepływającej przez terytorium tych gmin. Do porozumienia przystąpiły 
gminy: Bolesław, Bukowno, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Klucze, Olkusz, 
Sławków i Wolbrom. Po 3 latach okazało się, że luźne porozumienie gmin nie 
wystarcza i w 1995 r., utworzono Związek Gmin "Szansa Białej Przemszy" 
z siedzibą w Sławkowie. Przez kilka lat Związek ubiegał się o wykonanie opra-
cowania, które kompleksowo uporządkowałoby problem naprawy środowiska 
poprzez działania ponadgminne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jak 
i rewitalizacji środowiska.

Po katastrofalnych opadach w 1997 r. i powodzi, która wyrządziła szkody 
w kilku gminach leżących w zlewni Białej Przemszy, Minister Pełnomocnik 
Rządu do Zwalczania Skutków Powodzi zlecił do Komitetu Badań Naukowych 
wykonanie projektu badawczego pt. "Model wykorzystania zasobów wodnych 
w zlewni rzeki Białej Przemszy - zasady, kierunki działań gospodarczych 
i przyrodniczych". Opracowanie wykonał zespół złożony z pracowników Głów-
nego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W październiku 2000 r., Związek otrzymał opracowanie, które dało wyobrażenie 
ile należy wykonać prac, aby uporządkować gospodarkę wodno-ściekową i przywrócić 
społeczności zdrowe środowisko. Według stanu wiedzy na 2000 rok na terenie zlewni 
należało wykonać ponad 800 km sieci kanalizacji sanitarnej, budować i modernizować 
oczyszczalnie ścieków. W celu kontynuacji projektu Zarząd Związku czynił starania 
o pozyskanie środków finansowych na przygotowania studium wykonalności dla całego 
regionu zlewni rzeki Białej Przemszy. Niezależnie od tych działań Związek dwukrotnie 
w latach 2000-2001 występował o umieszczenie zadania w programie pomocowym Unii 
Europejskiej ISPA. Niestety dwukrotnie otrzymano odmowę umieszczenia na liście.

W 2002 r. po wyborach samorządowych nowe rady gmin rozpoczęły dyskusje 
o celowości istnienia Związku Gmin "Szansa Białej Przemszy". Poszczególne gminy 
zaczęły występować ze związku i mimo usilnych prób nie udało się utrzymać Związku. 
Ostatecznie w 2004 roku Związek uległ likwidacji. Aby nie zaprzepaścić olbrzymiego 
dorobku Związku w zakresie przygotowania projektu już od wiosny 2003 r., Senator 
Janusz Bargieł z grupą entuzjastów rozpoczął próby pozyskiwania środków unijnych 
na realizację całości lub części uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni Białej 
Przemszy. Po wielu konsultacjach w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska, 
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ministerstwie 
Środowiska przygotowano najbardziej efektywny sposób przygotowania wniosku. 
W międzyczasie odbyły się spotkania władz gmin, aby ustalić ostateczny zakres 
wniosku. Duże gminy jak Jaworzno i Dąbrowa Górnicza postanowiły samodzielnie 
ubiegać się o środki. Wolbrom, Sławków i Trzyciąż nie były przygotowane do jed-
nolitego wspólnego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. Ostatecznie powstał 
projekt na bazie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu 
zaopatrującego w wodę pitną i odbierającego ścieki w 4 gminach powiatu olkuskiego. 
Po wielu konsultacjach projekt otrzymał tytuł: "Porządkowanie gospodarki ściekowej 
w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze".

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem nowego wniosku, dotyczącego 
realizacji projektu tylko na terenie czterech gmin. W wyniku tych prac Zarząd 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu reprezentowany 
przez prezesa Mirosława Lasotę i wiceprezesa Józefa Goniewicza 15 września 
2003 roku złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej przedsięwzięcia pod nazwą "Porządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze". Zakres finansowy wstępnie 
określono na ok. 100 mln zł a zakres rzeczowy to 110,7 km sieci kanalizacyjnej, 23,2 
km kanalizacji deszczowej, 17 przepompowni ścieków, rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalnie ścieków w Olkuszu.

Deklaracja programowa Stowarzyszenia  
"Szansa Białej Przemszy"

Stowarzyszenie kontynuować będzie działalność w zakresie ochrony środowi-
ska po zlikwidowanym Związku Gmin o takiej samej nazwie. Formuła związku 
gmin po 11 latach okazała się mało przydatna i doprowadzono do jego likwidacji. 
Przyczyn było wiele, ale m.in. częste zmiany składu rad samorządów, rotacja na 
stanowiskach prezydentów, burmistrzów i wójtów nie sprzyjały systematycznej 
pracy. Podejmowanie decyzji było opóźnione przez biurokratyczny system zawarty 
w ustawie o samorządzie lokalnym.

Dlatego celowym wydaje się zmiana formuły działania. Zakładając Stowa-
rzyszenie jesteśmy świadomi, że praca zgodnie z ustawą będzie wykonywana 
na zasadach społecznych. Stowarzyszenie zakładają osoby fizyczne, które mogą 
działać ciągle i wybory czy to lokalne czy parlamentarne nie będą miały bezpo-
średniego wpływu na kształt władz Stowarzyszenia oraz jego działanie. Wśród 
założycieli Stowarzyszenia są naukowcy z różnych dziedzin przyrodniczych, 
parlamentarzyści, doświadczeni działacze społeczni, przedstawiciele różnych 
zawodów. Wszystkich łączy jedna pasja - ochrona środowiska, jej popularyza-
cja oraz działania na rzecz społeczności zamieszkującej zlewnię rzeki Białej 
Przemszy i jej okolice.

1 maja 2004 roku Polska staje się członkiem Unii Europejskiej, która zdecydowanie 
popiera kompleksowe rozwiązywanie problemów ochrony środowiska i ma w swoim 
polu widzenia organizacje pozarządowe. Nasze Stowarzyszenie będzie miało wielką 
szansę pozyskiwania środków lokalnych, centralnych i unijnych na rzecz promocji 
i poprawy warunków naturalnych w zlewni Białej Przemszy. Niezależnie od własnej 
programowej działalności zamierzamy wspierać poczynania: organizacji, instytucji, 
podmiotów gospodarczych oraz samorządów, które zwrócą się o taką pomoc.

KALENDARIUM
Rok 2004 - przeznaczony był na sprawy organizacyjne, zmiany lokalu, uruchomienie 
pracy biura, również Stowarzyszenie rozpoczęło działalność merytoryczną współorga-
nizując konferencję pt. "Zrównoważony rozwój ziemi olkuskiej po likwidacji kopalń 
rud cynku i ołowiu" z udziałem przedstawicieli resortów gospodarki i środowiska. 
Równolegle trwały prace ustalające zakres przygotowywanego albumu przyrodniczego, 
którego inicjatorem był śp. prof. dr hab. Marian Pulina.

Rok 2005 - Ustalono, że album przyrodniczy będzie nosił tytuł "Kraina Białej 
Przemszy" oraz określono jego objętość i autorów. Stowarzyszenie wzięło udział 
w przygotowaniu wyjazdowego posiedzenia Senackiej Komisji Ochrony Środowiska 
w Olkuszu w dniu 30.05.2005 r. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym 
w Olkuszu, a tematyka dotyczyła:
• zmian w środowisku po likwidacji kopalń rud cynku i ołowiu,
• porządkowanie gospodarki ściekowej w ramach Funduszu Spójności UE,
• ochrony i rewitalizacji Pustyni Błędowskiej,
• stanu i roli lasów w zlewni Białej Przemszy
Zmiana lokalu biura Zarządu Stowarzyszenia z ul. Piłsudskiego na ul. Krakowską 
5. Lokal ten znajduje się w centrum miasta. Przygotowano wydanie I kalendarza 
ściennego Stowarzyszenia, który miał promować Stowarzyszenie.

Rok 2006 - Najważniejszym wydarzeniem było wydanie albumu Kraina Białej 
Przemszy w 3000 egz. Wydanie albumu zostało dofinansowane przez Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Katowicach. 
Ponadto wsparcia udzieliły samorządy Dąbrowy Górniczej i Sosnowca oraz Staro-
stwo Powiatowe w Olkuszu. Brakujące środki jako udział własny Stowarzyszenia 
przekazały Boltherm z ZGH Bolesław w Bukownie i Fabryka Taśm Transporterowych 
w Wolbromiu. Album bezpłatnie został rozprowadzony na terenie obu województw, 
tj. śląskiego i małopolskiego.
Stowarzyszenie uczestniczy w Programie 6 Komisji Europejskiej "Łagodzenie skutków 
aquastressu w zlewni rzeki Przemszy". Utworzono grupę roboczą w uzgodnieniu 
z kierownikiem tematu ze strony polskiej pani prof. Elżbiety Nachlik (Politechnika 
Krakowska, która oceniała projekty wariantów zaopatrzenia w wodę regionu olkuskiego 
po likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu. W skład grupy weszli: Józef Niewdana (Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia), Ewa Klich (Sekretarz powiatu olkuskiego), Włodzimierz 
Łysoń (Wiceburmistrz Olkusza), Zbigniew Adamczyk (ZGH "Bolesław" w Bukownie), 
Przedstawiciel RZGW Gliwice, Przedstawiciel PWiK Sp z o.o. w Olkuszu, Katarzyna 
Zarzycka (Członek Stowarzyszenia, specjalista hydrogeolog).
Stowarzyszenie wydało 4 kartkowy kalendarz ścienny na 2007 rok. W kalendarzu 
wykorzystano zdjęcia z wydanego albumu.

Rok 2007 - Autorzy albumu "Kraina Białej Przemszy" Andrzej Czylok, Józef Niewdana 
oraz Andrzej Tyc otrzymali nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Była to nagroda zespołowa 
za realizację programu ochrony zlewni Białej Przemszy. Nagrodę w formie "Zielonych 
Czeków" wręczono 23.04.2007 r. w budynku Radia Katowice S.A. w Katowicach. 
Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w realizacji programu europejskiego "Aqu-
astress" jako partner lokalny.
Odbyły się już 2 konferencje na temat warunkowego zaopatrzenia w wodę rejonu 
olkuskiego po likwidacji kopalń przez zatopienie.
Do tematu aktywnie włączyło się Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.
Trzecia konferencja nie przyniosła konkretnych rozwiązań (6 wariantów). 
Gminy Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Bukowno podjęły uchwały o przystąpieniu do 
Stowarzyszenia w charakterze członków wspierających.
Stowarzyszenie wydało kalendarz ścienny (12 stron) na 2008 rok o tematyce: "Kraina 
Białej Przemszy w malarstwie".

Rok 2008 - Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w pracach nad wdrożeniem pro-
jektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach 
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze" z Funduszu Spójności Unii Europejskiej 
w ramach projektu Komisji Europejskiej Aquastress w polskiej zlewni pilotowej pt. 
"Łagodzenie presji na środowisko wodne w zlewni Białej Przemszy". Stowarzyszenie 
przygotowało wariant zaopatrzenia w wodę pitną studniami głębinowymi. 
Prowadzono akcję konsultacji społecznych odnośnie wariantowego wyboru nowego 
źródła wody pitnej dla rejonu olkuskiego po zamknięciu kopalni rud cynku i ołowiu.
Oprócz tego Stowarzyszenie przygotowało własną koncepcję zaopatrzenia w dobrą wodę 
pitną 4 gmin powiatu olkuskiego na bazie studni głębinowych w rejonie miejscowości: 
Krzywopłoty, Bydlin, Kolbark. Wszystkie ustalenia znalazły się w Monografii Br 
365 Politechniki Krakowskiej pod redakcją Elżbiety Drużyńskiej i Elżbiety Nachlik 
wydanej pod koniec 2008 r.
Zarząd Stowarzyszenia podjął współpracę z Zarządem Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu. Efektem było podpisanie deklaracji o współpracy 
w zakresie organizacji i prowadzenia Muzeum Wody przy Stacji Uzdatniania Wody 
w Olkuszu. Otwarcie Muzeum nastąpiło 11 września 2008 roku. Muzeum wymaga 
jeszcze wiele pracy odnośnie powiększenia ilości eksponatów i plansz ale może 
pochwalić się kilkoma unikalnymi pamiątkami zaopatrzenia w wodę. Zgodnie z tradycją 
Stowarzyszenie wydało kalendarz ścienny na 2009 rok. Tym razem tematem były stor-
czyki w Krainie Białej Przemszy. Przy wydaniu korzystano ze wspaniałych zdjęć prof. 
Andrzeja Czyloka i dra Andrzeja Tyca. Jak do tej pory jest to najpiękniejszy kalendarz.
Gmina Sławków przystąpiła do Stowarzyszenia jako członek wspierający.
Rok 2009 - Stowarzyszenie nadal przygotowuje się do opracowania przewodnika po 
Krainie Białej Przemszy. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.05.2010 r. dokonano 
wyboru władz Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu ponownie został wybrany Józef 
Niewdana. Pozostały skład Zarządu:
• Janusz Bargieł - Wiceprezes
• Jerzy Tarnówka - Skarbnikw
• Andrzej Majchrzak - Sekretarz
• Katarzyna Zarzycka - Członek Zarządu
• Lucjan Gajerski - Członek Zarządu
• Marek Nowak - Członek Zarządu
Stowarzyszenie wydaje kalendarz ścienny na 2010 rok pt. "Minerały cynku i ołowiu 
ziemi olkuskiej".

Rok 2010 - W roku tym Stowarzyszenie nie odniosło sukcesów. Prowadzono akcję 
edukacji ekologicznej w szkołach ziemi olkuskiej. Edukację opierano na materiałach 
zawartych w albumie "Kraina Białej Przemszy. Przyroda i Człowiek".
Wydano kalendarz na 2011 rok "Rośliny chronione Białej Przemszy"

Rok 2011 - Promocja edukacji ekologicznej jest kontynuowana. Prezes Stowarzyszenia 
odbywa spotkania z młodzieżą i dziećmi szkół rejonu olkuskiego czy to w szkołach czy 
w Muzeum Wody gdzie mówi o skarbach przyrody ziemi w Krainie Białej Przemszy 
i potrzebie ich ochrony.
Współpraca z Wydziałem Nauko o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego przy badaniach 
przyrodniczych Krainy Białej Przemszy.
Stowarzyszenie wydało kalendarz ścienny "Rośliny chronione Białej Przemszy".
Rozpoczęto prace nad przygotowaniem propozycji rewaloryzacji i częściowej rewi-
talizacji Krainy Białej Przemszy.

Rok 2012 - Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy rozpoczyna współpracę z Głównym 
Instytutem Górnictwa w Katowicach w zakresie rewaloryzacji i częściowej rewita-
lizacji Krainy Białej Przemszy. Ustalono wspólnie, że istnieje możliwość  uzyskania 
środków na przygotowanie projektów z funduszy europejskich. Zrodziły się koncepcje 
zagospodarowania i zarządzania doliną Białej Przemszy i jej dopływów jako "niebie-
sko-zielonej osi regionu i poszczególnych" miast. Istnieje możliwość ukierunkowania 
potencjalnego projektu rewitalizacji jako składowej Programu Rozwoju Subregionów.

Rozpoczęto rozmowy z samorządami ziemi olkuskiej w sprawie zawarcia porozumienia. 
Muzeum Wody wzbogaciło się o nowe eksponaty starych rur drewnianych oraz żeliw-
nych uzyskane w trakcie prac wykopaliskowych w rynku olkuskim. Stowarzyszenie 
uczestniczyło w pracach nad projektem zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę po 
likwidacji ostatniej kopalni rud cynku i ołowiu.
W dniu 20.12.2012 r. Stowarzyszenie przystępuje do Porozumienia o Współpracy 
w Ramach Partnerstwa w celu realizacji projektu predefiniowanego p.n. "Zaopatrzenie 
w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji eksploatacji złóż 
ZGH "Bolesław". W skład porozumienia wchodzą:
• Gmina Olkusz jako wiodąca,
• Gmina Bolesław,
• Gmina Klucze,
• PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu,
• Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy.

Rok 2013 - Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia dokonało wyboru Władz Statuto-
wych na 3 letnią kadencję
Wybrani zostali:
• Józef Niewdana- Prezes Zarządu Głównego
• Franciszek Rozmus- Wiceprzewodniczący
• Jerzy Tarnówka- Skarbnik
• Przemysław Reinfus- Sekretarz
• Jan Ryszard Chojowski- Członek Zarządu
• Andrzej Krok – Członek Zarządu
• Dawid Oruba- Członek Zarządu
W 2013 roku przewodnik dla koneserów przyrody i kultury cz.1 powiat olkuski został 
napisany i przygotowany do druku. Zarząd nie uzyskał wystarczających  dotacji 
i przewodnik nie został wydany.
Wspólnie z Nadleśnictwem Stowarzyszenie  wydało kalendarz ścienny o tematyce 
„Krajobrazy i  architektura Krainy Białej Przemszy” i rozprowadzono1300 egzem-
plarzy. Stowarzyszenie uczestniczyło w bardzo ważnym opracowaniu naukowym 
dotyczącym wpływu likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany przez zatopienie na 
środowisko przyrodnicze w zasięgu leja depresji i na jego obrzeżach. Kierownikiem 
zespołu opracowującego jest profesor Uniwersytetu Śląskiego biogeograf Andrzej 
Czylok. W skład zespołu wchodzili członkowie Stowarzyszenia Józef Niewdana 
i Zbigniew Adamczyk.
Rewaloryzację Krainy Białej Przemszy z elementami rewitalizacji połączono z inwen-
taryzacją śladów górnictwa i hutnictwa rud w gminach Bolesław i Klucze. Efektem 
jest 100 stronicowy kolorowy przewodnik wraz z mapą pokazującą  lokalizację śladów 
górnictwa i hutnictwa w gminach Bolesław i Klucze. Przewodnik ten jak i film o tej 
tematyce zostały wykonane we współpracy z LGD Nad Białą Przemszą. 
Strona internetowa Stowarzyszenia została przebudowana i jest aktualizowana. Dużą 
pracę przy odnowie strony włożył członek zarządu Dawid Oruba.
Stowarzyszenie wykazało zainteresowanie znaleziskami archeologicznymi w odkrywce 
piasku w Hutkach gmina Bolesław. Są przypuszczenia, że już co najmniej w śre-
dniowieczu istniały jakieś drewniane urządzenia w rejonie strumyków związane 
z pozyskiwaniem metali.

Rok 2014 - Rok poświęcony był promocji przewodnika po śladach dawnego przemysłu 
w gminach Bolesław i Klucze.
W Centrum Kultury w Bolesławiu 17 marca odbyła się konferencja poświęcona tema-
tom związanym z przewodnikiem. Referaty dotyczyły starego górnictwa w gminie 
Bolesław, ochronie kulturowego krajobrazu industrialnego oraz badań śladów metali 
kolorowych w osadach torfowych na terenie krakowsko-śląskich złóż rud. 
Przygotowywany jest wniosek o dotacje na wstępne badania archeologiczne w Hutkach.     

 v Józef Niewdana

10 LAT STOWARZYSZENIA SZANSA BIAŁEJ PRZEMSZY
Tytułem wprowadzenia kilka przypomnień. Cała zlewnia rzeki Białej Przemszy zlokalizowana jest na Wyżynie 
Śląsko-Krakowskiej. Jest to zlewnia III rzędu rzeki Wisły (zlewisko Morza Bałtyckiego) o powierzchni 860 km2.

Skład Zarządu Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy (fot. Franciszek Rozmus)  
Stoją od lewej: Franciszek Rozmus, Jan Ryszard Chojowski, Andrzej Krok, Jerzy Tarnówka.  

Siedzą od lewej: Przemysław Reinfus, Monika Benduch, Józef Niewdana.

Numeryczny Model Terenu zlewni Białej Przemszy (oprac. Bartłomiej Szypuła i Andrzej Tyc)

Uroczystość 10-lecia Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy (fot. Olgerd Dziechciarz)
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Czym jest Natura 2000? Sieć Natura 2000 jest głównym narzędziem ochrony różnorodności biologicznej na terytorium Unii Europejskiej. Jest to nowy system ochrony przyrody, tworzony 
w krajach UE już od 1992 r. To sieć obszarów tworzonych w celu ochrony, a więc utrzymania bądź też odtworzenia określonych ekosystemów (tzw. Siedlisk przyrodniczych) oraz gatunków i ich 
siedlisk. Przedmiotami ochrony są zarówno bardzo rzadkie elementy flory i fauny oraz ich siedliska, jak i typowe dla naszych warunków klimatycznych oraz rozpowszechnione w kraju siedliska 
i gatunki. Za ich zachowanie Polska ponosi szczególną odpowiedzialność, ponieważ na naszym terytorium znajduje się znacząca część ich europejskich zasobów.

Głównymi obowiązkami państw członkowskich w Unii Europejskiej 
względem obszarów wchodzących do sieci to:
• określenie niezbędnych działań ochronnych, a tam, gdzie to potrzebne 

opracowanie planów ochrony (samodzielnych lub wkomponowanych 
w istniejące plany);

• monitoring stanu zachowania siedlisk i gatunków;
• odpowiednie zarządzanie obszarami z uwzględnieniem wyników 

prowadzonego monitoringu stanu siedlisk i gatunków Natura 2000;
• podejmowanie odpowiednich działań w celu uniknięcia pogorszenia 

stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach sieci;
• ocenianie skutków oddziaływania wszelkich planów lub przedsięwzięć, 

które mogłyby w istotny sposób zagrozić gatunkom i siedliskom, dla 
których ochrony wyznaczono obszar.

Główną ideą programu Natura 2000 jest godzenie ochrony siedlisk 
i gatunków z gospodarczym użytkowaniem terenu, zgodnie z ideą zrów-
noważonego rozwoju. Każde państwo może rozwinąć własny pomysł na 
tworzenie i sposób działania sieci Natura 2000, mając jedynie na uwadze 
osiągnięcie podstawowego celu, czyli utrzymanie siedlisk i gatunków we właściwym stanie ochrony. Stan siedliska przyrodniczego uważany jest za właściwy, gdy:
 » naturalny zasięg siedliska jest stabilny lub powiększa się;
 » zachowana jest specyficzna struktura, funkcje siedliska i można przypuszczać, że będzie tak również w dającej się przewidzieć przyszłości;
 » stan zachowania gatunków typowych dla siedliska jest również właściwy.

Obszary Natura 2000 nie zastępują dotychczasowych form ochrony. Jest to niezależny system ochrony przyrody, który może w całości lub częściowo pokrywać z istniejącymi obiektami, ale kieruje się własnymi wymogami. 
Przykładowo, wyznaczenie parku narodowego czy rezerwatu przyrody jako obszaru Natura 2000 nie wpływa na dotychczasowy reżim ich ochrony.
Ustanowienie obszaru Natura 2000 świadczy o wysokiej wartości przyrodniczej terenu i jest dla niego rodzajem rekomendacji, jako miejsca godnego odwiedzenia. Jest to zatem doskonała promocja regionu i to 
na skalę europejską!

Według spisu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie na dzień 1 stycznia 2014 r., w powiecie olkuskim mamy następujące obszary Natura 2000:

Zajmijmy się teraz omówieniem poszczególnych obszarów należących do 
powiatu olkuskiego.

Armeria
Obszar ten położony jest w gminie Bolesław i obejmuje teren o powierzchni 

7,39 ha. Jest to niezalesiony teren pogórniczy w sąsiedztwie Zakładów Górni-
czo-Hutniczych "Bolesław".

Na terenie obszaru Natura 2000 obecne są odpady skalne z nadkładu i skał 
budujących złoże rud cynku i ołowiu. Głównie pochodzą one z odkrywki 
"Bolesław". Wykształcona na nich gleba jest płytka i szkieletowa. Jej odczyn 
jest zasadowy (pH>7). Stężenia metali ciężkich są wysokie (cynk 4-8%, ołów 
0,3-1%, kadm 0,03%) i znacznie zróżnicowane w małej skali przestrzennej. Jest 
to związane z heterogenicznością materiału górniczego, z którego wykształciły 
się gleby. Na hałdach panują ekstremalne warunki siedliskowe - silne nasłonecz-
nienie, niska wilgotność podłoża, niska zawartość składników odżywczych.

Obszar "Armeria" obejmuje pogórnicze tereny nierekultywowane oraz 
zrekultywowane pod koniec lat 90. XX wieku przez ZGH "Bolesław". 
W zachodniej najstarszej części znajdują się zapadliska i nierówności po 
szybach poszukiwawczych. Prawdopodobnie obszar ten jest niezmieniony co 
najmniej od lat 20. XX wieku. W pobliżu tego obszaru znajdowała się działająca 
w latach 1953-1969 odkrywka "Michalska" o powierzchni 3 ha i głębokości 
10 m. Eksploatowane w niej było złoże pierwotne oraz zasoby rudy pozostałe 
w odpadach po poprzednich pracach wydobywczych. Po zakończeniu eks-
ploatacji rudy odkrywkę zasypano odpadami i żużlami odpadowymi z huty 
cynku. Po wypełnieniu odkrywki z końcem lat 90. XX wieku nawieziono 
30 cm gleby i posadzono brzozę, modrzew, sosnę, rokitnik oraz oliwnik.

Jaroszowiec
Obszar ten występuje w gminie Klucze i swym zasięgiem obejmuje teren 

o powierzchni 584,81 ha. Znajduje się on na terenie Parku Krajobrazowego 
"Orlich Gniazd", wchodzącego w skład Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego.

W swym zasięgu obejmuje również rezerwat "Pazurek", który został utwo-
rzony Rozporządzeniem nr 13/08 Wojewody Małopolskiego z dnia 01.08.2008 r.

Obszar "Jaroszowiec" chroni na swym terenie takie gatunki jak: obuwik 
pospolity, dzięcioł czarny, dzierzba gąsiorek, skowronek borowy, nocek duży, 
dzięcioł zielonosiwy, jarzębatka.
Do największych wartości tego obszaru należy:
 » obecność dużego obszaru leśnego porośniętego przez naturalny drzewostan 

bukowy (m.in. buczyna storczykowa i sudecka);
 » nagromadzenie na niewielkiej powierzchni dużej ilości skał wapiennych 

o rzadko spotykanej rzeźbie (z uwagi na ich silne skrasowienie), występowanie 
jaskiń i in. utworów krasowych;

 » obiekt dydaktyczny, wskazujący na ścisłe powiązanie naturalnej roślinności 
z glebami, budową geologiczną i rzeźbą terenu.

Michałowiec
Obszar "Michałowiec" położony jest na Wyżynie Olkuskiej (gm. Trzyciąż, 

woj. małopolskie) w lesie Uroczysko Michałowiec. Leży on na terenie Nadle-
śnictwa Miechów.

Położony jest na zachodnim zboczu i wierzchowinie niewielkiego wzgórza 
o wysokości ok. 400 m n.p.m. W podłożu zalegają wapienie jurajskie przykryte 
bardzo płytką warstwą lessu. Powierzchnia terenu objętego Naturą wynosi 
20,35 ha. 

„Michałowiec” cechuje występowanie dobrze wykształconego i zachowa-
nego zespołu ciepłolubnej buczyny storczykowej z bogatą populacją obuwika 
pospolitego, z innymi gatunkami storczyków: buławnika wielkokwiatowego, 
buławnika czerwonego, żłobika koralowego, kruszczyka szerokolistnego, 
kruszczyka rdzawoczerwonego, listery jajowatej, gnieźnika leśnego N, pod-
kolana zielonawego. Obok tych gatunków warto wymienić rosnącą tu również 
śnieżyczkę przebiśnieg. Obszar został powiększony z uwagi na to, że część 
populacji obuwika pospolitego występuje poza granicami obszaru.

Ostoja Środkowojurajska
Obszar położony w środkowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na 

południe od Ogrodzieńca. Jest on położony na obszarze dwóch województw: ślą-
skiego i małopolskiego. W skład ostoi wchodzą łagodne wzniesienia zbudowane 
ze skał jurajskich, poprzecinane dolinami pochodzenia erozyjno-denudacyjnego. 
Na grzbietach wzniesień znajdują się liczne ostańce wapienne, w większości 
otoczone lasami liściastymi. Są to głównie buczyny: sudecka, storczykowa 
i kwaśna buczyna niżowa oraz jaworzyna górska. Na terenach wylesionych 
ostańcom wapiennym towarzyszą bogate florystycznie murawy kserotermiczne. 
W skrasowiałych skałach wapiennych częste są jaskinie z bogatą szatą naciekową, 
w których zimują nietoperze. Sieć rzeczna jest słabo wykształcona. W strefie 
kontaktowej utworów jurajskich i czwartorzędowych osadów piaszczystych 
wypływają nieliczne źródła. W jednym z nich usytuowane jest zastępcze 
stanowisko endemicznej rośliny - warzuchy polskiej.

Ochroną objęte są takie gatunki, jak: kumak nizinny, warzucha polska, 
szlaczkoń szafraniec, obuwik pospolity, sierpowiec błyszczący, minóg strumie-
niowy, modraszek telejus, nocek łydkowłosy, nocek duży oraz podkowiec mały.

Pleszczotka
Obszar obejmuje fragment starego terenu pogórniczego w okolicach Olkusza 
(gm. Bolesław), z naturalną murawą. Sąsiaduje on z odkrywką "Bolesław" czynną 
od XVI wieku. Na skalę przemysłową działała ona od XIX wieku do końca 
lat 80. XX wieku. Na terenie tym obecne są odpady skalne z nadkładu i skał 
budujących złoże rud Zn-Pb. Głównie pochodzą one z odkrywki "Bolesław". 
Pleszczotka górska jest gatunkiem górskim. W Polsce występuje ona głównie 
w Tatrach oraz na pojedynczych stanowiskach na Wyżynie Śląskiej, Dolnym 
Śląsku oraz w Bolesławiu. Roślina umieszczona jest na Czerwonej liście roślin 
i grzybów Polskich w grupie gatunków narażonych na wyginięcie na izolowanych 
stanowiskach, poza głównym obszarem występowania.

Pustynia Błędowska
Pustynia Błędowska leży na wschodnim krańcu Wyżyny śląskiej. Jej płaski, 

piaszczysty obszar wciska się głęboko między wapienne pagóry jurajskie, 
tworząc osobliwe kontrasty krajobrazowe. Pustynia Błędowska zajmuje jedynie 
część rozległego obszaru piasków czwartorzędowych ciągnących się od źródeł 
Centurii i Białej Przemszy na północy, przez okolice Chechła, Błędowa, Kluczy, 
Bolesławia, Olkusza.

Obszar pustyni znajduje się na obszarze dwóch województw: śląskiego 
i małopolskiego, z czego większy obszar leży na terenie Małopolski.

Pustynia Błędowska stanowi unikatowy ekosystem w skali europejskiej. 
Jest największym w Europie środkowej zwartym, śródlądowym obszarem 
występowania piasków wydmowych z interesującymi formami geomorfologicz-
nymi typowymi dla krajobrazu pustynnego, licznymi rzadkimi i chronionymi 
gatunkami flory i fauny oraz zbiorowiskami muraw piaskowych.

Przedmiotem ochrony stały się tu takie gatunki fauny jak: zimorodek, 
świergotek polny, lelek zwyczajny, dzięcioł średni, dzięcioł białoszyi, dzięcioł 
czarny, ortolan, dzierzba gąsiorek, skowronek borowy, trzmielojad zwyczajny 
oraz jarzębatka. Ponadto ochroną objęte są śródlądowe murawy napiaskowe 
oraz wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi.

Powiat olkuski pod względem przyrodniczym jest obszarem wyjątkowo cen-
nym. Występują tu niezwykle cenne krajobrazowo i przyrodniczo ekosystemy, 
często unikalne na skalę krajową, a nawet europejską. Dlatego celem Natury 
2000 jest zachowanie tych cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, 
które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim nie mniej 
ważnym celem jest utrzymanie i zachowanie bioróżnorodności na obszarze 
powiatu olkuskiego. Dla zainteresowanych tematem Natury 2000 polecam 
stronę: www.natura2000.gdos.gov.pl

 v Przemysław Reinfus

OBSZARY NATURA 2000 W POWIECIE OLKUSKIM
Kiedy w 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej rozpoczęto formalnie tworzyć sieć Natura 2000 w naszym kraju. Na-
stąpiło to w momencie gdy Polska podpisała 16 kwietnia 2003 r. Traktat Ateński, który stanowił podstawę prawną przy-
stąpienia kraju do UE. Kraj nasz zobowiązał się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000.

Czosnek niedźwiedzi w Rezerwacie Pazurek (fot. Przemysław Reinfus) Pleszczotka górska (fot. Przemysław Reinfus)

Pustynia Błędowska (fot. Przemysław Reinfus)

Lp. Kod obszaru Nazwa Data akceptacji przez 
Komisję Europejską Pierwsza Decyzja Komisji Europejskiej uwzględniająca obszar Powierzchnia całkowita 

obszaru [ha]

1 PLH120091 Armeria 2011-01-10 Decyzja Komisji Nr 2011/64/EU z dn. 10.01.2011 r. (Dz. Urz. UE L 33/146 z dn. 08.02.2011 r.) 7,39

2 PLH120006 Jaroszowiec 2007-11-13 Decyzja Komisji Nr 2008/25/WE z dn. 13.11.2007 r. (Dz. Urz. UE L 12/383 z dn. 15.01.2008 r.) 584,81

3 PLH120011 Michałowiec 2007-11-13 Decyzja Komisji Nr 2008/25/WE z dn. 13.11.2007 r. (Dz. Urz. UE L 12/383 z dn. 15.01.2008 r.) 20,35

4 PLH240009 Ostoja Środkowojurajska 2009-02-13 Decyzja Komisji Nr 2009/93/WE z dn. 12.12.2008 r. (Dz. Urz. UE L 43/63 z dn. 13.02.2009 r.) 1704,38

5 PLH120092 Pleszczotka 2011-01-10 Decyzja Komisji Nr 2011/64/EU z dn. 10.01.2011 r. (Dz. Urz. UE L 33/146 z dn. 08.02.2011 r.) 4,92

6 PLH120014 Pustynia Błędowska 2007-11-13 Decyzja Komisji Nr 2008/25/WE z dn. 13.11.2007 r. (Dz. Urz. UE L 12/383 z dn. 15.01.2008 r.) 1696,88
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NIE SPOCZNIEMY NA LAURACH…

Kim jest Lider Ochrony Środowiska?  Jest 
to podmiot, który zainwestował w technologie 
i rozwiązania przyjazne dla środowiska natu-
ralnego, oparte o ekologiczne źródła energii.
Nic więc dziwnego, że nasz projekt jako jeden 
z 5 nominowanych trafił do takiego presti-
żowego plebiscytu. Zacna Kapituła wysoko 
oceniła nasze przedsięwzięcie pn.: „Porząd-
kowanie gospodarki ściekowej w zlewni 
Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”, którego 
celem jest dostosowanie istniejącego syste-
mu wodociągowo - kanalizacyjnego w Gmi-
nie Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze 
w ramach Aglomeracji Olkusz, Aglomeracji 
Bukowno-Bolesław oraz Aglomeracji Klucze 
do wymogów zgodnych z przepisami prawa 
polskiego i unijnego. 
Jednak nie tylko to wyróżnia nas od innych 
tego typu projektów. Priorytetem naszego 
przedsięwzięcia jest budowa nowego systemu 
zaopatrzenia w wodę całego regionu olku-
skiego. Mieszkańcy gmin Olkusz, Bukowno, 
Bolesław i Klucze, którzy do tej pory korzystali 
z uzdatnionej wody kopalnianej stoją przed 
przełomową chwilą w historii zaopatrze-
nia w wodę naszego regionu. Zamknięcie 
kopalni należącej do Zakładów Górniczo-Hut-
niczych „Bolesław” w Bukownie a w efekcie 
niemożność korzystania z wód kopalnianych 
w aspekcie konsumpcyjnym to największy 
problem powiatu olkuskiego w ostatnich latach. 
Zaprzestanie pompowania, a w konsekwencji 
wypełnianie się leja depresji może skutkować 
degradacją zasobów wodnych. 
Zagrożeniem związanym z likwidacją dzia-
łalności górniczej będzie również podnie-
sienie się zwierciadła wód podziemnych, co 
w przyszłości może wpłynąć na odtworzenie 
się naturalnych warunków hydrodynamicznych 
(dawne źródliska, lokalnie wyschnięte cieki 
powierzchniowe, tereny podmokłe i podtapia-
ne, wzrost przepływów w istniejących ciekach) 
w strefie leja depresji. Decyzję o realizacji 
nowego systemu podjęto po przeprowadze-
niu z krakowskimi naukowcami analiz wielu 
różnych wariantów. Wybór padł na budowę 
nowych ujęć wody dla wydobycia wód z utwo-
rów triasowych. 

Kontrakt „Budowa systemu zaopatrze-
nia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji 
ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” 
S.A. w Bukownie”, realizowany w ramach 
projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ście-
kowej w zlewni Białej Przemszy na terenach 
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - 
etap I” stanowi unikalność całego projektu 
realizowanego ze środków unijnych. Przed-
siębiorstwo podjęło to wyzwanie. 
Plebiscyt został podzielony na 2 części. 
W pierwszej z nich głosy oddawali czytel-
nicy Dziennika Polskiego i to właśnie dzięki 
nim zwyciężyliśmy ten etap, za co serdecznie 
dziękujemy. W drugiej rundzie konkursowej 
punkty przyznaje Kapituła Plebiscytu. 

Na ostateczne wyniki konkursu musimy 
jednak jeszcze chwilę poczekać. Ogłoszenie 
zwycięzcy nastąpi podczas II Forum Przedsię-
biorców, które odbędzie się 28 maja w Między-
narodowym Centrum Targowo-Kongresowym 
EXPO w Krakowie.

Alfred Szylko

Choć jeszcze projekt olkuskich wodociągów się nie zakończył i choć czasem natrafiał on na utrudnienia i niedogodności 
to mimo to został już dostrzeżony i doceniony. Nasza firma została nominowana  do plebiscytu Lider Małopolski 2014 
organizowanego przez Dziennik Polski w kategorii  Lider Ochrony Środowiska przez Kapitułę Plebiscytu w skład której 
wchodzili m.in.: Prof. UEK dr hab. Paweł Lula – Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Marian Bryksy – Prezes Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Dr hab. Andrzej Jaki – Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości, Andrzej Zdebski – Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
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„DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”
„Ekologiczna graffitomania nad Białą Przemszą”  

– warsztaty graffiti na Olkuskim Rynku.
W dniu 8 maja br. wodociągi olkuskie, jak co roku wzięły udział w akcji 
pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, promującej efekty wdroże-
nia Funduszy Europejskich w Polsce. Koordynatorem organizacji Dni 
Otwartych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju.  

Przedsiębiorstwo, jako Beneficjent środków unijnych, realizuje Projekt pn.: 
„Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na te-
renach gmin: Olkusz,Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Obowiąz-
kiem nas dorosłych, jest propagowanie postaw ekologicznych i świa-

domego korzystania z dóbr środowiska naturalnego, jakie nas otacza, 
w taki sposób, aby nie szkodzić naturze, a tym samym nie szkodzić 
samym  sobie.  Ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  ze  ścieków  do 
wód  i  ziemi  poprzez  budowę  sieci  kanalizacyjnej  i  modernizację 
Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, jest istotnym elementem ochrony 
wód, dlatego nasz Projekt odnosimy do rzeki Białej Przemszy, która 
jest odbiornikiem oczyszczonych ścieków pochodzących z naszego 
regionu, ale nie tylko. Mając na myśli ochronę wód, kluczowym ele-
mentem jest również troska o wody podziemne. Dzieje się tak, ponie-
waż już niedługo będziemy korzystać z tego źródła, czerpiąc zdrową 
wodę  z  głębi  ziemi  i  przesyłając  ją  do  domów  na  obszarze Gmin: 
Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Jak widać, zakres naszego Projektu  jest wielowątkowy, poczynając 
od  ujęcia wód  –  budowa  studni  głębinowych  na  ternie Gminy Klu-

cze, poprzez zaopatrzenie w wodę, a kończąc na budowie szczelne-
go systemu odbioru ścieków i ich oczyszczeniu na zmodernizowanej 
Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu.  Mówiąc o inwestycji na Oczysz-
czalni Ścieków w Olkuszu uzyskujemy dwie korzyści tj.:

 - jakość ścieków oczyszczonych; parametry oczyszczonych ścieków 
będą na poziomie zgodnym z dyrektywą unijną jak i polskim usta-
wodawstwem, 

 - zmniejszenie  ilości wytworzonych osadów ściekowych,  na  skutek 
suszenia osadów w suszarni solarnej i możliwość dalszego ich za-
gospodarowania np. w cementowniach.

Jak dotrzeć do  
młodego pokolenia?

Pomysł  ekologicznego  graffiti  okazał 
się  wyzwaniem  dla  młodzieży  gim-
nazjalnej.  Drużyny  z  czterech  olku-
skich  szkół wykazały się dużą wraż-
liwością  ekologiczną.  Temat  różnie 
interpretowany  zaowocował  pracami, 
które ocenione zostały przez komisję 
konkursową  w  skład  której  wchodzili 
przedstawiciele  świata  nauki,  polityki 
i biznesu.

Forma  warsztatów  malarskich,  jaką 
zaproponowały  olkuskie  wodociągi 
spotkała się z ogromnym zaintereso-

waniem przechodniów. Tego dnia rynek olkuski był barwnym plene-
rem konkursu „Ekologiczna Graffitomania nad Białą Przemszą”.

„Dni Otwarte Funduszy Europejskich”  
na Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu

W ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”, wodociągi olku-
skie udostępniły również obiekty Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, 
która będzie funkcjonować do momentu wybudowania nowego syste-
mu zaopatrzenia w wodę opartego na ujęciach lokalnych (realizowa-
nego w ramach naszego Projektu). Zwiedzający mogli zapoznać się 
ze specyfiką działania SUW oraz z zakresem  inwestycji  realizowa-
nych przez przedsiębiorstwo przy udziale środków Unii Europejskiej.

Alfred Szylko

Uczniowie z Gimnazjum nr 3 ul. Korczaka 7 w Olkuszu oraz Jacek 
Osuch Poseł na Sejm RP – dzisiaj również oceniający prace młodzieży.

Komisja oceniająca prace plastyczne:  
Renata Gęgotek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  
               i Terenów Rolnych (UMiG  w Olkuszu),  
Alfred Szylko – Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o.,  
Mariusz Połeć – artysta malarz, fotografik, happener, performer. 

Uczniowie z Gimnazjum nr 1 ul. Kochanowskiego 2 w Olkuszu – praca wyróżniona.

Uczniowie z Gimnazjum nr 2,  ul. Żeromskiego 1 w Olkuszu. Uczniowie z Gimnazjum nr 4, ul. Kosynierów 14 w Olkuszu.
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Górników, którzy mieli przyzwolenie na wydobywanie kruszcu, nazywano 
gwarkami (z niem. Gewerk). Były to osoby o różnym stanie społecznym, 
miejscowi, ale i obcokrajowcy, lecz początkowo gwarkowie spoza miasta 
należeli do nielicznych. Nie zawsze kojarzono ich z pracą w górnictwie. 
Mówiono na nich „obcy”.

Praca na kopalni wymagała współpracy wielu osób oraz zatrudniania 
całych grup, górnicy zakładali spółki zwane gwarectwami. Poszczególne 
gwarectwa przeobrażały się ze spółek górników w spółki przedsiębiorców, 
rządzących pracami albo tylko je finansujących, niekiedy luźno powią-
zanych z kopalnią, kierowaną przez ich urzędników  lub przedstawicieli. 

Zygmunt Gloger w „Encyklopedii staropolskiej” pisze o gwarkach tak: 
Właściwych gwarków (cultores montium) odróżniano od górników (mon-
tanistae) i robotników (laboratores). Wyjęci oni byli z pod sądów zwyczaj-
nych i mieli swój „sąd żupniczy” złożony z żupnika czyli zwierzchnika 
gwarectwa i siedmiu ławników przysięgłych (zupperius et septem jurati). 
Celem podniesienia kopalni olkuskich, monarchowie licznymi  przywilejami 
zwalniali  gwarków od całej lub części olbory, od ceł, mostowego, pogłów-

nego, dawali wolny wrąb do lasów królewskich. W wewnętrznych między 
sobą stosunkach rządzili się gwarkowie uchwałami (lauda cultorum), które 
ustanowione na ich zebraniach ogólnych i zapisane do ksiąg żupniczych, 
miały znaczenie prawa obowiązującego. Lauda te obejmowały liczne 
przepisy porządku, bezpieczeństwa, dobroczynności i  pożytku ogólnego. 

W XVI i na początku XVII wieku produkcja gwarectw olkuskich była 
pokaźna. Definitywny upadek olkuskiego górnictwa nastąpił za panowania 
Augusta III Sasa, gdy w 1712 roku zapadły się dwie najważniejsze sztolnie: 
Pilecka i Ponikowska. Wraz z górnictwem upadła również organizacja 
gwarków. Przestał funkcjonować urząd żupniczy.     

 v Monika Benduch

fot. 1. Gwarkowie podczas  pracy przy odwadnianiu kopalni wg Geor-
giusa Agricolli
fot. 2. Gmerki gwarków olkuskich (fot. Przemysław Reinfus)

O DAWNYCH GÓRNIKACH SŁÓW KILKA
Nawiązując do tytułu naszego dwutygodnika, spróbujmy wyjaśnić pochodzenie słowa gwarek. Daw-
niej, w dobie piastowskiej, ziemia traktowana początkowo za całkowitą własność rządzących,  w dużej 
części co do swojego obszaru przeszła we władanie duchowieństwa oraz rycerstwa. Jeśli chodzi 
o skarby wewnętrzne (kopalne) nadal stanowiła królewszczyznę. Monarcha mógł jedynie uprawniać 
pewne osoby do użytkowania górniczego, a w zamian pobierał od nich dziesięciny w wydobytych 
surowcach albo opłatę, zwaną olborą. Pierwszy tego typu przywilej wydała dla gwarectwa olkuskiego siostra Ka-
zimierza Wielkiego – Elżbieta, królowa Węgier, nazwany Ordinatio montium Ilcussiensium.

Niejednego z nas podczas wędrówki uraczyła słodka woń konwalii 
oraz jej nietuzinkowy wygląd, a widok jej łanów porastających leśne 
runo wzbudzał w nas respekt dla matki natury.
Jej nazwa botaniczna, Convallaria, pochodzi od dawnej łacińskiej 
nazwy lilium convallium, co oznacza lilię z doliny. Z kolei drugi człon 
nazwy łacińskiej, maialis, oznacza dosłownie „majowy”. Gatunek 
ten posiada wiele innych nazw zwyczajowych i lokalnych, z czego 
najbardziej popularne to: konwalia leśna, lanusz, lanka, lanuszka, 
końska grzywa (nazwa ludowa z okolic Olkusza), lilia podobna, gła-
dysz, konwalilia, konwalyja majowa, kokoryczka, lanysz, majówka 
czy też padolna.
Konwalia majowa, bo o niej będzie mowa, jest jednym z pierwszych 
kwiatów zwiastujących nadejście wiosny, stąd bywa przez niektórych 
uważana za symbol nadejścia Zbawiciela oraz jego inkarnacji, ponieważ 
kwitnie mniej więcej w tym samym czasie, w którym, jak utrzymy-
wano, miało miejsce zwiastowanie narodzin Chrystusa Marii Pannie.
Piękno tego kwiatu od dawien dawna jest inspiracją dla malarzy, 
poetów, artystów. Odnajdziemy konwalię zarówno na obrazie Astolfo 
Petrazziego pt. „Martwa natura z wazonem kwiatów, koszykiem bobu, 
karczochów i innych warzyw” (1610-1615), jak i Albrechta Dürera 
„Madonna z czyżykiem” (1506 r.), gdzie możemy zobaczyć jak mały 
św. Jan zbliża się do Matki Boskiej, podając konwalię, symbol jej 
czystości i niewinności.
Urokowi konwalii poddał się również Konstanty Ildefons Gałczyński, 
który w wierszu „O naszym gospodarstwie” tak oto rzecze:

„O, zielony Konstanty, o srebrna Natalio!
Cała wasza wieczerza dzbanuszek z konwalią;

wokół dzbanuszka skrzacik chodzi z halabardą,
broda siwa, lecz dobrze splamiona musztardą,

widać, podjadł, a wyście przejedli i fanty –
o, Natalio zielona, o, srebrny Konstanty!”

Kwiat konwalii ma poza artystycznym wymiarem również aspekt prak-
tyczny. Jest to roślina ozdobna, lecznicza oraz surowiec do produkcji 
perfum. W przemyśle perfumeryjnym zastosowanie tego kwiatu jest 
olbrzymie. Są konwaliowe mydła, wody toaletowe, płyny do kąpieli 
i wiele innych środków kosmetycznych.
Samo ziele od czasów starożytnych, a konkretnie od Pliniusza, koja-
rzyło się z lekiem, i to tak silnym, że potrafiło wskrzeszać zmarłych. 
Zapewne dlatego też stało się symbolem zawodu medyka i skromności 
nieodłącznie związanej z tą profesją. Trzeba pamiętać, że roślina 
jest trująca, lecz biorąc pod uwagę jej właściwości lecznicze, ma 
mnóstwo zalet. Jej liście są skutecznym i w miarę nieszkodliwym 
remedium na niektóre niedomogi sercowe i krążeniowe. Działa rów-
nież moczopędnie.
Ciekawostką jest fakt, że od roku 1982, konwalia jest narodowym 
kwiatem Finlandii i została umieszczona na rewersie monety o nomi-
nale 10 penniä. 

 v Przemysław Reinfus

GAWĘDY PRZYRODNICZE (1): KONWALIA MAJOWA
Nastał maj. Pod względem przyrodniczym najpiękniejszy miesiąc w Krainie Białej Przemszy. 
Tętniąca życiem przyroda zachwyca swym pięknem turystów, którzy zdecydowali się odwie-
dzić ten region. Bogactwo barw i zapachów kwiatów sprawia, że nikt nie pozostaje bierny 
wobec tutejszych cudów natury.

Niestety zła polityka melioracyjna, brak kontroli 
nad wycinką lasów, osuszaniem bagien spowodo-
wało, że w Polsce mamy zasoby wody pitnej takie 
jak mniej więcej Egipt.  Ponadto warto wiedzieć, 
że Europa nie należy do kontynentów, które mają 
wybitne problemy z wodą, natomiast Polska jest 
na czwartym miejscu od końca w Europie, jeśli 
chodzi o zasobność wody. Na jednego mieszkańca 
Polski przypada 3 razy mniej wody niż średnio 
w Europie, czyli około 1700 m3 rocznie na osobę, 
podczas gdy w Unii Europejskiej jest to ponad 
4,5 tysiąca m3.  Według Eurostatu, wyprzedza 
nas ponad 20 krajów, a za nami są tylko Czechy 
(1600 m3 na rok na mieszkańca) oraz Cypr i Malta, 
które mają dużo mniej wody słodkiej, odpowied-
nio tylko po 400 i 100 m3 na rok na mieszkańca. 

Nawet takie kraje jak Hiszpania i Portugalia, które 
dla nas mogą być uważane za bardziej „suche” 
niż Polska mają większe zasoby tego życiodajne-
go dobra. Stajemy przed poważnym problemem, 
który dotknie przyszłe pokolenia. Przyszedł czas 
na lepsze gospodarowanie wodą! Jak najlepiej to 
robić? Możemy zaczynać od najprostszych roz-
wiązań, starać się racjonalnie podlewać nasze 
trawniki i przydomowe ogrody, zakręcać kran 
przy goleniu i myciu zębów oraz myć naczynia 
nie pod bieżącą wodą. Jeżeli porównamy Polskę 
sprzed przemian ustrojowych z Polską obecną, to 
sytuacja wygląda lepiej. Dzięki wejściu do Unii 
Europejskiej i wypełnianiu „wodnych dyrektyw” 
Polska to już nie kraj charakteryzujący się ciekną-
cymi kranami, teraz rzadko się to spotyka. Kapiący 

kran może powodować utratę wody do 15 litrów 
dziennie. Samo uszczelnienie kranu powoduje, że 
zużycie wody dla potrzeb komunalnych w Pol-
sce, w porównaniu z latami 80., poważnie spadło. 
Również wprowadzenie wodomierzy uświadomiło 
mieszkańcom ilość zużytej wody, to pozytywny 
krok, który razem z modernizacją oczyszczalni 
ścieków może uchronić nasz kraj przed poważnymi 
konsekwencjami potencjalnej suszy. Tak że drodzy 
Państwo pamiętajmy o oszczędzaniu wody oraz 
o modernizacyjnym skoku technologii wodociągo-
wej, który obecnie trwa w naszej najbliższej okolicy.     

 v Mateusz Kamionka 
fot. Przemysław Reinfus

CO ŁĄCZY PUSTYNNY EGIPT I ZIELONĄ POLSKĘ? PORÓWNYWALNE ZASOBY WODY PITNEJ!
Nareszcie powoli przyzwyczajamy się do ciepłej pogody, przy tym podlewamy nasze ogródki, w ogóle nie 
zwracając uwagi ile wody zużywamy…czy Państwo zastanawiali się nad lepszym gospodarowaniem wodą w na-
szym gospodarstwie domowym? W tym momencie mogą Państwo myśleć, że próbuje załatać budżet domowy 
przed zbliżającymi się wakacjami, ale nie do końca, chcę w artykule przybliżyć temat zasobów wody w Polsce, 
które są porównywalne z krajami północnej Afryki…. Tak, dobrze Państwo przeczytali, Północnej Afryki…. 

Łan konwalii przy drodze Bolesław-Bukowno (fot. Przemysław Reinfus)

Konwalia majowa (fot. Przemysław Reinfus)
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
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Poziomo:

1-A) drzewo jedwabników.

1-G) ogon zająca.

1-L) Roman…- burmistrz Olkusza.

2-S) 0,40 hektara.

3-A) tlenek węgla.

4-F) wokół bieguna południowego.

5-A) drapieżny delfin lub rodzaj pracy na roli.

5-O) owoc jednej z palm.

6-H) siedziba Radia Maryja.

7-R) polski zespół rockowy z R.Riedlem.

8-A) w dawnej Polsce: urzędnik dokonujący 
wpisów i wypisów z ksiąg sądowych, 
zarządzających kancelarią i archiwum 
sądowym.

8-H) jedna z faz księżyca.

8-L) minerał; odmiana chalcedonu, kamień 
półszlachetny.

10-A) ssak pokryty rogowymi łuskami lub 
okręt bojowy.

10-L) drapieżnik podobny do łasicy.

11-I) symbol chemiczny glinu.

12-A) hodowlana odmiana.

12-K) Tchibo lub Jacobs.

12-P) Ribbentrop-Mołotow lub NATO.

13-G) rodzaj haftu z dziureczkami.

14-B) góry w Polsce.

14-J) angielskie piwo.

15-A) 1 os. liczby pojedynczej.

15-L) kureczka nakrapiana, ptak z rodziny 
chruścieli.

17-B) drzewo, którego liście są przysmakiem 
koali.

18-O) opad atmosferyczny.

19-B) statek wodny z pni drzew.

19-I) zniżka procentowa od wyznaczonej 
ceny towaru.

21-A) szczelina powstała w drewnie po 
przejściu piły.

21-F) nadrzewna żaba.

21-O) drapieżny owad nadwodny

Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 13 utworzą rozwiązanie.

Pionowo:

A-1) …sromotnikowy – grzyb trujący.

B-10) luksusowe wielopokojowe mieszkanie.

C-5) „Poznaj Swój…” – czasopismo 
krajoznawcze.

D-1) pływająca kuzynka łasicy.

D-10) wysmukły pies myśliwski.

D-17) samica konia.

E-8) gazeta Jerzego Urbana.

E-14) prawy dopływ Wisły.

F-3) barwny, łowny kurak.

F-19) niebezpieczny w rzece.

G-10) część kościoła między prezbiterium a 
kruchtą.

H-1) trzeci dźwięk gamy.

H-13) był nim Jankiel w „Panu Tadeuszu”.

I-3) kamienica nr 20 w rynku olkuskim.

I-16) następuje po poniedziałku.

K-17) zlot czarownic.

L-1) Sahara lub Błędowska.

L-10) dawne określenie górnika.

M-15) lew morski; ssak żyjący głównie u 
wybrzeży Kalifornii.

O-4) krewniak marabuta lub oficer przy 
generale.

O-14) ryba dostarczająca kawioru.

P-1) antonim dnia.

P-18) na pięciolinii.

R-5) zbiór przepisów prawnych w określonej 
dziedzinie.

R-15) marka samochodów niemieckich.

S-1) hitlerowski obóz koncentracyjny.

S-12) ryje podziemne korytarze.

T-18) Babia…- najwyższy szczyt Beskidów.

U-1) pracuje przy wyrębie lasu.

U-13) …Przemsza
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Budowa domu to inwestycja. Inwestycja 
oznacza pieniądze, które w kontekście 
budowy współczesnego domu jednoro-
dzinnego mają wiele znaczeń. Przede 
wszystkim zależy nam na oszczędno-
ściach, ale nie takich, jak to było modne 
jeszcze kilka lat temu, czyli jak markowy 
materiał budowlany zamienić na tańszy 
i w ten sposób „zaoszczędzić”. Współ-
cześnie mówi się o oszczędnościach w przyszłości, czyli podczas eksploata-
cji budynku. Wiadomo, że dom buduje się na dziesiątki lat. I w tym czasie 
na mniejszym zużyciu energii można oszczędzić wiele środków. A to są 
wymierne korzyści. Drugi aspekt finansowy przy budowie domu, jaki od 
1 stycznia 2009 roku jest brany pod uwagę, to wskaźnik zapotrzebowania 
na ciepło, określony w świadectwie energetycznym budynku. 

Gdy właściciel będzie chciał w przyszłości sprzedać dom, cena nie-
ruchomości z certyfikatem będzie wyższa. W niedalekiej przyszłości 
wzrośnie wartość rynkowa budynków energooszczędnych i będzie to 
łatwe do sprawdzenia. Będzie to realna wartość budynku. Dzięki temu 
nabywca będzie mógł ocenić wybraną ofertę i podjąć świadomą decyzję, 
na podstawie informacji o kosztach eksploatacji budynku. Tak więc, 
decydując się na budowę domu, warto już dziś wybrać energooszczędne 
rozwiązania i zastosować je w planowanej inwestycji. 

Czym się różni dom nisko energetyczny od domu pasywnego. 
Wyznacznikiem energochłonno-

ści oraz jego sklasyfikowania jest 
współczynnik zapotrzebowania na 
ciepło. Jest to parametr określają-
cy ile trzeba dostarczyć do danego 
budynku ciepła w ciągu całego 
sezonu grzewczego (określanego na 
rok). Dla porównania budynki z lat 
70-80 XX w. zużywały 120 kW/m2 
rok. Domy współczesne ocieplone 
ok 10-12 cm styropianu E=70-90 kW/m2 rok. Dla domów energooszcz-
czędnych E=40 kW/m2 rok i pasywnych E=15 kW/m2 rok. 

Przykład dla budynku o powierzchni 120 m2

1m3 gazu = 1 l oleju= 1kWh energii el.

Jak zbudować dom energooszczędny i pasywny? 
Trzeba zacząć od dobrej lokalizacji. 

• Najlepsza lokalizacja to: niezacieniona działka,  
zwrócenie budynku do południa.  

• Osłonięcie od strony północnej naturalnymi wzniesieniami lub 
drzewami 

• Bardzo dobra izolacja ścian - 
np. powyżej 30 cm styropianu lub wełny mineralnej 

• Elementy domu o wysokiej akumulacji ciepła, dzięki temu  
chwilowy brak słońca (zachmurzenie lub noc) jest nieodczuwalny 

• Bardzo dobre i szczelne okna - szyba potrójna, specjalna rama, 
szczelnie zamontowana w murze, specjalny montaż okien w war-
stwie izolacji cieplnej w celu minimalizacji mostków termicznych 

• Brak mostków termicznych - specjalne rozwiązania dla balkonów,  
ścian piwnicznych - tzw. "odcinanie" murów od fundamentów 

• Nieodzowna wentylacja mechaniczna zapewniająca odzysk ciepła 
• Kolektory słoneczne użyte  

np. do wstępnego podgrzania ciepłej wody użytkowej 
• Zastosowania dodatkowego źródła ciepła - w celu dogrzewania  

do odpowiedniej temperatury (np. kocioł niskiej mocy na gaz  
lub olej opałowy, pompa ciepła) 
Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że osiągnięcie niemieckiego 

standardu w Polsce jest dużo trudniejsze. Polska ma surowszy klimat 
niż nasi zachodni sąsiedzi, szczególnie Ci z południa i zachodu Niemiec. 
Zatem dom pasywny w Niemczech, do ogrzania którego tam wystarczy 
tylko 15 kWh/m2 rok, w Polsce będzie energii zużywał więcej. 

Koszty inwestycyjne 
W świadomości inwestorów istnieje przeświadczenie, że koszt budowy 

domu niskoenergetycznego lub pasywnego jest znacznie wyższy niż „tra-
dycyjnego”. Dzisiejsze technologie pozwalają na budowę domu spełniające 
standardy energooszczędności znacznie niższymi nakładami. Dzięki temu 
energooszczędny, ponad stumetrowy dom, można postawić już w cenie 
50 metrowego mieszkania w centrum miasta. 

Technologia Thermodom
Zaletą technologii jest nie-

zwykle prosty i szybki, oparty 
na zasadach układania klocków 
dla dzieci, montaż ściennych 
elementów szalunkowo - ocie-
pleniowych wypełnianych 
betonem. Powstaje w ten spo-
sób solidna konstrukcja ścian 
(beton) posiadająca rewela-
cyjne właściwości izolacyjne 
(styropian) charakteryzowane 
współczynnikiem przenikania 
ciepła od U0=0,28 do Uo poniżej 0,11 W/m2K.

Elementy systemu thermodom cechuje bardzo duża dokładność, co 
ułatwia prace wykończeniowe. Szeroki asortyment elementów (m.in. el. 
przegubowe, nadprożowe, wieńcowe) oraz pionowy moduł umieszczony 
na ich bocznych ściankach umożliwiają realizację dowolnie wybranego 
projektu. Realizacja ścian budowanych z wykorzystaniem elementów 
thermomur nie sprawia trudności nawet osobom nie mającym zbyt dużego 
doświadczenia w budownictwie, dzięki czemu mogą one zdecydować się 
na budowanie metodą gospodarczą (bez zlecania prac firmie budowlanej).

Technologia thermodom może być wykorzystana już w częściach 
podziemnych budynków tj. dla wykonania ścian fundamentowych oraz 
ścian piwnic. Beton stosowany do wypełniania elementów powinien być 
klasy B15 (lub wyższej zgodnie z zaleceniami projektanta) i posiadać 
konsystencję półciekłą. Ściany wykonywane w technologii thermodom 
wymagają zbrojenia pionowego w narożach budynku i przy otworach 
okiennych i drzwiowych. Dodatkowo w pierwszej warstwie elementów 
oraz pod otworami okiennymi układa się zbrojenie poziome. Układanie 
stropów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie przewodów 
wentylacyjnych i spalinowych oraz prace instalacyjne realizowane są 
identycznie jak w technologiach tradycyjnych. 

Dla zewnętrznego wykończenia ścian zastosować można tynki mine-
ralne lub polimerowe (na podkładzie z siatki przyklejonej do styropianu), 
cegłę licówkę, cegłę klinkierową, mrozoodporne płytki ceramiczne oraz 
siding. Ściany wewnętrzne wykańczane są najczęściej płytami gipsowo 
kartonowymi, tynkami gipsowymi nakładanymi na mokro oraz płytkami 
ceramicznymi.

Bardzo istotną częścią, każdego budynku jest ciepły dach. Elementy 
dachowe, stanowiące integralną część systemu thermodom układane 
są na drewnianej więźbie i kryte dachówką. Co ważne - zastępują one 
wszystkie warstwy konieczne do wykonania w innych systemach, dając 
jednocześnie izolacyjność U0=0,23 W/m2K. Zastosowanie dachowych 
elementów thermomur nie wyklucza stosowania okien dachowych - ich 
montaż odbywa się identycznie jak w dachach tradycyjnych. 

Korzyści 
Technologia thermodom jest produktem nowoczesnym i sprawdzonym, 

posiadającym najwyższe walory użytkowe i co najważniejsze dającym 
inwestorom niewspółmierne korzyści w postaci: obniżenia kosztów inwe-
stycyjnych budowy w porównaniu z innymi technologiami co najmniej 
o 30%, poprzez zredukowanie nakładów robocizny przy wznoszeniu 
ścian i izolowaniu dachu, oszczędności w kosztach transportu i stworze-
nie możliwości realizacji budowy systemem gospodarczym, znacznego 
zredukowania kosztów ogrzewania użytkowanych pomieszczeń - nawet 
o 50% mniejsze zużycie nośników energii cieplnej (węgla, oleju opało-
wego, gazu czy energii elektrycznej) niż w technologiach uznawanych za 
"tradycyjne", krótkiego okresu wznoszenia obiektów.

Wszystkie elementy wykonane są z najwyższej jakości spienionego polisty-
renu. Materiał jest przyjazny dla środowiska i użytkowników, co potwierdza 
Europejska Aprobata Techniczna, Aprobaty Techniczne ITB oraz atest PZH.

Technologia stosowana jest w Polsce od 1991 roku. Pozwoliła na zreali-
zowanie już ponad 10000 obiektów zarówno w kraju jak i w całej Europie. 
Większość z tych obiektów to dla wielu rodzin zrealizowane marzenia 
o własnym domu - domu, który poprzez zastosowanie technologii ther-
modom zapewnia wysoki komfort użytkowania za bardzo rozsądną cenę.

Stropy szalunkowe JS

Technologia szalunków styropianowych wznoszenia ścian doskonale 
uzupełniona jest przez system szalunków styropianowych typu JS firmy 
Green-Tec Solution 

Jest to szalunek pod monolityczny strop gęsto żebrowy który wykonuje 
się za pomocą szalunkowych płyt styropianowych.

Rodzaj zastosowanych płyt uzależniony jest od rozpiętości stropu. 

które w zależności od potrzeby mogą być podwyższane o nakładki N1 
lub N2

  

W zależności od rozpiętości i obciążeń w/w system pozwala nam 
wykonać monolityczny strop gęsto żebrowy do rozpiętości 9,60 m   a przy 
stropodachach o rozpiętościach większych. Belki stropowe JS produkowane 
są na indywidualne zamówienie inwestora, zgodne z projektem architek-
tonicznym budynku, a dobór poszczególnego modelu belki uzależniony 
jest od czynników takich jak: odległości pomiędzy ścianami nośnymi 
oraz zakładanych obciążeń danego stropu. 

Zalety wykorzystania stropów JS
• niska waga stropu (możliwość wykorzystania w remontach starych 

kamienic)
• mniejsza ilość stempli podporowych
• błyskawiczny montaż płyt szalunkowych 1-2 dni
• rozpiętość stropu do 9,6 m
• wykorzystanie jako „ciepłe stropodachy”
• 15 letnie doswiadczenie w produkcji stropów JS na podstawie posia-

danego patentu zgodnie z normą PN-EN 15037:4-2010. 
Stropy JS od ponad 15 lat podbijają krajowy rynek stropów w budow-

nictwie indywidualnym, wielorodzinnym i przemysłowym. Ponadto są 
eksportowane do większości krajów Unii Europejskiej. 

Pomimo wielu niedogonień i pozornych zwiększonych kosztów budow-
nictwo energooszczędne jest  wyborem który zwraca się w niedługim 
czasie poprzez bardzo niskie koszty eksploatacyjne
Właściwe zaprojektowanie domu energooszczędnego nie jest proste, gdyż 
wszystkie zastosowane materiały powinny być dobrane do siebie niezwykle 
dokładnie, natomiast pomiary wykonane fachowo, solidnie i precyzyjnie, 
• Wymogiem budownictwa energooszczędnego jest prosta bryła, tak 

więc tego typu dom z całą pewnością nie trafi w gusta osób lubiących 
tarasy, wnęki, wykusza czy ozdobne wykończenia, 

• Koszty budowy przewyższające środki pochłaniające przez trady-
cyjne budownictwo – projekty zwykle wykonuje się na zamówienie, 
znalezienie odpowiednio zlokalizowanej działki może zająć sporo 
czasu, materiały powinny być najwyższej jakości a co za tym idzie 
ich cena także będzie odpowiednio wyższa, wybór ekipy budowlanej 
również nie powinien być przypadkowy, najlepiej zdecydować się na 
firmę mającą doświadczenie w tego typu projektach, 
Pamiętajmy jednak, że „duża” na pozór wada jaką jest wysoki koszt 

budowy domu ekologicznego (ok 10%), po wprowadzaniu się do wyma-
rzonej nieruchomości szybko się zmniejsza, ponieważ poniesione wydatki 
w krótkim czasie zwracają się w postaci niskich rachunków i kosztów 
eksploatacji. 

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE ŚWIADOME BUDOWANIE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zo-
bowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami 
„o niemal zerowym zużyciu energii”. Wg nowelizacji Prawa Budowlanego DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie]  Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, pro-
ducentów materiałów budowlanych i wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wzno-
szenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest 
to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii. 

  

Porównanie kosztów ogrzewania 
Dom 

 tradycyjny 
ocieplony 

Oszczędny pasywny 

Współczynnik U ścian 
zewnętrznych W/m2K 0,8 0,2 0,1 

Współczynnik U dla 
dachu W/m2K 0,27 0,2 0,14 

Wskaźnik 
sezonowego 

zapotrzebowania na 
ciepło  

E=kW/m2 rok  
[zużycie kWh] 

96  
[11 520] 

37  
[4 440] 

12  
[1440] 

Gaz GZ 50 m3 1152 444 144 

Olej opałowy l. 1152 444 144 

Energia elektryczna 
(grzejniki kWh)  

[kWh pompa ciepła] 

(11 520)  
[3840]

(4 440)  
[1 480] 

(1 440)  
[480] 

Drewno mp 6,4 2,4 0,8 

Węgiel t 1,8 0,7 0,22 

Artykuł przygotował
Grzegorz Januszek – RM-Instal

Dystrybutor i wykonawca Thermodom i JS  
Z.U.T. RM-Instal 

 ul. Przemysłowa 1 32-300 Olkusz, tel. 792 447 442  
www.rm-instal.pl, 

www.superekodom.com.pl

materiały źródłowe:
Thermodom  Sp. z o.o.  

ul. Boczna 6, 44 -240 Żory;  
http://www.thermodom.pl

Green-Tec Solutions Sp. z o.o.   
ul. Kaczeńcowa 27, 91-214 Łódź;  

http://www.g-tec.pl/


