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Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu
niewykorzystanym potencjałem do
walki z koronawirusem.
W Nowym Szpitalu w Olkuszu utworzony został
tak zwany „oddział covidowy”, przeznaczony do
udzielania pomocy najciężej chorym na COVID-19
mieszkańcom naszego powiatu. Warto jednak zaznaczyć, że powstał on w wyniku przekształceń
innych oddziałów, przez co ucierpieli pacjenci
cierpiący na inne schorzenia. Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu w Olkuszu Tomasz
Bargieł oraz członek Rady Społecznej Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Miłosz Pałka wyszli zatem z inicjatywą
wykorzystania do walki z pandemią właśnie jaroszowskiej placówki. Szpital zlokalizowany w Gminie Klucze jest bowiem nie tylko jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków przeznaczonych do
walki z chorobami płuc w całym województwie,
ale także posiada spore zapasy niewykorzstywanego obecnie sprzętu oraz nieużytkowanych sal.
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Nowy Stadion na
„Czarnej Górze”
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Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu niewykorzystanym potencjałem do
walki z koronawirusem
W Nowym Szpitalu w Olkuszu utworzony został tak
zwany „oddział covidowy”,
przeznaczony do udzielania pomocy najciężej chorym na COVID-19 mieszkańcom naszego powiatu.
Warto jednak zaznaczyć,
że powstał on w wyniku
przekształceń innych oddziałów, przez co ucierpieli
pacjenci cierpiący na inne
schorzenia. Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady
Powiatu w Olkuszu Tomasz
Bargieł oraz członek Rady
Społecznej Małopolskiego
Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
Miłosz Pałka wyszli zatem
z inicjatywą wykorzystania do walki z pandemią
właśnie jaroszowskiej placówki. Szpital zlokalizowany w Gminie Klucze jest
bowiem nie tylko jednym
z najlepiej wyposażonych
ośrodków przeznaczonych
do walki z chorobami płuc
w całym województwie,
ale także posiada spore
zapasy
niewykorzystywanego obecnie sprzętu
oraz nieużytkowanych sal.
„Apelujemy do władz
województwa,
powiatu, gmin oraz wszystkich
ważnych osób w Prawie
i Sprawiedliwości o pilne
zorganizowanie łóżek covidowych w Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji
w Jaroszowcu. W powiecie
olkuskim mamy bowiem
coraz więcej chorych, którzy wymagają hospitalizacji, a karetki pogotowia
mają coraz dłuższe czasy reakcji. W olkuskim
szpitalu, pomimo utworzenia «oddziału covidowego», dramatycznie brakuje ponadto miejsc dla
chorych na COVID-19”
- przekonuje Miłosz Pałka.
Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu
w Olkuszu oraz członek
rady społecznej jaroszowskiej placówki nie kryli zdumienia, że do dzisiaj szpital ten nie został

jeszcze
w ośrodek
i zdrowie
rych na

przekształcony
ratujący życie
najciężej chokoronawirusa:

„Szpital Chorób Płuc
w Jaroszowcu, jak sama
nazwa wskazuje, ma pełną zdolność do przyjęcia pacjentów z ciężkim
przebiegiem COVID-19.
Posiada on kilka pięter
niewykorzystywanych izolatek, dysponuje
podłączeniem do tlenu,
fantastycznie wykwalifikowanym personelem
medycznym o raz doskonałym planem budynku z kilkoma wejściami,
wyjściami oraz nieprzecinającymi się korytarzami. Jakby tego było mało,
kilometr dalej swoją siedzibę ma Agencja Rezerw
Materiałowych, co czyni
ewentualne doposażenie
ośrodka w środki ochrony biologicznej oraz
w sprzęt medyczny niezwykle prostym zadaniem”
- motywuje Tomasz Bargieł.

Zdaniem obu Panów, szpital w Jaroszowcu powinien
zostać zaprzęgnięty do walki z koronawirusem już pół
roku temu. Jego adaptacja
ma bowiem większy sens dla
lokalnego systemu ochrony
zdrowia, niż przekształcanie oddziałów w Nowym
Szpitalu w Olkuszu, co wiąże się z wieloma trudnościami dla osób cierpiących
na inne schorzenia. Warto
wspomnieć, że rehabilitacja
i fizjoterapia zostały w olkuskiej placówce praktycznie zawieszone, a przeciwdziałanie gruźlicy i ciężkim
chorobom płuc, którym
zajmuje się Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im.
Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, bardzo przypomina
przecież walkę z COVID-19.
„Szpital w Jaroszowcu przez lata zacieśniał
współpracę w leczeniu
schorzeń płuc z krakowskimi szpitalami, co w obecnej
sytuacji epidemiologicznej
nabiera szczególnej wartości. Naprawdę trudno

o więcej miażdżących argumentów. Brak szybkiej
reakcji w przedstawionej sprawie z perspektywy czasu mógłby okazać
się czymś więcej aniżeli
zwykłym zaniechaniem”
- dodał Radny Rady Powiatu w Olkuszu i Przewodniczący
Komisji
Zdrowia Tomasz Bargieł.
Pomysł ten odbił się szerokim echem wśród mieszkańców, a odnieść postanowił się
do niego także dyrektor jaroszowskiego ośrodka Krzysztof Grzesik, który okazał się
być zdecydowanym przeciwnikiem takiego rozwiązania.
W wystosowanym komunikacie przekonywał on
bowiem, że Szpital w Jaroszowcu uczestniczy już w realizacji walki z koronawirusem poprzez przyjmowanie
wszystkich chorych na gruźlicę z Małopolski, uwalniając
w ten sposób inne podmioty
właśnie od takich pacjentów.
Wskazał on ponadto na brak
odpowiednich warunków
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w szpitalu, a także zarzucił kilkukrotnie Tomaszowi
Bargłowi i Miłoszowi Pałce
brak wiedzy i kompetencji.
„W latach 2012-2018 Szpital złożył ponad 70 wniosków o dofinansowania
różnorakich zadań, niestety w większości odrzucanych. Jednym z nich był
np. pawilon rekreacyjno
rehabilitacyjny
(odpowiednik sali gimnastycznej
z zabezpieczeniami epidemicznymi), który w warunkach epidemii (mieliśmy na
myśli epidemię gruźlicy)

zostałby zamieniony poprzez szybkie dobudowanie
ścianek działowych na kilka izolatek. [...] Jednakże
podstawowym mankamentem niemal 100-letniego
obiektu jest infrastruktura.
Sieć wodna skomplikowana przez niemal stuletnie
dobudowy, remonty, modernizacje, w różnych
jakie tylko mogły istnieć
technologiach. Instalacja
elektryczna oparta o kable
aluminiowe, która działa,
ponieważ poprzez zastosowanie oświetlenia energooszczędnego zmniejszyli-
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śmy wielokrotnie przesyły
prądu. Ale są sytuacje, gdy
kilkoro pacjentów włączy
czajnik, uruchomi się winda, że wybija bezpiecznik”
- dodaje Krzysztof Grzesik.
Pełny komentarz Dyrektora
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu można przeczytać
skanując poniższy kod QR.

Obaj
pomysłodawcy
nie złożyli jednak broni i dalej walczą o to, by
mieszkańcy powiatu olkuskiego mogli liczyć na profesjonalną opiekę medyczną:
„Powołuje się Pan na fakt,
że szpital z «chorobami
płuc» w nazwie, mimo
możliwości wygospodarowania kilku pięter izolatek, podłączenia do tlenu
oraz wykwalifikowanego
personelu medycznego, nie
może pomagać pacjentom
chorym na COVID-19, ponieważ zabrania tego strategia walki z pandemią.
Tymczasem
Wojewoda
Małopolski Łukasz Kmita
stwierdził publicznie, że
jaroszowski szpital został
wpisany do listy szpitali, które mogą prowadzić
«łóżka covidowe». W takim wypadku należy zadać
pytanie czy na przeszkodzie w wykorzystaniu Szpitala w Jaroszowcu do walki z koronawirusem stoją
przepisy prawa czy może
jednak pańska osoba?”

mii zabiegał Pan o wsparcie przy tworzeniu łóżek
covidowych, to w ramach
pomocy rządowej zostałyby
zapewne poczynione inwestycje zarówno w konieczne
instalacje, jak i sprzęt medyczny, które po ustaniu
epidemii
zwiększyłyby
dodatkowo majątek szpitala. Nie był Pan również
w stanie zaprzeczyć, że
łatwiej jest dostosować do
walki z pandemią szpital
od lat specjalizujący się
w leczeniu chorób płuc, niż
budować szpitale od nowa
lub przekształcać w tym
celu hale magazynowe czy
stadiony, ani że zaangażowanie szpitala chorób
płuc byłoby bardziej logiczne dla lokalnego systemu ochrony zdrowia,
niż przekształcenie np.
oddziału
kardiologicznego w szpitalu powiatowym, co miało przecież niedawno miejsce”
- czytamy dalej we wspomnianej
odpowiedzi.
Tomasz Bargieł i Miłosz
Pałka zwrócili ponadto uwagę, że samorządy
od lat wspierają szpital
w Jaroszowcu środkami pieniężnymi, pochodzącymi bądź co bądź
z podatków mieszkańców powiatu olkuskiego.
Tym samym mają oni
prawo domagać się od
omawianego
szpitala wsparcia w trudnych
chwilach pandemii, w postaci chociażby profesjonalnej opieki medycznej

Fot. od lewej: Krzysztof Grzesik, Miłosz Pałka, Tomasz Bargieł

realizowanej blisko ich
miejsca zamieszkania oraz
oczekiwania na karetkę
pogotowia,
która
zawiezie ich do pobliskiego, wyspecjalizowanego
szpitala, a nie do przygotowanej w pośpiechu
hali magazynowej odległej o 200 kilometrów.
„Zważywszy na fakt,
że razem z Posłanką
Agnieszką Ścigaj nie
szczędził nam Pan przytyków ad personam, pytamy czy pominięcie interesu mieszkańców powiatu
olkuskiego ma związek
z faktem zamieszkiwania przez Pana w odległych Proszowicach?”
- pytają pomysłodawcy.

„Na
koniec
swojego wywodu zaprosił
nas Pan do świadczenia
wolontariatu
w Szpitalu w Jaroszowcu. Oczywiście przystajemy na propozycję, pod warunkiem, że
w placówce tej będą leczeni pacjenci chorzy
na COVID-19, w tym
mieszkańcy
powiatu
olkuskiego.
Skądinąd
leczenie gruźlicy jest
statutowym
obowiązkiem szpitala, podobnie
jak utrzymanie instalacji elektrycznej w należytym stanie, za które
zresztą dyrekcja szpitala jest odpowiednio
wysoko
nagradzana.
Jednocześnie wyrażamy
nadzieję, że Posłanka

- czytamy w odpowiedzi
wystosowanej przez Tomasza Bargieła i Miłosza Pałkę.
„Okoliczności, o których
Pan wspomina, jak m.in.
wybijanie korków podczas
włączenia czajnika czy
konieczność dostawienia
ścianek działowych, nie
czynią szpitala bezużytecznym w walce z pandemią. Poza tym, gdyby od
samego początku pande-
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Ścigaj, która w ostatnim
czasie dodatkowo otrzymała dyrektorskie stanowisko w Gminie Klucze
oraz która razem z Panem zaczęła wypominać
nam młody wiek i rzeko
my brak wiedzy, nie
potrafiąc powstrzymać
się wobec nas od słów
pogardy i drwiny, będzie pełnić ten wolontariat razem z nami.
Przypominamy
również, że oboje mamy po
33 lata, podczas gdy
Starosta Olkuski ma
31 lat, Wojewoda Małopolski 35 lat, a Marszałek
Województwa
Małopolskiego 37 lat”
- zakończyli Tomasz
Bargieł i Miłosz Pałka.

Całą odpowiedź pomysłodawców na komentarz
Dyrektora Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji w Jaroszowcu Krzysztofa Grzesika
można przeczytać skanując poniższy kod QR.

Michał
Pasternak
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Nowy Stadion na „Czarnej Górze” w Olkuszu niemal gotowy. Będą także trybuny!
Dobiegają końca prace rewitalizacyjne w obrębie Parku „Czarna Góra” w Olkuszu
i już niebawem można się
spodziewać oddania obiektu
do użytku. Do wykonania
pozostały jeszcze ostatnie
prace porządkowe oraz, co
z pewnością ucieszy wiele osób, nasadzenia drzew.
Warto również wspomnieć,
że w niedalekiej przyszłości
stadion zostanie rozbudowany o trybuny z pełnym
zapleczem sanitarnym. Wartość wszystkich przeprowadzonych prac wynosi 14,4
miliona złotych, z czego aż
9 milionów stanowi pozyskane przez Gminę Olkusz
unijne
dofinansowanie.
„Jestem przekonany, że
ośrodek ten będzie chętnie
odwiedzany nie tylko przez
sportowych entuzjastów,
ale również przez wszystkich tych, którzy cenią
sobie wypoczynek na świeżym powietrzu. Zyskujemy
nowoczesny obiekt, który
będzie ponadto bardzo
uniwersalny. Do dyspozycji będą bowiem dwa boiska do piłki nożnej, bieżnia, a także elementy tzw.
małej architektury, jak
place zabaw czy siłownia
zewnętrzna. Tak szeroki
zakres prac sprawia, że
«Czarna Góra» staje się
miejscem dla wszystkich”
- komentuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Fot. Marcin Kłysewicz z panpstryk.pl

Trwająca
rewitalizacja Parku „Czarna Góra”
objęła swoim zakresem
cztery zadania. W ramach
pierwszego zadania przebudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni
trawiastej. Jeszcze przed
przystąpieniem do prac,
z istniejącej murawy została zdjęta darń o powierzchni około 6 000 m2,
która została ponownie
ułożona na innych obiektach na terenie Gminy
Olkusz. Dzięki temu trawa otrzymała drugie życie, a na „Czarnej Górze”
można było realizować
kolejne prace, związane
m.in. z usunięciem nasypów z drenażem, wykonaniem nowej podbudowy
z instalacją odwodnienia
boiska, instalacją wodociągową czy oświetleniem.
Na murawie zasiana
została również najwyższej jakości trawa sportowa. Co warto podkreślić, w ramach instalacji
wodociągowej, na terenie
kompleksu zainstalowane
zostały dwa podziemne
zbiorniki o łącznej pojemności około 205 m3
do gromadzenia wody
deszczowej i źródlanej
w celu jej późniejszego
wykorzystania
do
nawadniania
boiska.
Samo boisko zostało natomiast
wyposażone
w automatyczny system
nawadniania oraz no-

woczesne
oświetlenie
wykonane w technologii LED. W zależności
od potrzeb, oświetlenie
może realizować różne
funkcje: nocne dozorowe, treningowe, meczowe
oraz skupione na bieżni.
Drugie zadanie polegało na przebudowie bieżni
i urządzeń lekkoatletycznych, wraz z budową zaplecza treningowego. W jego
ramach wykonano nową
podbudowę z obrzeżami
i odwodnieniem wokół
bieżni. Na całej powierzchni bieżni i w zakolach ułożono nową nawierzchnię
asfaltową, na której została
ponadto wykonana profesjonalna, certyfikowana
nawierzchnia
lekkoatletyczna „FullPur”. Bieżna
posiada 6 torów o długości
400 metrów na okrężnej
oraz 8 torów o długości
110 metrów na prostej.
Cały obiekt pozwoli dzięki temu trenować
wszystkie
dyscypliny
lekkoatletyczne, w tym
chociażby biegi krótko
i długodystansowe, biegi z przeszkodami, skoki
w dal, trójskoki, skoki
wzwyż, skoki o tyczce,
pchnięcie kulą czy rzut
oszczepem i dyskiem.
W ramach tego samego
projektu powstało także zaplecze treningowe,
składające się z bieżni
dwutorowej o długości 60

Fot. Grzegorz Pałka z SilverSky

metrów, skoczni do skoku
w dal i trójskoku, rzutni do
pchnięcia kulą oraz urządzenia do skoku wzwyż.
Tam również nawierzchnia została wykonana
w technologii „FullPur”.
Trzecie zadanie dotyczyło przebudowy i rozbudowy boiska treningowego do piłki nożnej
z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Miejsce po
dawnym boisku, wraz
z niezagospodarowanym
terenem, zostały zagospodarowane na drugie boisko treningowe. Profesjonalna, najwyższej jakości
nawierzchnia ze sztucznej
trawy, wykonane piłkochwyty, a także system
odwodnienia, pozwolą na
użytkowanie obiektu nawet
w mniej przyjaznych warunkach atmosferycznych.
W ramach ostatniego zadania powstały natomiast
nowe ciągi pieszo-rowerowe, dwie altany, siłownia
zewnętrza oraz trzy place
zabaw z bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu:
dla dzieci małych, dzieci
dużych i dzieci z niepełnosprawnością. Wykonano
dodatkowo
nowoczesne
oświetlenie parkowe oraz
ustawiono liczne elementy
małej architektury, a wokół całego parku powsta-

WWW.GAZETAOLKUSKA.PL

ła ścieżka z nawierzchnią
asfaltową o długości około 1 kilometra w formie
pętli, która będzie mogła
służyć amatorom biegania i jazdy na rolkach.
Do wykonania nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego niezbędne
było odpowiednie przygotowanie infrastruktury,
w tym także tej podziemnej. Wymagało to niestety usunięcia drzew, które
jednak w zdecydowanej
większości były stare, a nawet stwarzające zagrożenie
dla zdrowia użytkowników Parku. Część z nich
była ponadto zwykłymi
samosiejkami, które rosły
w sposób nieuporządkowany, znacznie ograniczając możliwości funkcjonalno-użytkowe „Czarnej
Góry”. Aby pozostawić jak
największą liczbę drzew
i zagwarantować pełne
bezpieczeństwo,
nawet
w trakcie realizacji inwestycji wykonywana była kolejna ekspertyza dendrologiczna przez specjalistów.
Co z pewnością ucieszy
wiele osób, w ramach realizacji zadania nie zapomniano o nowych drzewach
i krzewach. Aktualnie
trwają nasadzenia m.in.
różnych gatunków dębu
(szypułkowego czy błot

nego), klonu (czerwonego
czy jawor), sosny (pospolitej i czarnej), a także lipy
drobnolistnej, jesionu wyniosłego, brzozy brodawkowatej, jodły kaukaskiej,
świerku pospolitego, olszy
czarnej oraz tulipanowca
amerykańskiego. Łącznie
na terenie „Czarnej Góry”
pojawi się ponad 700
sztuk drzew oraz krzewów.
Warto dodać, że na sesji
Rady Miejskiej w Olkuszu
z 15 września do budżetu
miejskiego zostało wprowadzone zadanie, w ramach którego na stadionie
powstaną m.in. trybuny
z szatniami oraz sanitariatami, a także miejsca
parkingowe z drogą dojazdową. Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata
2021-2022, a jej wartość
sięga łącznie blisko 7 milionów złotych. Zadanie to
uzyskało dofinansowanie
w wysokości 1 529 300,00
zł z programu „Sportowa Polska” Ministerstwa
Sportu. Olkuszanie będą
zatem dysponowali kompletnym,
nowoczesnym
obiektem, w całości przystosowanym do aktualnych
wymogów
sportowych.

źródło:
Urząd
Miasta i Gminy w Olkuszu
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„Jesteśmy w stanie powalczyć z każdym w tej lidze” - wywiad z bramkarką SPR-u Olkusz
Dagmarą Knapik
W piątek obchodziła swoje 27. urodziny, a już w sobotę sprawiła sobie i całej
drużynie piękny prezent
w postaci kompletu punktów
w meczu z MKS-em Karkonosze Jelenią Górą. Bramkarka SPR-u Olkusz Dagmara Knapik, bo to o niej
mowa, w kolejnym spotkaniu udowodniła, że na swoim fachu zna się doskonale.
PK: Dagmara, po pierwsze szczere gratulacje.
Wygraliście ważne spotkanie w kontekście walki
o pierwszoligowe podium.
Jak ten mecz wyglądał
z Twojej perspektywy?
Dagmara Knapik: Przez
pełną godzinę z małym
tylko wyjątkiem prowadziliśmy grę, choć rywalki
ambitnie walczyły do końca. Najważniejsze jednak,
że punkty zostały w Olkuszu. Jelenia przyjechała
do nas bez podstawowej

zawodniczki, która dużo
rzuca i rozgrywa piłki do
boku, my natomiast byłyśmy wszystkie do dyspozycji trenera i uważam,
że każda z dziewczyn
dała z siebie wszystko co
miała, dokładając cegiełkę do wspólnego sukcesu.
PK: Wróciłyście do gry
o punkty po prawie miesięcznej przerwie. Ciężko jest wrócić na wysokie
obroty po takim czasie?
Dagmara Knapik: Ciężko, nie ciężko. Trudno to
sobie wszystko poukładać w głowach. Mecze
w obecnych czasach często
przekładane są „z urzędu”. Dowiadujemy się
o tym dwa, trzy dni przed
spotkaniem, a przecież
przygotowujemy się do
niego przez kilka tygodni.
Żyjemy w nowej rzeczywistości, musimy się do niej
przystosować i nauczyć się

cierpliwości. Właśnie tej
cierpliwości momentami
na parkiecie nam brakowało, ale koniec końców
zgarniamy pełną pulę
i z tego się bardzo cieszymy.
PK: Tym meczem dałyście
kolejny dowód na to, że inauguracyjna porażka z AZS-em AWF Handball Wrocław była tylko wypadkiem
przy pracy. Mam rację?

PK: No właśnie, przed
Wami
kolejne
mecze
o punkty. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem,
to czeka Was teraz mały
maraton. Cztery weekendy
z czterema spotkaniami.
Jak oceniasz Wasze szanse na punkty w kolejnych

próbach? Legnica, Gliwice,
Żory - łatwo nie będzie...
Dagmara Knapik: Jeśli
będziemy grały na takim
poziomie jak teraz i zniwelujemy nieco ilość błędów własnych, to jestem
spokojna o drużynę. Jak

tylko zdrowie dopisze,
a jestem przekonana że tak
będzie mając na względzie
pracę jaką wykonujemy
na treningach, to jesteśmy w stanie powalczyć
z każdym w tej lidze.
źródło: SPR Olkusz

Dagmara Knapik: Mecz
z Wrocławiem to takie
pierwsze śliwki robaczywki. Ten pojedynek
już za nami, wyciągnęłyśmy z niego wnioski
i już o nim zapomniałyśmy. Teraz robimy swoje,
ciężko pracujemy, liczy
się dla nas każde kolejne spotkanie i jak widać
idziemy do przodu tak
samo z formą sportową
jak i mentalną. Jesteśmy
głodne gry, czekamy na
każde następne spotkanie.

Pokonałeś koronawirusa? Oddaj osocze i pomóż innym chorym!
W
obliczu
trwającej
pandemii coraz bardziej
potrzebne jest osocze od
osób, które wyzdrowiały po
przechorowaniu COVID-19
lub przebyły bezobjawowe
zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Wśród potrzebujących, czekających obecnie
w długiej kolejce, znajdują
się również osoby z powiatu olkuskiego. Jeden dawca
(z zachowaniem wymaganych odstępów czasu) może
to zrobić nawet kilka razy,
a jednorazowo pobrane
osocze może zostać zastosowane aż u trzech pacjentów.
W niektórych przypadkach terapia osoczem pomaga bowiem osobom
ciężko
przechodzącym
zakażenie
COVID-19
uzyskać istotną poprawę
stanu zdrowia. Zawarte
w osoczu ozdrowieńców
przeciwciała, które neutralizują SARS-CoV-2, po
przetoczeniu eliminują go
z organizmu osoby chorej.
Chorzy często nie są natomiast w stanie wytworzyć

własnych przeciwciał lub
wytwarzają je zbyt wolno,
przez co podanie gotowych
przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne
i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.
Osoby, które chorobę
mają już za sobą i chcą pomóc innym, mogą zgłosić
się do jednego z centrów
krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Najbliższym punktem dla osób z powiatu
olkuskiego jest Regionalne
Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie. Aby oddać osocze należy zadzwonić pod
numer 663 560 300 lub
wysłać wiadomość na adres
dzial.dawcow@rckik.krakow.pl, podając
w niej swój numeru telefonu. W trakcie rozmowy
telefonicznej lekarz dokona wówczas wstępnej
oceny braku przeciwskazań do oddania osocza,
a następnie ustalony zostanie
najdogodniejszy
termin i miejsce pobrania.

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. W jej ramach pobierana jest krew,
którą rozdziela się na osocze i pozostałe elementy
komórkowe krwi, które są
zwrotnie przetaczane dawcy z powrotem przez to
samo wkłucie. Pobieranie
osocza nie boli, jest całko-

wicie bezpieczne i trwa od
30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza, natomiast jeśli pobranie metodą
plazmaferezy nie jest możliwe, to pobierane jest 450
ml krwi pełnej, z której
otrzymywane jest następnie ok. 220-230 ml osocza.
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Osocze może zostać pobrane od osób w wieku od
18 do 65 lat, które przeszły zakażenie COVID-19
i u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni
od zakończenia izolacji.
Konieczne jest również
spełnienie ogólnych kryte-

riów kwalifikacji dla dawców krwi i jej składników.

Michał

Michał
Pasternak
Pasternak
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SPR Olkusz – MKS Karkonosze-Jelenia Góra 31:28. Olkuszanki na podium 1. Ligi!
Szczypiornistki SPR-u Olkusz pokonały we własnej
hali MKS Karkonosze-Jelenia Góra 31:28 w spotkaniu
6. kolejki sezonu 2020/2021
1. Ligi kobiet w piłce ręcznej grupy B. Dzięki temu
podopieczne trenera Kamila Zawady, z 9 punktami
po 4 meczach, awansowały
na 3. miejsce w ligowej tabeli. Po rozegraniu dwóch
zaległych spotkań „Srebrne Lwice” mogą ponadto zasiąść w fotelu lidera.
„Trudno mi powiedzieć,
czy mecz z Jelenią Górą
był naszym najlepszym
w tym sezonie, ale na pewno miał najwyższy poziom
emocjonalny. Wiedzieliśmy, że personalnie zespół
z Jeleniej Góry jest znacznie mocniejszy choćby od”
Zgody” Ruda Śląska, z którą przyszło nam się mierzyć w naszym poprzednim
spotkaniu we własnej hali”
- komentuje trener SPR-u
Olkusz Kamil Zawada.
Pojedynek ten, z uwagi na
obecną sytuację epidemiologiczną, odbył się bez udziału
publiczności. Mimo braku dopingu kibiców, mecz
trzymał jednak w napięciu
od pierwszej do ostatniej
minuty. Oba zespoły grały
bowiem na równym poziomie, w wyniku czego po
pierwszych pięciu minutach
na tablicy widniał wynik 3:3,
a po dziesięciu 5:5. Po obu
stronach widzieliśmy przede

wszystkim bardzo dobrą
grę defensywą, zwieńczoną dodatkowo fantastyczną dyspozycją bramkarek.
Zarówno Dagmara Knapik,
jak i Martyna Wierzbicka,
prezentowały bowiem grę
godną
szczypiorniakowej
ekstraklasy. W ofensywie
Olkuszanek wyróżniała się
natomiast Paulina Łuczyk,
która z łatwością zdobywała
kolejne bramki ze skrzydła
i to w dużej mierze właśnie
dzięki sprowadzonej przed
sezonem 26-letniej zawodniczce, SPR wyszedł w 15.
minucie na pierwsze dwubramkowe
prowadzenie.
Podopiecznym
trenera
Kamila Zawady przez drugi
kwadrans pierwszej połowy udawało się skutecznie
utrzymywać zdobytą przewagę i do szatni „Srebrne
Lwice” schodziły prowadząc
14:12. Na dodatek drugie
30 minut rozpoczęło się od
dwóch szybkich trafień Sabiny Radlak, dzięki czemu
przewaga SPR-u Olkusz
wzrosła do czterech bramek. Za każdym razem, gdy
wydawało się jednak, że naszym piłkarkom może udać
się wcześniej rozstrzygnąć
losy sobotniego pojedynku,
to ze skuteczną odpowiedzią
przychodziły gościnie. W 35.
minucie gry przewaga Olkuszanek stopniała już bowiem
do zaledwie dwóch bramek,
co pokazało, że końcowy
wynik był jeszcze kwestią
całkowicie otwartą. Nasze
szczypiornistki nie pozwa-

lały jednak na dłużej rozwinąć skrzydeł zawodniczkom z Dolnego Śląska, za
każdym razem uspokajając
grę i systematycznie odbudowując swoje prowadzenie.
Pełne wsparcie w bramce
zapewniała ponadto Dagmara Knapik, która swoją grą
sprawiła sobie udany prezent z okazji obchodzonych
dzień wcześniej 27. urodzin.
Jubilatka broniła bowiem
jak natchniona, wielokrotnie ratując zespół z opresji,
gdy rywalki przebijały się
przez naszą obronę, wychodząc na czyste pozycje.
Fantastyczną formę z pierwszej połowy udało się także
utrzymać drugiej bohaterce
sobotniego spotkania Paulinie Łuczyk, a w 43. minucie
czerwoną kartkę otrzymała
Sabina Kobzar. Rozgrywajaca gości mocno poturbowała Wiktorię Siołę, w wyniku
czego ta z impetem runęła na
parkiet. Mimo cisnących się
do oczu łez, olkuska kołowa
po raz kolejny pokazała natomiast swój twardy charakter i gra została wznowiona
już po 50 sekundach. Na 11
minut przed końcową syreną
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
Olkusz prowadziło już 25:19
i po raz drugi w tym meczu
wydawało się, że poznaliśmy
zwycięzcę tego pojedynku.
Nie bez powodu piłkarki
z Jeleniej Góry przystępowały jednak do tego spotkania z 3 zwycięstwami po
3 meczach i po raz kolejny

pokazały, że nie można ich
skreślać aż do samego końca. W 53. minucie karę 2
minut otrzymała bowiem
kapitan „Srebrnych Lwic”
Paula Masiuda, a zaledwie
minutę później dołączyła
do niej Wiktoria Sioła. Podopieczne trenera Kamila Zawady musiały sobie zatem
radzić w dużym osłabieniu,
co skrzętnie wykorzystały gościnie, doprowadzając
w 56. minucie do wyniku
27:25. Więcej zimnej krwi w
końcówce posiadały jednak
szczypiornistki SPR-u Olkusz, które nie dały wyrwać
sobie zwycięstwa i to one
zwyciężyły finalnie 31:28.
Na wyróżnienie zasłużyła
także Paulina Marszałek,
której aż dziewięciokrotnie
(ex equo najwięcej z Pauliną
Łuczyk) udało się pokonać
bramkarkę rywali. 5 trafień dołożyła ponadto Paula
Masiuda, po 3 Sabina Radlak i Wiktoria Sioła, a jedną bramkę zdobyła 19-letnia Magdalena Barczyk.
„Rywalki nie zaskoczyły
nas jeśli chodzi o szybkość
i pomysł rozgrywania swoich akcji. Byliśmy bowiem
na to przygotowani, choć
oczywiście na boisku lubią
się dziać różne rzeczy. Prowadziliśmy grę, mieliśmy
kilka bramek w zapasie,
w pewnym momencie już
sześć, ale przeciwniczki
nie odpuszczały i dzielnie
walczyły do samego końca.
Nasza przewaga w ostatnich minutach stopniała do
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dwóch goli, a, jak wiadomo,
w piłce ręcznej taką przewagę można roztrwonić
w minutę. Nasze dziewczyny, mimo podwójnego osłabienia, zdołały jednak utrzymać
przewagę, którą mieliśmy przez całe spotkanie”
- mówi Kamil Zawada.
Do Olkusza przyjechaliśmy
po zwycięstwo, ale jeśli popełnia się tyle błędów i nie
wykorzystuje takiej liczby
sytuacji jeden na jeden, to
trudno zakładać, że można
wygrać w hali tak dobrego
zespołu. Mieliśmy swoje okazje, ale zostaliśmy
ukarani za swoją nieskuteczność. Gratuluję miejscowej drużynie, bo mecz
naprawdę mógł się podobać
- komentuje z kolei
trenerka MKS-u Karkonosze-Jelenia
Góra
Dilrabo
Samadova.
Dzięki tej wygranej, Olkuszanki awansowały na 3.
miejsce w tabeli 1. Ligi kobiet w piłce ręcznej grupy
B, mając na swoim koncie 9
punktów po 4 pojedynkach.
Na czele plasuje się obecnie
SPR Gliwice z 13 punktami po 6 rozegranych meczach. Nasze zawodniczki
wyprzedza jeszcze drużyna
UKS-u Dziewiątki Legnica,
które zdobyły 10 punktów
po 5 meczach. Po rozegraniu obu zaległych spotkań,
podopieczne trenera Kami-

la Zawady mogą zatem zasiąść jeszcze w fotelu lidera.
Warto również wspomnieć,
że w pierwszej dziesiątce
najbardziej bramkostrzelnych szczypiornistek ligi
znajdują się dwie piłkarki
z Olkusza: Paulina Łuczyk
i Paulina Marszałek, które
ze zdobytymi 28 bramkami plasują się ex equo na
6. pozycji. Następne spotkanie SPR Olkusz rozegra
w sobotę 21 listopada, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z wiceliderem z Legnicy.
„Błędy zdarzały się dziś
zarówno po jednej, jak
i drugiej stronie, ale w końcowym rozrachunku to my
popełniliśmy ich mniej.
Obie bramkarki mogły się
pochwalić wysokim odsetkiem obronionych rzutów,
choć uważam, że przez pryzmat całego spotkania mieliśmy więcej klarownych,
mozolnie wypracowanych
pozycji i uważam, że powinniśmy zdobyć nieco
więcej bramek, niż finalnie
udało nam się rzucić. Wierzę również, że czekające
nas teraz cztery kolejne
weekendy meczowe pokażą
w jakim jesteśmy miejscu
i udowodnią wszystkim,
że ten zespół zasługuje na
wysokie miejsce w tabeli” - podsumował szkoleniowiec „Srebrnych Lwic”.
zdjęcia:
SPR Olkusz
Michał
Pasternak
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Olkuscy policjanci zatrzymali 39-latka, który
próbował wręczyć im łapówkę.
Na Al. 1000-lecia w Olkuszu mundurowi zatrzymali
do kontroli drogowej kierowcę Peugeota. Mężczyzna
nie posiadał prawa jazdy,
więc postanowił zaoferować
funkcjonariuszom 200 zł za
odstąpienie od czynności
służbowych. Olkuscy policjanci nie tylko zatrzymali
39-latka, ale także dokonali
przeszukania jego miejsca
zamieszkania, gdzie znaleźli i zabezpieczyli marihuanę oraz amfetaminę.
Kiedy Policjanci Ogniwa
Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej
Policji w Olkuszu poprosili kierowcę o dokumenty,
ten próbował wręczyć im
dwa 100-złotowe banknoty. Mężczyzna liczył

bowiem, że dzięki temu
stróże prawa „przymkną
oko” na jego zachowanie,
gdyż, jak sam oświadczył,
„chciał się jakoś polubownie dogadać”. Mundurowi zatrzymali 39-latka,
zabezpieczyli
pieniądze
i natychmiast powiadomili o zaistniałej sytuacji
dyżurnego olkuskiej komendy. Kierowcy została także pobrana krew do
badania, jako że funkcjonariusze podejrzewali, że mógł on prowadzić
pojazd pod wpływem
środków
odurzających.
Dokonano również przeszukania jego miejsca zamieszkania, gdzie policjanci znaleźli i zabezpieczyli
marihuanę oraz amfeta-

minę. Mężczyzna usłyszał
już zarzuty wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu
oraz posiadania środków
odurzających i substancji
psychotropowych. Za popełnienie pierwszego czynu zabronionego, zgodnie
z Art. 229. §3 Kodeksu
Karnego, grozi mu kara od
roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności, a za
drugi, zgodnie z Art. 62.
§1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kara
pozbawienia wolności do
lat 3. Na dodatek 39-latek odpowiedział już za
prowadzenie pojazdu bez
wymaganych uprawnień.
źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

W Wolbromiu zabezpieczono nielegalne
automaty do gier hazardowych
Policjanci z Komendy
Powiatowej
Policji w Olkuszu, wspólnie
z funkcjonariuszami z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie,
ujawnili i zabezpieczyli
w ostatnim czasie nielegalne automaty do gier hazardowych, które znajdowały
się w wolbromskich lokalach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno urządzającemu takie
gry, jak i posiadaczowi lokalu, grożą kary w wysokości aż 100 000 zł od każdej
zabezpieczonej maszyny.

Fu n kc j onar iu sze już wcześniej posiadali
informacje,
że
w wolbromiu mogą się
znajdować nielegalne automaty. Ich przypuszczenia
potwierdziły się, jako że
w trakcie przeszukania
dwóch lokali mundurowi ujawnili i zabezpieczyli
łącznie siedem takich urządzeń. Zostały one zabezpieczone przez funkcjonariuszy Małopolskiego Urzędu
Celno-Skarbowego w Krakowie dla potrzeb postępowania karno-skarbowego,
które toczy się w tej sprawie.

Zgodnie z obowiązującym
prawem, podmioty prywatne nie mogą urządzać gier
na automatach poza kasynami gier. Zakazane jest również samo posiadanie takich
automatów (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie).
Oprócz grzywny wysokości
100 tysięcy złotych od każdej
zabezpieczonej maszyny, za
organizowanie nielegalnych
gier hazardowych sąd może
także wymierzyć karę do
3 lat pozbawienia wolności.
źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu.

Policjanci z Klucz zatrzymali trzech mężczyzn
podejrzanych o posiadanie narkotyków
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kluczach
zatrzymali trzech mieszkańców powiatu olkuskiego
w wieku 17, 26 i 29 lat, przy
których znaleziono marihuanę, amfetaminę i tabletki
psychoaktywne.
Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, grożą im teraz kary do
3 lat pozbawienia wolności.
Patrolujący Rodaki stróże
prawa zwrócili uwagę na
zaparkowanego w masywie leśnym Opla, w którym
siedziały trzy młode osoby.
Na widok policjantów mężczyźni zaczęli zachowywać
się nerwowo, więc funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co jest powodem takiej
reakcji. Podczas legitymowania i kontroli osobistej

26-latka, znaleziono przy
nim dwa woreczki strunowe z białym proszkiem,
a w samochodzie ujawniono
ponadto marihuanę, amfetaminę i tabletki psychoaktywne. Podczas wykonywania czynności policjantów
jeden z mężczyzn rzucił się
do ucieczki, lecz po krótkim
pościgu został złapany. Cała
trójka została zatrzymana,
a przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły, że znalezione przy
nich substancje były środkami
psychoaktywnymi.
Śledczy
przedstawili 17-latkowi i 26-latkowi
zarzuty z Art. 62. par. 1.
Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, zgodnie z którym „kto, wbrew przepisom

ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze
pozbawienia wolności do
lat 3”. 17-latek usłyszał na
dodatek zarzut z Art. 222.
par. 1. Kodeksu Karnego,
który głosi, że „kto narusza nietykalność cielesną
funkcjonariusza
publicznego lub osoby do pomocy
mu przybranej podczas lub
w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych,
podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat
3”. O przyszłości obu mężczyzn zadecyduje teraz sąd.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach
przejdzie gruntowną modernizację!
Władze Gminy Klucze
pozyskały
dofinansowanie ze środków unijnych
w wysokości aż 4 508 055,74
zł na wartą 8 108 160,02zł
gruntowną modernizację
Domu Kultury „Papiernik”.
Wstępna wizualizacja nowoczesnego obiektu robi
naprawdę duże wrażenie.
Projekt, o którym mowa,
zakłada modernizację sali
widowiskowej,
remont
pomieszczeń (z podziałem na zadania obejmujące poszczególne funkcje
budynku) oraz przebudo-
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wę, rozbudowę, remont
i termomodernizację budynku z zewnątrz. Odpowiednio zagospodarowany
zostanie także teren wokół obiektu, a na dodatek wykorzystane zostaną nieużytkowane do tej
pory przestrzenie piwnic.
Realizacja tego projektu
z pewnością uczyni główny
obiekt Gminnego Ośrodka
Kultury w Kluczach jeszcze bardziej funkcjonalnym i wygodniejszym dla
odbiorców.
Poprawiony
zostanie bowiem układ

komunikacyjny wewnątrz,
a prace pozwolą ponadto
na zniesienie barier architektonicznych, dzięki
czemu budynek będzie
w pełni dostępny dla osób
z niepełnosprawnościami.
„Papiernik” zyska również
wyposażenie zgodne z nowoczesnymi standardami.
Wstępną wizualizację nowoczesnego domu kultury
mogą Państwo zobaczyć na
stronie www.gmina-klucze.pl
źródło: Urząd Gminy Klucze
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„Serce” na nakrętki stanęło także w Bukownie

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

W
połowie
sierpnia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu
postawiło w „Dolince” na
Osiedlu Młodych specjalny pojemnik na nakrętki,
które wspomagają później
lokalne zbiórki charytatywne. Podobne „serce”
pojawiło się ostatnio także
przed budynkiem Centrum
Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny „Skałka” w Bukownie.
Olkuski pojemnik na nakrętki od samego początku
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Już 5 dni
po jego postawieniu zostało
ono bowiem zapełnione po
raz pierwszy, a pieniądze ze
sprzedaży nakrętek trafiły
na leczenie immunologiczne nieoperacyjnego glejaka
III stopnia, z którym walczy
Agnieszka Gil z Kosmolowa. Od połowy sierpnia
wspomniane „serce” zostało
już łącznie zapełnione kilka razy. Dlatego też Radny

Rady Miejskiej w Bukownie
Sebastian Piasta wystosował
interpelację do Burmistrza
Mirosława Gajdziszewskiego w sprawie umieszczenia pojemnika na nakrętki
także w Bukownie, w miejscu ogólnodostępnym dla
mieszkańców. Co prawda
w Bukownie zbiórki nakrętek były już wielokrotnie
prowadzone w szkołach, ale,
zdaniem Radnego Piasty,
rozszerzenie zbiórki na całe
miasto z pewnością pomogłoby w skuteczności akcji.
Burmistrz Miasta Bukowno, w odpowiedzi na interpelację Radnego, zapewnił,
że popiera tę inicjatywę,
jednak „ze względu na szereg innych, zdecydowanie
ważniejszych potrzeb, nie
widzi możliwości wygospodarowania środków w tegorocznym budżecie miasta na
ten cel”. Gospodarz Bukowna zapewnił natomiast, że
w przypadku pojawienia się
wolnych środków rozważy

zakup takiego pojemnika.
Zupełnie niezależnie inicjatywę montażu „serca” na
zakrętki podjęły natomiast
mamy zrzeszone w działającej pod stowarzyszeniem
dobroczynnym „Res Sacra
Miser” „Kawiarence pod
Parasolem”. Na ich apel odpowiedziała firma „Es system k” z Wolbromia, która
zaprojektowała, wykonała,
dostarczyła i zamontowała
omawiany pojemnik przed
Centrum Wsparcia Dziecka
Niepełnosprawnego i Rodziny przy ul. Kolejowej 30
w Bukownie. Środki uzyskane ze sprzedaży nakrętek
będą w całości przekazywane na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami zrzeszonymi w „Kawiarence”.
Pojawienie się mieście
pojemnika ucieszyło także
Sebastiana Piastę, choć nie
ukrywa on, że zamierza dalej walczyć, by drugie „serce” stanęło bliżej centrum.
Dla wielu osób spacer na

odległą „Skałkę” może być
bowiem
problematyczny,
a w im bardziej dogodnej
lokalizacji znajdować się
będzie pojemnik na nakrętki, tym większa szansa na
jego szybkie wypełnianie:
„Mam szczerą nadzieję, że w budżecie Miasta
Bukowno finalnie znajdą
się na to pieniądze. Nie
jest to bowiem kosztowny projekt, a może przynieść mnóstwo dobra, gdyż
z jednej strony to, co pozyskamy z «serca» będzie
wsparciem dla lokalnych
organizacji
charytatywnych, a z drugiej, biorąc
pod uwagę wzrost produkowanych przez nas odpadów, z pewnością przyniesie to pozytywne skutki
ekologiczne” - podsumował Radny Rady Miejskiej
w Bukownie Sebastian
Piasta.
Michał
Pasternak

Całość interpelacji Radnego.

Całość interpelacji Burmistrza.

Fot.Kawiarenka „pod Parasolem”

Podsumowanie aktywności posłów z ziemi olkuskiej w pierwszym roku obecnej kadencji sejmu
21 listopada 2019 roku zakończyło się pierwsze posiedzenie Sejmu RP IX kadencji.
Postanowiliśmy zatem przyjrzeć się, jak ostatni rok w parlamencie spożytkowali posłowie z ziemi olkuskiej - Jacek
Osuch i Agnieszka Ścigaj.
Przypominamy, że w minionych wyborach parlamentarnych, które miały
miejsce 13 października 2019
roku, reelekcję uzyskała startująca z „jedynki” na liście
KW Polskie Stronnictwo Ludowe Agnieszka Ścigaj (która otrzymała 20 887 głosów)
oraz startujący z 5. pozycji
na liście KW Prawo i Sprawiedliwość Jacek Osuch (12
150 głosów). Pomimo 14 673
otrzymanych głosów, w nowej kadencji Sejmu nie znalazła się natomiast startująca
z 4. miejsca na liście KKW
Koalicja Obywatelska PO
.N iPL Zieloni Lidia Gądek.
Pierwszą kategorią aktywności poselskiej jest liczba

wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu. Agnieszka
Ścigaj zabrała dotąd głos 16
razy, co plasuje ją obecnie na
133. pozycji. Wśród 6 336
wystąpień,
wygłoszonych
w Sejmie przez ostatni rok,
nie znalazło się natomiast
żadne autorstwa Jacka Osucha. Wiceminister Sportu
już w przeszłości dał się poznać z tego, że nie przepada
zbytnio za przemawianiem
z mównicy. Dla przykładu, w minionej kadencji
wystąpił on z niej zaledwie
4 razy, zajmując tym samym
455., a więc 5. od końca
miejsce wśród ówczesnych
parlamentarzystów. Zdecydowanie lepiej poseł Prawa
i Sprawiedliwości wypadł
z kolei w kontekście udziału
w głosowaniach na posiedzeniach Sejmu, biorąc udział
w aż 2304 z 2320 z nich, co
stanowi 99,31% (122. miejsce). W tej kategorii słabiej
prezentuje się natomiast posłanka PSL-Kukiz’15, która
w wyniku obecności na 2189

głosowaniach (94,35%) zajmuje dopiero 398. miejsce.
Będąc w temacie głosowań, warto również przytoczyć jak parlamentarzyści
z ziemi olkuskiej głosowali
w sprawie ustaw, które odbiły się w debacie publicznej
najszerszym echem. Jacek
Osuch poparł m.in. przekazanie niemal 2 miliardów
złotych na media publiczne, przyznanie podwyżek
politykom czy tzw „ustawę
covidową”,
przewidującą
zwolnienie medyków z odpowiedzialności karnej za
błędy popełnione podczas
walki z pandemią. Najgłośniejszym projektem związanym z powiatem olkuskim
była natomiast poprawka do
budżetu państwa na 2020
rok, zakładająca przekazanie 80 milionów złotych na
budowę linii kolejowej Olkusz-Kraków. Została ona
jednak odrzucona, m.in.
głosem właśnie olkuskiego
parlamentarzysty. Agniesz-

ka Ścigaj zagłosowała z kolei przeciwko przyznaniu
rządowej pomocy dla TVP,
przeciwko podwyżkom dla
polityków, za przyjęciem tzw
„ustawy covidowej” oraz za
budową kolei do Krakowa.
Kolejną kategorią aktywności poselskiej, jest liczba
zgłoszonych
interpelacji,
czyli pytań do premiera lub
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konkretnego ministra, na
które muszą oni udzielić parlamentarzystom odpowiedzi. Posłanka PSL-Kukiz’15
plasuje się obecnie na 162.
miejscu z 41 interpelacjami,
a Wiceminister Sportu złożył ich do tej pory 9, co klasyfikuje go na 252. miejscu.
Jacek Osuch podpisał się ponadto pod 2 projektami poselskimi (projektami ustaw,

uchwał czy wniosków),
a także złożył 2 zapytania
i 3 pytania w sprawach bieżących. Agnieszka Ścigaj
podpisała się dla odmiany
pod 19 projektami, ale za to
nie złożyła ani jednego zapytania ani pytania w sprawach
bieżących.
Michał
Pasternak
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Olkusz - miasto wolnych ludzi
W epoce średniowiecza wszyscy byli trybikami
feudalnego systemu: poczynając od króla i rycerza,
a na rzemieślniku lub rolniku skończywszy. Tymczasem
ówczesny górnik był człowiekiem wolnym. W przeciwieństwie do Wieliczki,
kopalnie ołowiu w Olkuszu
nie były przedsiębiorstwem
królewskim, w związku
z czym każdy mógł szukać
srebra i ołowiu oraz kopać
gdzie chciał, oczywiście w terenie wskazanym przez króla
czy innego feudała - posiadacza górniczego regale. Zapłacić należało jedynie najpierw

jedenastą, a później dziesiątą
część wytopionego kruszcu
jako podatek zwany „olborą”.
Pojęcie „wolności górniczej”, utwierdzające wyjątkowy status społeczny tych
producentów bogactwa, zradzało się stopniowo. Górnicy sami kopali małe, głębokie na parę metrów, szyby.
Kopalnie stanowiły z kolei
kompleks drobnych, zwykle
nie połączonych ze sobą szybów, płuczek i pieców hutniczych. Z czasem zaczęto
budować także sztolnie, czyli
długie podziemne korytarze odprowadzające wodę.

Fot. fresk Karola Dankwarta z 1695 r. w bazylice na Jasnej Górze przedstawiający
cudowne ocalenie olkuskich górników z katastrofy w 1609 r.

Pojawili się również pierwsi
gwarkowie - drobni przedsiębiorcy, właściciele szybów
i kopalń, łączący się w spółki
zwane gwarectwami. Początkowo nikomu nie sprawiało
trudności określenie, który szyb do kogo należy, ani
gdzie kto ma swój udział.
Obok gwarków pracujących osobiście lub ewentualnie z pomocnikami, pojawili się także gwarkowie,
którzy uczestniczyli tylko
w kosztach eksploatacji,
a pracowali za nich najemni robotnicy. W końcu powstały gwarectwa sztolniowe, czyli przedsiębiorstwa,
w których nastąpił już całkowity i konsekwentny
rozdział finansowania produkcji od pracy. Były to właściwie pierwsze towarzystwa
akcyjne, których problemy
prawne niewiele odbiegały
swym skomplikowaniem od
problemów współczesnego
przemysłu. Żaden z gwarków sztolniowych, choćby
najuboższy, nie pracował
w kopalniach tego gwarectwa

osobiście, tylko opłacał pracujących za niego górników.
Górnictwo stwarzało odmienne od innych gałęzi
produkcji warunki pracy.
Stosowanie wysoko rozwiniętej techniki i specyficznej
organizacji pracy, skupienie w jednym miejscu wielu
osób związanych z tą samą
produkcją,
pozostających
ponadto w uprzywilejowanej
pozycji społecznej, a w pewnym stopniu także ekonomicznej, tworzyło przesłanki
rodzenia się poczucia odrębności własnej pracy, świadomości przynależności do
określonej grupy zawodowej,
a co za tym idzie sprzyjały
powstaniu zawodu górnika.
W 1446 roku przy olkuskim klasztorze Augustianów powstało „Bractwo
Kopackie”, czyli górnicze (kopacz - ten, który kopie pod
ziemią). Używając współczesnej terminologii można
założyć, że była to pierwsza organizacja robotnicza
w Polsce. Bractwo zrzeszające podstawową grupę
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fachowców górniczych zatwierdzone zostało przez
słynnego biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego najprawdopodobniej
w niedziele 3 maja. Organizacja ta miała co
prawda charakter głównie religijny, ale świadczyła o poczuciu odrębności tej grupy zawodowej.
Warto również wspomnieć historię katastrofy
z udziałem olkuskich górników z 1609 roku. W wyniku zawału górniczego
odciętych od świata zostało
pięciu górników, znanych
z imienia i nazwiska. Posiadanie już w XVI wieku
nazwisk przez ludzi pracujących pod ziemią było
zjawiskiem bardzo niecodziennym. Ocaleni z katastrofy górnicy złożyli, wraz
z rodzinami, gorące dzięki
Matce Boskiej na Jasnej
Górze . Nikt nie pozwoliłby
im jednak udać się na pielgrzymkę, gdyby byli chłopami pańszczyźnianymi,
a nie właśnie wolnymi ludź-

mi. Wydarzenie to upamiętnił Karol Dankwart
we fresku zatytułowanym
„Skarby głęboko zakopane”, który znajduje się na
sklepieniu nawy głównej
jasnogórskiej
bazyliki.
Zarówno w średniowieczu, jak i w wiekach
późniejszych,
górnicy
z Olkusza mieli poczucie
odrębności własnej pracy
oraz świadomość przynależności do określonej grupy zawodowej, co pozwala
nam dzisiaj powołać się na
ich tradycję. W uchwale górników olkuskich z 1671roku
podkreślono także ciągłość
zawodu górniczego. Uchwała ta została podjęta dla
„nas i dzieci, i przyszłych,
którzy będą górnikami
i z pracy rąk swoich w górach pożywienia szukali”.

Rozmus
Franciszek
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Olkuscy „peowiacy” w walce o niepodległość
11 listopada 1918 roku to
data jednoznacznie kojarząca się w Europie zachodniej
z zakończeniem I wojny światowej - konfliktu, który dla
Polaków okazał się niezwykle pomocny w spełnieniu
marzenia, jakim było niepodległe państwo. Tego dnia,
w Warszawie, Rada Regencyjna przekazała władze nad
wojskiem przybyłemu dzień
wcześniej z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu. Wtedy też na większą
skalę doszło do rozbrajania
oddziałów niemieckich stacjonujących na terenie Królestwa Polskiego. Między
innymi z tych powodów
w 1937 roku zdecydowano,
że właśnie w tym dniu obchodzone będzie święto odzyskania tak upragnionej wolności.
Należy jednak pamiętać, że w innych częściach
przyszłej Rzeczypospolitej
sprawy w swoje ręce wzięto znacznie wcześniej. Dla
przykładu, 31 października
z rąk austriackich wyzwolo-

no Kraków i Tarnów, a dzień
później wybuchły walki polsko-ukraińskie we Lwowie.
Olkuszanie przystąpili natomiast do działania w nocy
z 1 na 2 listopada, kiedy to,
w zasadzie bez wystrzału,
udało zdobyć się siedzibę
C. i K. Komendy Obwodowej (dzisiejszy budynek tzw
starego starostwa). Zmuszono także ówczesnego
komendanta Gottfrieda hr.
Clam Martinica do złożenia władzy na ręce ppłk
Jakuba Niewiadomskiego,
który od razu złożył przysięgę na wierność państwu
polskiemu wobec burmistrza Karola Radłowskiego.
Bez większych przeszkód
rozbrojono również stacjonujących w fabryce Westena żołnierzy węgierskich,
którzy sami porzucali broń,
ciesząc się, że będą mogli
wrócić do swoich rodzin.
To wszystko nie odbyłoby
się jednak bez inicjatywy
i udziału członków lokalnych struktur Polskiej Or-

ganizacji Wojskowej, która
powstała w październiku
1914 roku pod zwierzchnictwem Józefa Piłsudskiego.
Jej działalność w pierwszym okresie była skierowana przeciwko rosyjskiemu zaborcy, a następnie
przeciwko
okupantom,
którzy zajęli ziemie Królestwa Polskiego, a od 1917
roku w coraz większym
stopniu stawali się wrodzy
idei
niepodległościowej
związanej z obozem piłsudczykowskim. POW, która
zajmowała się szkoleniem
kadr dla przyszłego Wojska Polskiego, wywiadem
oraz dywersją, w październiku 1918 roku liczyła już
około 30 tysięcy członków.
Na ziemi olkuskiej pierwsi „peowiacy” pojawili się
prawdopodobnie w pierwszej połowie 1915 roku.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia najpewniej był Mieczysław Buła ps. Nabielak,
który w tym czasie został
przydzielony do biura wer-

bunkowego prowadzonego
przez Stefana Buchowieckiego. Olkuski lekarz zauważył
jednak w jednym z raportów,
że jego podwładny: „[...] zajęty jest tylko swemi sprawami
wywiadowczymi”. Te kroki
z pewnością wspierał niezwykle zasłużony dla Olkusza
Antoni Minkiewicz, który,
jak relacjonują „peowiacy”,
przez pewien czas miał stać
na czele lokalnych struktur.
Największy rozkwit kadr
tej organizacji nastąpił
w latach 1916-1917. Z pewnością sprzyjał temu napływ
młodzieży z okolicznych
powiatów, ze względu na
ponowne otwarcie Szkoły
Rzemieślniczej oraz utworzenie Gimnazjum Męskiego. Rozwój skautingu,
a także coraz częstsze uroczystości
patriotyczne,
w żywiołowy sposób wpływały na uczniów, którzy
stanowili dużą część tej
konspiracji. Tak, dla przykładu, swoją aktywność na
tym polu opisywał Inno-

centy Libura: „Nocami po
lasach odbywały się ćwiczenia peowiackich oddziałów, gdzieś w skrytych
pokoikach urzędowały komendy placówek, kompanii, batalionów, choć nikt
o tym z niewtajemniczonych nie wiedział”. Z kolei
Antoni Jarno scharakteryzował powierzone mu zadania jako „wydawanie przepustek zbiegłym [z obozów
internowania] legionistom,
udział w ćwiczeniach nocnych z bronią, inkasowanie dobrowolnych ofiar na
POW, malowanie transparentów i udział w organizowaniu manifestacji przeciw pokojowi brzeskiemu,
wypracowanie planu Olkusza z wyszczególnieniem
domów i mieszkań gdzie
mieszkali Austriacy [...]”.
Warto jednak podkreślić, że nie tylko mężczyźni włączali się do tej
formy walki. Przykładem może być rodzina
Okrajnich, gdzie Zofia

i Janina, uczące się Kielcach, przywoziły do Olkusza „bibułę” (prasę, która
nie mogła być wydawana
w legalnym obiegu), którą
rozprowadzała ich matka
Zofia. Ich dom stanowił
ponadto punkt kontaktowy
i bezpiecznie schronienie
dla zagrożonych aresztowaniem towarzyszy. Do jednej
z największych akcji miejscowej organizacji, działającej w tym czasie pod
przykrywką Towarzystwa
Gimnastyczno-Turystycznego „Piechur”, doszło 14
lutego 1918 roku, kiedy to,
na fali sprzeciwu wobec pokoju brzeskiego oddającego
Chełmszczyznę ówczesnemu państwu ukraińskiemu,
zorganizowano
potężną
manifestacje. Na austriackiej komendzie „peowiacy”
napisali wówczas biblijne
słowa „Mane, tekel, fares”
zwiastujące szybki upadek okupanta. Jak się później okazało, trzeba było
na to czekać jedynie kilka miesięcy, do listopada.

Więcej o wydarzeniach
sprzed 100 lat na ziemi olkuskiej można posłuchać
skanując za pomocą smartfona powyższy kod QR.

Mateusz
R adomsk i
Wicepre zes ol kusk iego koła Św i atowego
Zw i ązku Ż ołnierzy Armii Kraj owej, archiw ist a ol kusk iego PT TK
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Respirator od olkuszan już w Nowym Szpitalu
Gmina Olkusz sfinansowała w całości zakup respiratora z nebulizatorem dla
Nowego Szpitala w Olkuszu.
Jest to sprzęt, który znacznie
poprawi skuteczność placówki w leczeniu chorych
na koronawirusa oraz inne
schorzenia, przy których niezbędne jest wspomaganie lub
całkowite zastąpienie mięśni
w pracy oddechowej. Respirator został już przekazany
do szpitala, a kadra została
przeszkolona z jego obsługi.

„Zagrożenie koronawirusem nie maleje. Codziennie
słyszymy bowiem o nowych
przypadkach zachorowań
oraz zgonów spowodowanych tą chorobą. Przekazany szpitalowi respirator jest darem wszystkich
mieszkańców naszej gminy.
Życzyłbym sobie, żeby nigdy nie był potrzebny, jednak wszyscy zdajemy sobie
sprawę z tego, że prawdopodobnie będzie wykorzystywany często. Mam

zatem gorącą nadzieję, że
ta darowizna pomoże w ratowaniu zdrowia i życia”
- komentuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.
Dostarczonym do Nowego Szpitala w Olkuszu
respiratorem jest MAQUET SERVO-I. Zakup tego
modelu został uzgodniony
z przedstawicielami placówki, którzy najlepiej zna-

ją potrzeby pracujących
w nim lekarzy. Respirator ten przeznaczony jest
zarówno do wentylacji
pacjentów z niewydolnością oddechową (bez ograniczeń wiekowych), jak
i do zastosowania na oddziałach intensywnej terapii czy przy transporcie
z bateriami podtrzymującymi zasilanie elektryczne
i butlami gazowymi. Aparat w wersji uniwersalnej przeznaczony jest dla
wszystkich grup pacjentów, a więc noworodków, dzieci i dorosłych.
„Bardzo dziękujemy Miastu i Gminie Olkusz,
a szczególnie Panu Burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi, za zakup nowego
respiratora. To bowiem
bardzo potrzebny sprzęt
w leczeniu pacjentów
z niewydolnością oddechową, która często występuje
u pacjentów chorujących
na COVID-19. Jesteśmy
bardzo wdzięczni za każ-

dą pomoc, jaką otrzymujemy w tym trudnym czasie. Chciałbym zapewnić,
że w szpitalu robimy co
w naszej mocy, aby pomagać wszystkim pacjentom”
- mówi Prezes Nowego Szpitala w Olkuszu
dr Norbert Kubański.
Warto wspomnieć, że
ostatnich dniach Powiatowa
Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olkuszu informuje każ-

dego dnia o średnio 50
nowych przypadkach zakażenia
koronawirusem
w powiecie olkuskim.
Od początku pandemii
w naszym powiecie zachorowało
już
ponad
2 500 osób, z czego ponad 60 zmarło. Dlatego
też apelujemy o zachowanie dystansu społecznego
oraz noszenie maseczek
w miejscach publicznych.
ź ró d ł o : Ur z ą d M i a s t a
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Oddaj szpik i podaruj Malwinie Bednarz z Chechła szansę na życie!
łaczkę szpikową. Gdy pogotowie mnie zabierało mnie
z domu, poszłam ucałować
moje dziewczynki, które już
sobie słodko spały i nie były
świadome, że kiedy wstaną
rano, to mamy nie będzie
u ich boku. W tamtym momencie nawet przez myśl
mi nie przyszło, że mogę
ich już nigdy nie przytulić”
- mówi Malwina Bednarz.

Malwina Bednarz z Chechła
ma dopiero 34 lata i całe
życie przed sobą. Mama
4,5 letniej Marysi i 2,5 letniej Zuzi choruje na ciężką
białaczkę szpikową. Pilnie
poszukiwany jest dawca
szpiku, dzięki ktoremu Malwina otrzyma szansę na życie.
„Podczas pobytu na oddziale
zakaźnym w szpitalu, gdzie
leżałam z powodu zapalenia
płuc i COVID-19, zdiagnozowano u mnie ostrą bia-

P r aw d op o d o bi e ń s t w o
znalezienia odpowiedniego
dawcy jest jednak bardzo niskie. Im więcej natomiast
potencjalnych
dawców,
tym więcej szans na życie
dla chorych na nowotwory
krwi. Warto zatem poświęcić kilka minut i sprawdzić
na stronie dkms.pl czy możemy zostać potencjalnym
dawcą. Jeśli okaże się, że
tak, to wystarczy zamówić
do swojego domu bezpłatny
pakiet rejestracyjny, z którego należy następnie pobrać
wymaz, wypełnić formularz

i odesłać go z powrotem
do fundacji. Po przebadaniu przesłanych próbek
i wprowadzeniu danych do
bazy, staniemy się aktywnymi potencjalnymi dawcami
komórek
macierzystych.
W 85% przypadków
krwiotwórcze
komórki
macierzyste pobierane są
z krwi obwodowej metodą
aferezy. Cztery dni przed
pobraniem dawca przyjmuje czynnik wzrostu G-CSF,
by zwiększyć ilość komórek
macierzystych w krwi obwodowej. Jest to substancja
produkowana również naturalnie w organizmie człowieka, np. w momencie przechodzenia infekcji. Dlatego
też podczas przyjmowania
czynnika mogą wystąpić objawy grypopodobne. Dawcy
zakłada się następnie dwa
dożylne dojścia w obydwa
przedramiona: z jednego
wypływa krew, która trafia
do specjalnej maszyny odseparowującej krwiotwórcze

komórki macierzyste, a następnie krew wraca do organizmu drugim dojściem.
Taki zabieg trwa około 4-5
godzin, po których dawca od razu może wrócić do
domu. Metoda ta nie wymaga bowiem hospitalizacji.
W 15% przypadków szpik
pobierany jest natomiast
z talerza kości biodrowej. Od
znajdującego się w narkozie dawcy pobiera się, przy
użyciu specjalnej igły, mniej
więcej litr mieszaniny szpiku kostnego i krwi. Zawiera
ona około 5% szpiku kostnego, regenerującego się całkowicie w organizmie w ciągu
2 tygodni. Dawca przyjmowany jest na oddział zwykle
dzień przed pobraniem szpiku, pozostając w szpitalu 2-3
dni. Po pobraniu szpiku istnieje możliwość wystąpienia
miejscowego bólu, podobnego do stłuczenia, który
mija po kilku dniach. Choć
metoda ta może wydawać się
na pierwszy rzut oka nieco
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nieco „straszna”, to jedyne
zagrożenie ogranicza się do
powszechnego ryzyka związanego z podaniem narkozy.
„Mam w sobie moc i będę
walczyć dla moich dzieci,
kochającego męża, rodziny, przyjaciół, znajomych
i wszystkich tych, którzy
wspierają mnie w tym
trudnym czasie. Bardzo
Was proszę, abyście rejestrowali się do fundacji
DKMS, wierzę że się uda!”
- dodaje Malwina Bednarz.
Najważniejsze jest jednak to, że dzięki oddaniu
szpiku ktoś może otrzymać szansę na życie. Za
poświęcony czas i nieocenioną pomoc dawcom
przysługują ponadto różne
przywileje. Oprócz zwrotu kosztów wyżywienia
i przejazdu, mogą oni bowiem liczyć m.in. na pełnopłatne dni wolne na czas
badań wstępnych i pobra-

nia czy korzystanie poza
kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
W wielu miejscowościach
w Polsce dawcom przysługuje ponadto prawo do
darmowych
przejazdów
komunikacją
miejską.
Członkowie naszej Redakcji znajdują się już w spisie
potencjalnych dawców komórek macierzystych i serdecznie zachęcają wszystkich do tego samego.

Zeskanuj przy pomocy smarftona, by przejść
QR CODE
na
stronę
dkms.pl
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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