
R E K L A M A

 strona 5

Rada Miejska w Wolbromiu w okrojonym 
składzie - reprezentujący Załężei Domanie-
wice Leszek Sikora złożył mandat.
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Olkuski „Silver Park” zyskał tytuł Sportowego 
Obiektu Roku w plebiscycie Sportowej Polski.  
Gala odbyła się w stolicy w siedzibie PKOL.
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Zarząd ZKG „KM” w Olkuszu opracowuje 
plan zmiany taboru. Czy uda się go zreali-
zować?
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Umówił się na 
seks z 13-latką

� Więcej�na�stronie 2

warszawa
Piotr�Kubiczek

Miało być spotkanie, wino, 
romantyczny wieczór i noc 
spędzona pod jednym dachem 
w Warszawie. To wszystko miało 
być. Na szczęście do niczego 
nie dojdzie, bo 23-letni olku-
szanin Marcin K. po prowokacji 
Youtuberów z kanału „Z dobrym 
słowem” wpadł w ręce stołecznej 
policji. Dlaczego? Bo na randkę 
umówił się… z 13-letnią Gosią.
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Koszty zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków
Szanowni Państwo,
Na początku miesiąca pisałem o problemie fi-

nansowym, przed którym niespodziewanie została 
postawiona Gmina Olkusz. Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu, przed-
kładając mi do zatwierdzenia taryfę dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, 
wyraziło oczekiwanie zniwelowania znacznego 
wzrostu cen wysoką dopłatą z budżetu Gminy Ol-
kusz w wysokości 5,8 mln zł. Tak duże obciążenie 
budżetu skutkowałoby koniecznością rezygnacji 
ze znacznej części już zaplanowanych zadań i in-
westycji. Istniała jeszcze możliwość podniesienia 
cen dla Mieszkańców. Nie mogłem na to pozwolić. 
Chciałbym Państwa poinformować o efektach mo-
jej interwencji.

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ście-
ków, w związku z podjęciem przez PWiK sp. z o.o. 
inwestycji o łącznej wartości ponad 200 mln zł, 
z roku na rok staje się bardziej kosztowne, co wyni-
ka z konieczności spłaty zobowiązań wynikających 
z realizacji tego projektu. Na mocy porozumienia 
pomiędzy PWiK sp. z o.o., a gminami: Olkusz, Bo-
lesław, Klucze i miastem Bukowno, członkowie 
porozumienia zadeklarowali, że będą niwelować 
drastyczny wzrost cen dzięki dopłatom z własnych 
budżetów, po to, aby Mieszkańcy ich nie odczuwali. 
Z tego powodu w 2015 r. Gmina Olkusz przeznacza-

ła na ten cel ok. 1,7 mln zł. Pierwotnie zapropono-
wane przez PWiK sp. z o.o. stawki zakładały wzrost 
cen: o 0,90 zł za 1 m3 wody oraz o 2,34 zł za 1m3 
ścieków w stosunku do cen dziś obowiązujących. 
Wiązało się to z dokonaniem wyboru pomiędzy 
dopłatą budżetu gminy kwoty 5,8 mln zł, a znacz-
nym podniesieniem cen wody i odbioru ścieków.

W poczuciu odpowiedzialności, stojącej przed 
Burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz, dotyczącej 
weryfikacji kosztów PWiK sp. z o.o. w związku 
z przedstawianym projektem taryfy, dokonywałem 
analizy kolejno przedkładanych przez Przedsię-
biorstwo dokumentów. Pozwalały one wierzyć, że 
jest trzecie wyjście i że obniżenie proponowanych 
stawek będzie możliwe. Zobowiązywałem Prezesa 
do przedstawiania wyjaśnień kwestii, które budziły 
moje wątpliwości oraz wielokrotnie dokonywałem 
weryfikacji przyjętych przez PWiK sp. z o.o. prze-
liczeń. Liczne rozmowy pozwoliły na wypracowa-
nie rozwiązania, które przedstawiłem Wspólnikom 
Spółki (którymi są gminy: Olkusz, Bolesław, Klu-
cze i miasto Bukowno).

Aby nie przenosić wskazanego wyżej wzro-
stu cen na Państwa budżety domowe, zaproponu-
ję Radzie Miejskiej w Olkuszu uchwałę, w której 
znajdzie się zapis o dopłacie do cen wody i ście-
ków. Jeżeli Rada Miejska wyrazi w przyszłości na 
to zgodę, Gmina Olkusz może dopłacić na ten cel  

3 mln zł (zamiast proponowanych 5,8 mln zł).  
Państwo w ogóle nie odczują wzrostu cen.

Mój sprzeciw wobec pierwszej propozycji tary-
fy, przedstawionej przez PWiK sp. z o.o., przyniósł 
w efekcie niemal 50% obniżenie wysokości dopłaty, 
niezbędnej dla zachowania obowiązujących obec-
nie stawek za wodę i odbiór ścieków. Moim obo-
wiązkiem jako Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
jest troska o Mieszkańców oraz budżet gminy. Dziś 
mam poczucie wywiązania się z tego obowiązku, 
bowiem zredukowanie wysokości dopłaty z niemal 
6 mln zł do 3 mln zł ma duże znaczenie w perspek-
tywie możliwości realizacji przez Gminę Olkusz 
innych zadań: inwestycyjnych, z zakresu pomocy 
społecznej, szkolnictwa itp.

Zdarza mi się czytać komentarze krytyczne 
względem podejmowanych przeze mnie działań, 
mających na celu generowanie oszczędności w wy-
datkowaniu środków publicznych. Szanowni Pań-
stwo, to właśnie dzięki takim działaniom – dzięki 
skrupulatności oraz poszanowaniu każdej złotów-
ki – możemy dbać o budżet Gminy Olkusz, co po-
zwoli na podejmowanie ambitnych inicjatyw, po-
prawiających jakość i komfort życia wszystkich 
Mieszkańców. BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Kto ma szanse  
na „schetynówkę”?

powiat
Wiola�Woźniczko

Władze województwa opubli-
kowały wstępną listę rankingo-
wą wniosków o dofinansowanie 
w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019”, 
czyli tzw. schetynówek. Nie wszyst-
kie nasze samorządy, które apliko-
wały o środki finansowe, ujęto 
w zestawieniu.

Przypomnijmy, że w ramach pro-
gramu w ciągu najbliższych czterech 
lat na dotacje dla samorządów prze-
widziano 4 mld złotych. W przypadku 
gmin i miast na prawach powiatu 
dofinansowanie na zgłoszony projekt 
może wynieść maksymalnie 50 proc. 
wartości inwestycji, ale nie więcej niż 
3 mln złotych.

Do Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Krakowie łącznie 
wpłynęły 92 wnioski (64 gminne i 28 
powiatowych). Składające je samo-
rządy ubiegają się w sumie o 137 mln 
929 tys. złotych. Po ocenie formalnej 
34 projekty odrzucono, a do dalszej 
oceny merytorycznej skierowano 58 
wniosków.

Wśród 39 gmin ubiegających się 
o dotacje, na 34 miejscu widnieje 
gmina Klucze. Tutaj planowana jest 
przebudowa ciągu ulic: Kluczewskiej 
i Krzewowej w Ryczówku oraz ul. 
Stawowej w Kwaśniowie Dolnym. 
Całkowity koszt robót oszacowano na 
1 mln 862 tys. złotych. Gmina ubiega 
się o dofinansowanie w wysokości 
połowy kosztów inwestycji.

Na liście rankingowej powiatów 
znalazł się powiat olkuski (15 miejsce 
na 19). Złożony wniosek dotyczy re-
montu dróg: Kąpiele Wielkie - Dłużec 
oraz Kąpiółki - Poręba Dzierżna. Cał-
kowity koszt przedsięwzięcia to 5 mln 
588 tys. złotych, a planowana dotacja  
- 50 proc. Połowę wkładu własnego 
powiatu ma pokryć gmina Wolbrom. 
W projekcie założono m. in. odnowę 
nawierzchni, budowę chodników przy 
przystankach oraz parkingów, moder-
nizację oświetlenia i montaż nowych 
wiat przystankowych.

O środki na „schetynówkę” ubie-
gało się również Bukowno, którego 
nie ma na liście. Przypomnijmy, że 
zgodnie z projektem na 994 – metro-
wym odcinku ul. Wiejskiej w Borze Bi-
skupim pojawiłoby się odwodnienie, 
zostałaby wymieniona podbudowa, 
a także asfalt i chodniki. W planach 
jest także zamontowanie nowych wiat 
przystankowych oraz oznakowania 

pionowego i poziomego. Ul. Wiejska 
jest jednym z najbardziej zdegrado-
wanych traktów w Bukownie. Cał-
kowita wartość robót to 3 mln 161 
tys. złotych.

Na wstępnej liście nie ma także 
wniosku Wolbromia dotyczącego re-
montu ciągu komunikacyjnego dróg 
gminnych w Jeżówce, przy których 
mieszczą się wszystkie istotne dla 
miejscowości budynki użyteczności 
publicznej: szkoła podstawowa, 
remiza OSP, oczyszczalnia ścieków, 
Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci 
i Młodzieży w Jeżówce oraz kościół, 
a także duże gospodarstwa rolne. 
Remont miałby kosztować 2 mln 238 
tys. złotych, z czego połowę stanowi 
wkład własny gminy. Poza wymianą 
podbudowy, ułożeniem nowej na-
kładki asfaltobetonowej, naprawą 
przydrożnych rowów i utwardzeniem 
poboczy zaplanowano również wyko-
nanie zjazdów do posesji oraz wymia-
nę lamp i znaków drogowych.

Do dalszego etapu nie zakwali-
fikowała się też gmina Olkusz, która 
złożyła wniosek  na przebudowę ul. 
Głowackiego w Olkuszu na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do 
ul. Długiej. Wartość projektu to 1 mln 
248 tys. złotych.

Samorządy mogą do połowy 
grudnia składać zastrzeżenia do 
wstępnej listy rankingowej, jedynie 
w zakresie oceny merytorycznej 
wniosku. Na ich rozpatrzenie Komisja 
oceniająca projekty ma czas do 30 
grudnia. Potem wojewoda małopolski 
przedłoży ostateczną listę rankingową 
do zatwierdzenia przez ministra wła-
ściwego do spraw transportu.

Czy jest szansa na nowe 
autobusy w ZKG KM?

olkusz
Jakub�Fita

Kiedy w Olkuszu pojawią się 
nowe autobusy? – to pytanie coraz 
częściej zadają sobie pasażerowie 
komunikacji miejskiej kursującej 
na terenie obsługiwanym przez 
ZKG KM w Olkuszu. W odpowiedzi 
na oczekiwania lokalnej społecz-
ności, Zarząd Związku opracowuje 
plan zmiany taboru. Czy uda się go 
zrealizować?

Kilka miesięcy temu Zarząd 
Związku Komunalnego Gmin „Komu-
nikacja Międzygminna” podjął decyzję 
o ujednoliceniu barw autobusów kur-
sujących na liniach obsługiwanych 
przez Związek. Pomysł ten wzbudził 
mieszane uczucia wśród olkuszan. 
Część mieszańców uznała ten pomysł 
za trafiony, pojawiały się jednak także 
głosy niezadowolenia. - Co z tego, że 
wszystkie autobusy zostaną prze-
malowane na ten sam wzór, skoro 
dalej będą to te same, stare pojazdy? 
– pytali internauci. 

Standard pojazdów komunikacji 
miejskiej jest poniżej oczekiwań pa-
sażerów. W głównej mierze fakt ten 
podyktowany jest względami finan-
sowymi. Stawki, wynegocjowane z po-
szczególnymi operatorami, utrzymują 
się na podobnym poziomie od 10 lat 
i wynoszą od 2,6 zł do 3,3 zł netto za 
tzw. wozokilometr. Są one najniższe 
w Polsce. Dla porównania w Chrza-
nowie stawki oscylują w granicy 4 zł, 
a na Śląsku w okolicach 5 - 6 zł. 

Ekonomia jest nieubłagana. 
Wyższe stawki za wozokilometr 
oznaczałyby wyższe dopłaty z gmin 
tworzących Związek. Temu jednak sa-

morządy od lat są przeciwne. Pomimo 
tego nowe władze Związku dążą, aby 
przewoźnicy stopniowo zmodernizo-
wali swój tabor. 

Władze Związku zwracają uwagę 
na jeszcze jeden problem. – Na dużej 
części linii komunikacja miejska musi 
konkurować z busami, które jeżdżą 
2-3 minuty przed autobusem. Ceny 
biletów są w busach zazwyczaj niższe 
o ok 50 gr., stąd wielu pasażerów 
przesiada się do prywatnych prze-
woźników. W efekcie nasze autobusy, 
poza godzinami szczytu, wożą zaled-
wie kilku pasażerów. Gdyby patrzeć 
tylko z punktu widzenia ekonomii, 
połowę kursów należałoby zawiesić. 
Komunikacja miejska musi jednak 
spełniać także funkcję społeczną. 
Bus w porze nocnej oraz w święta nie 
pojedzie. A nasze autobusy kursują 
przez 365 dni w roku – dodaje szefo-
stwo ZKG KM. 

A jakie zmiany czekają nas od 
nowego roku? Od stycznia na linii 
PS w godzinach szczytu ma pojawić 
się niskopodłogowy, sześćdziesięcio-
osobowy autobus marki MAN. – Jest 
to ukłon w stronę osób starszych, 
które często sygnalizowały nam, że 
mają problemy z wsiadaniem do obec-
nie kursującego autobusu. Władze 
Związku zapowiadają, że od nowego 
roku na część tras wyjadą nowsze 
pojazdy. W niektórych przypadkach 
mają to być pojazdy nowsze nawet 
o dziesięć lat. 

Oprócz nakłaniania przewoźni-
ków do wymiany autobusów, ZKG KM 
chciałby w przyszłości zakupić także 
własne pojazdy. - Mamy nadzieję, 
że uda nam się pozyskać środki na 
zakup nowego taboru w ramach 
środków z Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. W tej 

chwili analizujemy także możliwość 
pozyskania środków na zakup po-
jazdów z programu GAZELA, dzięki 
czemu niskopodłogowe i ekologiczne 
autobusy mogłyby pojawić się na tra-
sach obsługiwanych przez Związek. 
Ostatecznie jednak decyzja będzie 
zależeć od gmin, będących członkami 
Związku – tłumaczy Łukasz Kmita. 

Według wstępnych planów, ZKG 
KM zakupiłby autobusy współfinan-
sowane ze środków Unii Europejskiej. 
Dofinansowanie mogłoby wynieść 
nawet 85% całej kwoty. Pojazdy sta-
nowiłyby własność Związku. Następ-
nie zostałoby ogłoszone postępowanie 
mające na celu wyłonienie operatora, 
który dzierżawiłby je od Związku. 

- Nie chcemy skupiać się tylko na 
taborze. Ważne jest, aby zadbać także 
o aspekt serwisowy przedsięwzięcia. 
Dlatego chcielibyśmy także zakupić 
sprzęt niezbędny do serwisowania 
pojazdów tak, aby móc go później 
przekazać w dzierżawę operatowi, 
który uzyska autoryzację producenta 
pojazdów – dodaje Kmita.

Wymiana taboru to jednak nie 
jedyna zmiana, która planowana jest 
w olkuskiej komunikacji miejskiej 
w przyszłym roku. W celu popra-
wienia kontroli nad przewoźnikami, 
a co za tym idzie – jakości usług 
– autobusy ZKM KM mają zostać 
wyposażone w nadajniki GPS oraz 
aplikację, dzięki której pasażerowie 
będą mogli sprawdzić na swoich te-
lefonach komórkowych, za ile minut 
na przystanku pojawi się autobus, na 
który czekają. W budżecie na 2016 
rok Zarząd Związku zaplanował także 
zakup pierwszego w mieście biletoma-
tu. Wstępnie zarezerwowano na ten 
cel 80 tys. zł.
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W rolę małoletniej dziewczyny 
wcielił się Rafał Jarząbek, jeden z ad-
ministratorów kanału. Wystarczyło 
kilkanaście sekund, aby po zalogowa-
niu się na czacie pod pseudonimem 
„Gosia13” mężczyzna odebrał około 
50 zaczepień. Po selekcji rozmów-
ców stanęło na Marcinie marzącym 
o pracy adwokata.

- Nie rozmawialiśmy długo, może 
15 minut. Później dał mi do siebie 
numer i kontaktowaliśmy się za 
pomocą wiadomości sms. Marcin 
wysyłał mi pikantne zdjęcia, coraz 
mocniej się nakręcał – mówi główny 
organizator zasadzki na amatora 
spotkań z małoletnimi.

Prowokacja była nagrywana, 
a filmik rozszedł się po sieci w bły-
skawicznym tempie. Dzisiaj każdy 
ma możliwość przekonać się o tym, 
jak bardzo śmiałe propozycje w stronę 
małoletniej wysyłał olkuszanin. Ro-
mantyczny wieczór, czułe pocałunki 
i seks – przypomnijmy, z 13-latką!

Gosia umówiła się z Marcinem 
na dworcu centralnym w Warszawie. 
Youtuberzy mieli spore obawy, że 
mężczyzna może okazać się jedynie 
internetowym bajkopisarzem i zre-
zygnuje ze spotkania w ostatniej 
chwili. 23-latek pojawił się jednak 
w wyznaczonym miejscu, ale zamiast 
Gosi spotkał Rafała Jarząbka ze swoją 
ekipą oraz policjanta w cywilu. - Nie 
prowadźcie mnie na komisariat. 
Jezus, przepraszam Panów napraw-
dę. Jest mi wstyd… - mówił zaskoczo-
ny mężczyzna zaraz po zatrzymaniu 
go przez funkcjonariusza. Od razu 
trafił na dworcowy komisariat.

Trzy zarzuty dla Marcina K.
Sąd zadecydował, że 23-latek 

pozostanie w areszcie przez najbliż-

sze trzy miesiące. To nie wszystko. 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie 

postawiła mężczyźnie już trzy zarzuty. 

Podczas przesłuchania zatrzymany 

przyznał się zarówno do wysłania 

treści pornograficznych, a także 

wyjawił, że w ostatnich miesiącach 

współżył z inną nieletnią. Jak infor-

muje Przemysław Nowak, rzecznik 

Prokuratury Okręgowej w Warszawie, 

pierwszy zarzut dotyczy uwodzenia 

małoletniej, drugi przesyłania tej 

samej osobie treści pornograficz-

nych, a trzeci obcowania płciowego 

z dziewczyną poniżej 15. roku życia, 

co zgodnie z polskim prawem jest 

zabronione. - Mężczyzna przyznał się 

do wszystkich postawionych mu do 

tej pory zarzutów – zaznacza przed-

stawiciel prokuratury.

Okazuje się, że zarzutów pod 

adresem Marcina K. może być jednak 

więcej. Z informacji docierających do 

mediów z biura prasowego komendy 

stołecznej wynika, że po przeszuka-

niu mieszkania studenta, policjanci 

natrafili na kolejne ślady wskazujące 

na kontakty 23-latka z małoletnimi. 

Funkcjonariusze sprawdzą m.in. 

komputer mężczyzny pod kątem 

pornografii dziecięcej.

Potwierdzają się również infor-

macje, że marzący o pracy adwokata 

Marcin K. może spędzić w więzieniu 

nawet do dwunastu lat.

Ukradł paliwo 
10 tysięcy zł

Łobzów
Piotr�Kubiczek

Zanim został zatrzymany do-
konał kradzieży ponad dwóch 
tysięcy litrów paliwa na kwotę 
blisko dziesięciu tysięcy złotych. 
Swój przestępczy proceder re-
alizował od sierpnia bieżącego 
roku, głównie w gminach Wolbrom 
i Trzyciąż. Sprawca przynajmniej 
pięciu włamań do baków samo-
chodów ciężarowych wpadł w ręce 
wolbromskich policjantów.

Do zatrzymania 41- letniego 
mieszkańca Lgoty Wielkiej doszło 
w ostatnich dniach. Funkcjonariusze 
patrolujący nocą Łobzów, zauważyli 
przy drodze podejrzany samochód. 
Na widok mundurowych kierowca 
pojazdu wyłączył światła i gwałtownie 
ruszył do przodu, parkując po chwili 
na jednej z posesji.

- W samochodzie, z którego kie-
rujący zdążył uciec przed przyjazdem 
patrolu, funkcjonariusze znaleźli 
siedem dużych kanistrów i długi wąż. 
Szybko ustalili właściciela samocho-
du – informuje nadkomisarz Agniesz-
ka Fryben, oficer prasowy komendy 
powiatowej w Olkuszu.

Mężczyzna został zatrzymany. 
Obecnie znajduje się policyjnym 
areszcie. Już teraz udowodniono mu 
pięć kradzieży z włamaniem do baków 
ciężarówek, z których łącznie zginęło 
ponad dwa tysiące litrów paliwa na 
kwotę 9600 zł. Pierwsze z kradzieży 
datowane są na sierpień 2015 r. 
Złodziej działał na „swoim” terenie, 
a więc na obszarze miejscowości 
z gmin Wolbrom i Trzyciąż.

Okazuje się, że zatrzymany 41-
latek w przeszłości był już karany za 
podobne przestępstwa i z tego powodu 
grozi mu co najmniej pięć lat pozba-
wienia wolności.

Potrącenie 
pieszego  

na DW 794
trzyciąż

Piotr�Kubiczek,�fot.�KPP�Olkusz

W niedzielę, 29 listopada około 
godz. 4:15 nad ranem na drodze 
wojewódzkiej 794 pomiędzy Trzy-
ciążem a Podchybiem, potrącony 
został młody mężczyzna. Wolbro-
mianin z poważnymi obrażeniami 
całego ciała trafił do olkuskiego 
szpitala.

Do zdarzenia doszło po andrzej-
kowej nocy. Zanim zaczęło świtać, kie-
rujący volkswagenem transporterem 
30-letni mieszkaniec Węchadłowa 

(powiat pińczowski w województwie 
świętokrzyskim), potrącił znajdujące-
go się na drodze pieszego. Kierowca 
pojazdu był trzeźwy. Niestety stan 
poszkodowanego 20-latka jest ciężki. 
Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. 
Na miejscu zdarzenia błyskawicznie 
pojawił się technik kryminalistyki, 
który zabezpieczył ślady.

Policjanci po raz kolejny apelują 
do pieszych o noszenie przy sobie 
elementów odblaskowych, szczególnie 
w miejscach nieoświetlonych. To nie-
wiele kosztuje, a może uchronić przed 
utratą zdrowia, a nawet i życia.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach 
od 04.12.2015 r. do 15.01.2016 r. wywieszony będzie 

wykaz nieruchomości gruntowej nr 1449/8 o pow. 1838 m2, objętej księgą 
wieczystą KR1O/00027780/0 (udział wynoszący: 0595, 0,0482, 0,0475 
i 0,0600) przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze 
bezprzetargowej na rzecz właściciela lokali mieszkalnych nr 10, 11, 
21 i 22 w budynku wielorodzinnym przy ul. Górniczej 32 C w Olkuszu.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 7.00 – 15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 
32 626 02 37.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 
04.12.2015r. do 25.12.2015r. wywieszony będzie wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- części działek nrnr 1759/22, 3349/14, 1930/7, 2181/7, 3162/37, 4760/4, 
1777/37, 1482/14, 2556/2, 4537, 1777/52, 4483/2, 4489, 4457, 4450, 
4442, 4469, 4466, 4452, 3693/12, 5310, 5411/1, 1820/14, 4537, 
3353/89, 3353/79, 3619/8, 3721/39, 1445/5, 2689/6, 3721/39, 4478, 
2273/2 położone w Olkuszu z przeznaczeniem pod kontenery do zbiórki 
odpadów komunalnych i selektywnych;

- działkę nr 5418 położoną w Olkuszu przy ul. Krasińskiego 
z przeznaczeniem pod zieleń;

- część działki nr 2009/1 oraz działkę nr 2010/3 położone w Olkuszu przy 
ul. Witosa z przeznaczeniem pod ogród owocowo-warzywny;

- części działek nrnr 1449/13, 1449/14 położone w Olkuszu przy  
ul. Górniczej z przeznaczeniem pod kontenery do zbiórki odpadów 
komunalnych i selektywnych,

- część działki nr 633/31 położonej w Olkuszu przy ul. Wapiennej 
z przeznaczeniem pod ogród owocowo-warzywny i zabudowania;

- działki nrnr 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965 
położone w Kosmolowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne,

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu  
(32) 626-02-26.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Bukowno 

informuje, że w dniach 04.12.2015 r. – 24.12.2015 r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania 
w najem, stanowiącej część działki nr 69/9, obręb ewidencyjny 
Bukowno Miasto.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
BURMISTRZA  

MIASTA BUKOWNO
o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
położonego w Bukownie przy ul. Zwycięstwa 3/18 wraz z pomieszczeniem 
przynależnym (pow. lokalu 37,74 m², pow. przynależnej do lokalu piwnicy:  
8,14 m²) oraz z wynoszącym 0,039 udziałem w częściach budynku i urządze-
niach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, z równoczesnym od-
daniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.03.2100 r. przypadającej na ten lokal 
0,039 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 277/257, obręb 
ewidencyjny Starczynów, ujawnionej w księdze wieczystej KR1O/00047532/3 
jako własność Gminy Bukowno.
Cena wywoławcza netto: 74 037,00 zł. Wysokość wadium: 12 000,00 zł. I przetarg 
odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 
(sala narad) w dniu 11.01.2016 r. o godz. 11:00.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu 
w terminie do dnia 04.01.2016 r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr  
59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A. (decyduje data uznania 
rachunku bankowego).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.bukowno.pl oraz rozplaka-
towane na tablicach informacyjnych Miasta Bukowno.
Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi 
warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przetargu należy zapoznać 
się przed przetargiem w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości 
i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 
21), tel. (32) 6261848 oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl

Starosta Olkuski
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 

wywieszone zostało zawiadomienie o przeznaczeniu do 
sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomo-
ści Skarbu Państwa położonej w Olkuszu. Zawiadomienie 
zamieszczone jest także na stronie internetowej Starostwa  
www.sp.olkusz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania  
przestrzennego Mazaniec-Kamyk w Olkuszu oraz fragmentu północnej części Żurady  

przy ul. Krucza Góra oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko dla ww. planów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Olkuszu następujących Uchwał:
- Nr VII/110/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec-Kamyk w Olkuszu 

- Nr VII/111/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu północnej części Żurady 
przy ul. Krucza Góra 

Granice obszarów objętych ww. Uchwałami przedstawiono na załącznikach graficznych do obwieszczenia o tej 
samej treści , które wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. Załącznik graficzny dołączony 
jest również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów oraz prognoz oddziaływania na środowi-
sko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2016r. włącznie. 

Wnioski do planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie: 
- pisemnej – adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki i Ochrony 

Zabytków, pok. 219
- ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 

32-300 Olkusz,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Sposób rozpatrzenia będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gmi-
ny Olkusz na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie  

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Olkuszu uchwał:
- Nr XXXV/546/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – 
Podgrabie, obejmującej wzgórze rabsztyńskie wraz z zamkiem Rabsztyn;

- Nr VI/84/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie, obejmującej 
wybrane obszary.

Ww. uchwały wraz załącznikami graficznymi zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładkach: Rada/uchwały/2015/2014. Załączniki graficzne wraz z granicami 
obszarów objętych uchwałami dołączone są również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej  
www.umig.olkusz.pl oraz pozostają do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów planów miejscowych oraz uwagi i wnioski do sporządzanych 
dla tych planów prognoz oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2016 r. 
Wnioski do projektów planów miejscowych należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email:  
poczta@umig.olkusz.pl.
Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:
- pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
- ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, 

Rynek 1, 32-300 Olkusz, 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkuszu.
Dla ww. projektów planów miejscowych nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r.  
(Wigilia Bożego Narodzenia)* 

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie nieczynny,
Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny  

od godz. 700 do godz. 1500.

W dniu 31 grudnia 2015 r.  
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie czynny  

od godz. 700 do godz. 1500,  
natomiast kasa Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 

będzie czynna od godz. 700 do godz. 1000.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

* wolny dzień w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. 26 grudnia 2015r.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik
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Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

zaprasza lokalnych przedsiębiorców  
oraz wszystkich zainteresowanych  

rozwojem własnego biznesu
na I konferencję organizowaną w ramach programu

„SYSTEM WSPARCIA INWESTORA - OLKUSZ 
WSPIERA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”.

Konferencja pt.
„WSPARCIE GMINY I MOŻLIWOŚCI 

WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W 
ROZWOJU LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

odbędzie się 14 grudnia o godzinie 9.00
w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Olkuszu ul. F. Nullo 29
BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

8 mln na geodezję
powiat

Wiola�Woźniczko

Powiat olkuski ma spore szanse 
na pozyskanie ok. 8 mln złotych 
na uporządkowanie i cyfryzację 
zasobów geodezyjnych. Wstępny 
podział środków został dokonany 
na posiedzeniu Konwentu Powia-
tów Województwa Małopolskiego, 
jaki odbył się w Bochni. Dokładna 
kwota będzie znana po podpisaniu 
stosownego porozumienia z wła-
dzami województwa.

Pieniądze pochodzą z Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014 
- 2020 w osi priorytetowej Cyfrowa 
Małopolska. Planowana cyfryzacja 
potrwa kilka lat. W ramach realizo-
wanych przedsięwzięć zapewniona 
zostanie poprawa jakości danych i do-
stępności do map ewidencyjnych. Na 
dzień dzisiejszy Starostwo Powiatowe 
w Olkuszu dysponuje jedną z lep-
szych baz informatycznych w tym za-
kresie w skali Małopolski. - Zmieniane 
w ostatnich latach przepisy w dziedzi-
nie geodezji i kartografii nakładają 
jednak na starostę kolejne zadania 
dostosowania istniejących zasobów 
do zgodności z przepisami i udostęp-
niania wiarygodnych danych z tych 
zasobów w formie cyfrowej. Prace te 
wymagają jednak dużych środków 

finansowych, a taką możliwość daje 
w obecnej perspektywie finansowej 
wsparcie Unii Europejskiej. Powiat 
Olkuski będzie musiał zabezpieczyć 
minimalny wkład własny jako 10 
proc. wydatków kwalifikowanych – 
wyjaśnia dyrektor Wydziału Geodezji, 
Kartografii i Katastru Starostwa Po-
wiatowego w Olkuszu Maria Madej.

Szef powiatu zapewnia, że dzięki 
unijnym środkom zasób geodezyjny 
będzie niemal w 100 proc. ucyfro-
wiony. - Już teraz można poprzez 
aplikację WebEwid „zaglądać” do 
cyfrowych map ewidencyjnych, a to 
dopiero początek zmian. Brakuje na-
prawdę niewiele, by podpisać umowę. 
Uzyskana kwota w całości zostanie 
przeznaczona na ten cel. Kto będzie 
prowadził modernizację, zależy od 
rozstrzygniętych przetargów, bowiem 
tylko w takiej formule możemy zlecać 
to zadanie. Kilka dni temu zorga-
nizowałem spotkanie z geodetami 
z naszego powiatu. Przedstawiłem im 
sytuację, poinformowałem o „górze 
pieniędzy” przeznaczonych na ten 
cel i poprosiłem, by zorganizowali się 
i przystąpili do przetargów. Nie wy-
obrażam sobie, by tak duża kwota pie-
niędzy jaka jest do wzięcia, przeszła 
nam koło nosa i „pojechała w Polskę”. 
Dobrze byłoby, gdyby te pieniądze 
zostały u naszych geodetów, czyli 
naszych mieszkańców - komentuje 
starosta Paweł Piasny.

Na Skalskiej jest 
gdzie zaparkować

olkusz
Wiola�Woźniczko

Mieszkańcy bloków 17, 18 i 19 
przy ul. Skalskiej w Olkuszu mogą 
już korzystać z nowego parkingu, 
który mieści 19 samochodów. 
Do oddanych właśnie do użytku 
miejsc postojowych, wykonano 
również nowy dojazd od strony ul. 
Słowackiego.

Zadowolenia z nowej inwestycji 
nie kryją mieszkańcy. Do tej pory 
zmuszeni byli parkować na pobo-
czach i pobliskich terenach zielo-
nych. Budowę parkingu pierwotnie 
planowano na 2016 rok. - Udało się 

przyspieszyć prace. Do tej pory na 108 
mieszkań w trzech blokach było tylko 
7 miejsc postojowych, w tym jedno 
dla osób niepełnosprawnych. Budowa 
wjazdu na nowy parking to pomysł 
naczelnika Wydziału Drogowo – In-
westycyjnego Artura Kocjana. Miesz-
kańcom takie rozwiązanie bardzo się 
podoba – opowiada przewodniczący 
osiedla Henryk Gamrat. Koszt inwe-
stycji to ok. 65 tys. złotych.

To nie koniec modernizacyjnych 
zmian w tej ponad 50-letniej części 
osiedla. W Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Olkusz 
zapisano budowę dróg i chodni-
ków wraz z miejscami postojowymi. 
Przedsięwzięcie ma być realizowane 
etapami do 2018 roku.

Radny zrezygnował  
z mandatu

wolbrom
Ewa�Barczyk

Rada Miejska w Wolbromiu od 
26 listopada pracuje w okrojonym 
20-osobowym składzie. Reprezen-
tujący Załęże i Domaniewice radny 
Leszek Sikora złożył mandat. W od-
ręcznie napisanym uzasadnieniu, 
skierowanym do przewodniczącego 
rady Dariusza Gorgonia radny 
stwierdził, że „rezygnuje z przy-
czyn osobistych”. 

Poproszony przez nas o wypo-
wiedź na temat zaistniałej sytuacji 
Leszek Sikora krótko i zdecydowanie 
odmówił komentarza. W swoim liście 
do przewodniczącego Rady Miejskiej 
napisał jednak: „Dziękuję wszystkim 
za współpracę i mam nadzieję, że mój 
następca będzie realizował marzenia 
o Załężu i Domaniewicach z lepszym 
niż ja skutkiem”. W kuluarach krążą 
opinie, że radnego nie satysfakcjo-
nowała dotychczasowa współpraca 
z władzami gminy. Ostatnio pomiędzy 
radnym a burmistrzem doszło do dość 
ostrej wymiany zdań.

Mieszkający w Załężu Leszek 
Sikora to znany zwłaszcza w swojej 
wsi pasjonat, społecznik i inicjator 
różnych działań. Dwa lata temu 
zorganizował promującą wieś, cieka-
wą konferencję naukową „Artefakt 
znaleziony w wodzie”. Do udziału 

w niej zaprosił m.in. archeologów 
badających pobliską Jaskinię Biśnik, 
w której naukowcy odnaleźli ar-
tefakty, świadczące o działalności 
człowieka datowane na ponad 500 
tys. lat temu i potwierdzające, że 
Biśnik jest najstarszym stanowiskiem 
jaskiniowym w Polsce, gdzie bytował  
człowiek neandertalski. Po objęciu 
mandatu radnego prowadził inten-
sywne działania na rzecz aktywacji 
społeczności lokalnej, organizował 
pracę świetlicy wiejskiej dla dzieci 
i młodzieży, spotkania z lokalną hi-
storią, upowszechniające wiedzę na 
temat wydarzeń, które działy się we 
wsi podczas wojny światowej znane 
jako bitwa pod Krzywopłotami i losów 
partyzantów z oddziału Hardego, 
którzy działali w okolicy podczas II 
wojny światowej. Sikora zabiegał rów-
nież o uporządkowanie gospodarki 
wodnej w swojej wsi, w której często 
zdarzają się podtopienia.

Decyzja radnego Sikory będzie 
skutkowała wyborami uzupełniający-
mi, które będą przeprowadzone w jego 
okręgu wyborczym. Przewodniczący 
Dariusz Gorgoń powiadomił już o sy-
tuacji Komisarza Wyborczego, który 
w ciągu 14 dni wyda postanowienie 
o wygaśnięciu mandatu radnego i po-
dejmie działania ustalające kalendarz 
wyborów uzupełniających w obwodzie 
nr 14 obejmującym sołectwa Doma-
niewice i Załęże.



6 | 4 grudnia 2015 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

N E K R O L O G I  I  P O D Z I Ę K O W A N I A

R E K L A M A

Spotkanie po latach w I LO
olkusz

Piotr�Kubiczek

Rok szkolny 2015/2016 dla 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Ol-
kuszu jest wyjątkowy. Najstarszy 
w mieście „ogólniak” świętuje 
100-lecie swojego istnienia na edu-
kacyjnej mapie Polski. Jubileusz 
szkoły ma aż szesnaście punktów. 
Kolejny z nich - „Wieczór Wspo-
mnień” już za nami.

To był niezwykły wieczór, bowiem 
w jednym miejscu i o tej samej porze 
pojawili się absolwenci oraz pra-
cownicy I LO reprezentujący różne 
pokolenia. Spotkanie z kolegami 
i koleżankami z jednej ławki, czy 
wychowawcami sprzed kilkunastu, 
a czasem i nawet kilkudziesięciu lat 
wywołało wiele wzruszeń.

Niedawna uroczystość zgromadzi-
ła przy ul. Polnej wielu gości. Obecna 
dyrektor szkoły, Irena Majda w swoim 
wystąpieniu podkreśliła, że I LO jest 

dumne ze wszystkich swoich absol-
wentów, a tych przez niespełna wiek 
uzbierało się ponad dziewięć tysięcy. 
Nie zabrakło również podziękowań dla 
wcześniejszych dyrektorów i grona 
pedagogicznego. - W naszej szkole 
najważniejszy zawsze był uczeń, 
duszą szkoły nauczyciel, a dumą jej 
absolwent – zaznaczyła Irena Majda.

Historię szkoły najlepiej poznaje 
się z opowiadań ludzi, więc w dalszej 
części wieczoru głos zabrali zapro-
szeni goście. Wśród nich oprócz 
wojewody małopolskiego i burmistrza 
Romana Piaśnika, znalazła się m.in. 
Zofia Krzysztoforska-Weisswasser, 
absolwentka liceum z 1966 roku, 
która aktywnie wspiera działalność 
dydaktyczną szkoły, od dwudziestu 
lat fundując stypendia dla najzdol-
niejszych uczniów. Obok Pani Zofii 
opowieściami z czasów szkolnych, 
związanymi z nimi anegdotami i cie-
kawostkami, podzielili się również 
inni absolwenci: poeci Łukasz Jarosz 
i Irena Włodarczyk, malarz i satyryk 
Jacek Majcherkiewicz, wielokrotny 
Mistrz Polski w akrobatyce Zbigniew 

Bąchór, czy Małgorzata Lisowska-
Magdziarz – autorka wielu książek 
i publikacji dotyczących mediów oraz 
dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, 
Mediów i Komunikacji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Gości i wspomnień było więcej. 
Wieczór występami uświetnili lokal-
ni artyści – Monika Gębala i Robert 
Kocjan, a także obecni uczniowie. 
- Za ten wieczór, pełen wzruszeń 
i serdeczności dziękujemy Wam ko-
chani Absolwenci. Życzymy poczucia 
silnych więzi z tradycją Szkoły. Niech 
pozostanie ona w pamięci miejscem 
szczęśliwym, do którego zawsze chęt-
nie się wraca, nie tylko we wspomnie-
niach – mówiła dyrektor Majda.

Kolejnymi, uroczystymi punkta-
mi obchodów 100-lecia istnienia I LO 
będą: Bal Absolwentów 2 stycznia 
oraz Zjazd Absolwentów 18 czerwca 
przyszłego roku.

Bezdomne czworonogi, 
nieodpowiedzialni właściciele

olkusz
Wiola�Woźniczko

Do naszej redakcji często 
dzwonią olkuszanie z pytaniami 
dotyczącymi bezdomnych zwie-
rząt. Gdzie zgłasza się informacje 
o bezpańskich psach? Czy takie 
zwierzęta od razu trafiają do schro-
niska?- pytają najczęściej nasi 
Czytelnicy. Sprawdziliśmy, jak to 
wygląda w praktyce.

Pomoże Straż Miejska
Jeśli ktoś uważa, że błąkające 

się zwierzę może nie mieć domu, po-
winien o tym fakcie powiadomić Straż 
Miejską (tel. 32 647 89 00). Ta z kolei 
weryfikuje informacje i jeśli uzna, że 
pies jest bezpański, wzywa wyłonioną 
w przetargu firmę do przewożenia 
zwierząt do schroniska. Czworonogi 
z miasta i gminy Olkusz znajdują 
swoje miejsce w schronisku w Racła-
wicach koło Miechowa. - Przyjmujemy 
sporo tego typu zgłoszeń. W wielu 
przypadkach okazuje się, że pies ma 
właściciela. Oczywiście łatwiej jest 
nam to stwierdzić, gdy zwierzę jest 
zaczipowane, ale niestety w Olkuszu 
ten sposób znakowania psów nie jest 
zbyt popularny. A szkoda, bowiem po-
zwala to na niezawodną identyfikację 
zwierzęcia i w razie potrzeby szybkie 

dotarcie do właściciela. Zachęcamy 
do skorzystania z tej wciąż bezpłatnej 
formy elektronicznego znakowania 
psów, a do wszystkich apelujemy, 
aby sprawowali odpowiedni nadzór 
nad swoimi pupilami. Nie bez zna-
czenia jest też fakt, że za pobyt psa 
w schronisku gmina płaci konkretne 
kwoty – opowiada komendant Straży 
Miejskiej Marek Lasek.

W tym roku z terenu miasta 
i gminy Olkusz do schroniska trafiły 
już 83 psy i 3 koty. Gmina za złapa-
nie i transport psa płaci 450 zł, a za 
zapewnienie opieki w schronisku 
1750 złotych. Trochę inaczej wygląda 
sprawa z kotami. Program zapobiega-
nia bezdomności zwierząt uchwalony 
w marcu 2015 stanowi, że opiekę nad 
kotami wolno żyjącymi sprawują opie-
kunowie społeczni. Opieka obejmuje 
bezpłatne dokarmianie, szczepienie 
przeciw wściekliźnie, odrobaczanie 
i zwalczanie pasożytów zewnętrznych, 
sterylizację oraz kastrację. W szcze-
gólnych przypadkach, kiedy kot 
jest chory lub zraniony, weterynarz 
leczy kota, dla którego następnie jest 
szukany właściciel. Sporadycznie kot 
jest przekazywany do schroniska, co 
kosztuje 500 złotych

Warto wiedzieć, że gmina Olkusz 
zapewnia bezpłatne zaczipowanie psa 
w czterech gabinetach weterynaryj-
nych: przy ul. Armii Krajowej 34, ul. 
Jana Kantego 4A, ul. Ogrodowej 14 

oraz w Zedermanie pod numerem 93. 
Dane o zaczipowanych zwierzętach 
umieszczane są w międzynarodowej 
bazie Safe Animals. Rejestrując tam 
swojego czworonoga, zwiększamy 
szansę na jego odnalezienie, gdy 
zaginie.

Masz psa? To go pilnuj!

Straż Miejska zwraca uwagę, że 
nie każdy samotnie błąkający się pies 
jest bezdomny. Nie wszyscy właścicie-
le czworonogów pamiętają, że muszą 
zapewnić swoim pupilom właściwą 
opiekę. Zdarza się, szczególnie na 
osiedlach, że zwierzęta przez cały 
dzień przebywają poza domem. Jeśli 
czworonóg nie znajduje się wtedy 
pod opieką właściciela albo nie ma 
oznakowania umożliwiającego ziden-
tyfikowanie jego opiekuna, ten może 
zapłacić grzywnę. Zgodnie z Ustawą 
o ochronie zwierząt, za powyższe 
zaniedbania grozi kara aresztu albo 
grzywna od 20 do 500 złotych. Takie 
sankcje grożą też osobom, które bez 
wymaganego zezwolenia posiadają 
psa rasy uznanej za agresywną albo 

nie zaszczepią psa przeciwko wście-
kliźnie. Psy nie muszą być na smyczy 
na prywatnym, ogrodzonym terenie.

Stosowne zapisy dotyczące opieki 
nad zwierzętami są także zawarte 
w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy 
Olkusz. Dotyczą one przede wszystkim 
zachowania ostrożności przy wypro-
wadzaniu zwierząt domowych i prze-
wożeniu ich komunikacja miejską, 
usuwania zanieczyszczeń pozosta-
wionych przez zwierzęta w obiektach 
i na innych terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego (nie dotyczy to 
osób niewidomych, korzystających 
z psów przewodników) czy koniecz-
ności używania smyczy i kagańca. 
Obowiązuje też bezwzględny zakaz 
wprowadzania zwierząt domowych do 
piaskownic dla dzieci. Jeśli ktoś na 
terenie zielonym chce spuścić psa ze 
smyczy, musi być absolutnie pewny, 
że będzie sprawował nad zwierzęciem 
odpowiednią kontrolę (nie dotyczy to 
psów ras uznawanych za agresywne). 
Za niedopełnienie tych obowiązków 
właściciel czworonoga może zostać 
ukarany mandatem karnym w wyso-
kości od 100 do 500 złotych. 

W tym roku olkuska Straż Miej-
ska interweniowała 37 razy w spra-
wie nieprawidłowego nadzoru nad 
psami. Na ich właścicieli nałożono 9 
mandatów karnych oraz zastosowano 
28 pouczeń.

PO dyrektora 
wyznaczony

wolbrom
Ewa�Barczyk

Burmistrz Wolbromia wydał  
1 grudnia br. zarządzenie, w którym 
powierzył tymczasowe kierowanie 
nowym zakładem budżetowym 
Gminy Wolbrom na trzy miesiące 
od 1 stycznia 2016 r. Adamowi 
Kamionce, obecnemu dyrektorowi 
WZWiK. Zgodnie z uchwałą podjętą 
na październikowej sesji przez 
Radę Miejską w Wolbromiu nowa 
jednostka organizacyjna Gminy, 

która przyjmie nazwę Wolbromski 
Zakład Wodociągów, Kanalizacji, 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Wolbromiu powstanie 
w wyniku połączenia MZGKiM oraz 
WZWiK i będzie funkcjonowała od 
nowego roku, a jej dyrektor ma być 
wyłoniony w konkursie.

Do obowiązków wyznaczonego na 
okres pierwszego kwartału PO dyrek-
tora będzie należało m.in. dokonanie 
wszelkich formalności związanych 
z przejęciem zobowiązań, pozwoleń, 
urawnień i wszystkich innych spraw 
związanych z połączeniem jednostek 
i dalszym wykonywaniem wszystkich 

zadań przez nowy zakład. Pełniący 
obowiązki dyrektora prawdopodobnie 
dokona też formalności związanych 
z planowanymi ruchami personal-
nymi i zatrudnieniem pracowników 
w nowej jednostce. Według wcze-
śniejszych zapowiedzi dyrektor Wol-
bromskiego Zakładu Wodociągów, 
Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Wolbromiu, który 
ostatecznie obejmie funkcję od 1 
kwietnia ma być wyłoniony w kon-
kursie ogłoszonym przez Gminę na 
początku przyszłego roku.

Przypomnijmy, że pomysł połą-

czenia jednostek wypłynął ze strony 
burmistrza Zielnika, który uważa, 
że utrzymywanie status quo jest 
anachronizmem. Włodarz Wolbromia 
wskazuje na możliwość uzyskania 
znacznych oszczędności w funk-
cjonowaniu połączonych zakładów, 
zarówno w kwestii kosztów osobo-
wych – ponieważ znikną dublujące 
się stanowiska biurowe, jak i tych, 
wynikających z bardziej efektywnego 
wykorzystania wspólnego potencjału 
technicznego obu zakładów w nowej 
strukturze.

- Połączenie zakładów sprawi, 
że do wykonywania pewnych prac 
i inwestycji nie trzeba będzie wy-
najmować do różnych robót firm 

zewnętrznych, co miało miejsce 
dotychczas, ponieważ paradoksalnie 
MZGKiM nie mogło wykonywać zleceń 
WZWiK, które musiało szukać wy-
konawców zewnętrznych. Pieniądze 
niepotrzebnie wypływały przez to 
poza gminę. Jestem przekonany, że 
w efekcie zmian organizacyjnych uda 
się obniżyć ceny usług świadczonych 
dotychczas poprzez te dwa podmioty 
- wody i ścieków - w odniesieniu do 
WZWiK oraz usług i robót budowla-
nych wykonywanych przez MZGKiM 
– argumentował burmistrz, który 
obliczał planowane oszczędności 
docelowo, czyli po zakończeniu pierw-
szego półrocza 2016 roku, w ujęciu 
rocznym do 1 mln zł na wydatkach 
osobowych i do 1 mln zł na wydatkach 
rzeczowych. Projekt ma przyczynić 
się też do optymalizacji podatkowej, 
poprzez obniżenie danin na rzecz 
Skarbu Państwa.

Najwięcej emocji wciąż wywo-
łuje sprawa zapowiadanej redukcji 
zatrudnienia, wynikającej przede 
wszystkim z likwidacji części stano-
wisk administracyjnych w obydwu 
zakładach. Burmistrz w trakcie 
przygotowań do połączenia mówił 
o likwidacji ok. 18-20 miejsc pracy. 
Przypomniał także o zamiarze wyłą-
czenia z początkiem nowego roku ze 
struktur MZGKiM zatrudniającego 
obecnie 14 pracowników Zespołu Ba-
senów przy Kamiennogórskiej, który 
przejmie w zarząd Dom Kultury. - Dy-
rektor Piotr Gamrot już przygotowuje 
się do tego zadania, tak pod kątem 
przyszłej modernizacji obiektu, jak 
i obsady personalnej. - Obliczam, że 
do obsługi obiektu wystarczy 8 osób 
- wyjaśniał Zielnik, zapowiadając, że 
racjonalizacja zatrudnienia będzie 
prowadzona tak, aby zwolnienia jak 
najmniej dotknęły ludzi – w pierwszej 
kolejności odejdą osoby, które osią-
gnęły już wiek emerytalny lub mogą 
skorzystać z pomostówek.
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Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia,  
to okres życzliwości,  

serdeczności składania sobie życzeń  
i wspólnych spotkań przy świątecznym stole.  
Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę spotkań  

wigilii firmowych oraz rodzinnych.  
Proponujemy spędzenie wigilii firmowej  

u nas w lokalu, a dla tych, którzy pragną spędzić  
czas wigilii firmowej w swojej siedzibie  

oferujemy wigilie na wynos. 

Specjalnie dla Państwa nasz szef kuchni  
opracował wyjątkowe menu potraw wigilijnych  

i dań świątecznych na wynos. 

W szerokiej ofercie znajdują się między innymi:  
zupa borowikowa z łazankami,  

łosoś w galarecie, pierogi z kapustą i grzybami,  
pieczona kaczka z jabłkami,  

schab w galarecie. 

Pełne menu na  
www.batorowkaolkusz.pl,  

facebook  -  facebook.com/Batorowka 

Zapraszamy do złożenia zamówienia 
32 754 58 33,  

883 322 311, 600 445 385.

R E K L A M A

strzegowa
Olgerd�Dziechciarz

Strzegowa leży przy drodze 
z Pilicy do Wolbromia, tuż za 
Smoleniem, ale w przeciwieństwie 
do tej wioski, należy już do gminy 
Wolbrom. Wieś tzw. łańcuchówka, 
której korzenie sięgają XIV wieku. 
Pierwsza wzmianka pochodzi 
z 1398 roku.

Z regestru poborowego powiatu 
krakowskiego z 1490 r. dowiadujemy 
się, że wieś ta należała do pobliskiego 
zamku pilickiego (w Smoleniu) i li-
czyła 10 łanów. W 1581 r. Strzegowa 
była włością kościelną, niewielki jej 
kawałek należał do niejakiego Wil-
skiego (1 łan), a dużo większa część do 
właściciela dóbr pilickich Wojciecha 
Padniewskiego (13 łanów kmiecych, 
2 komory bez bydła, 1 rzemieślnik). 
Zwróćmy uwagę, że Padniewski rok 
wcześniej zagarnął w tej wsi dwa łany 
sołeckie, powiększając w ten niecny 
sposób swoje udziały. 

W tymże 1581 r. istniał tu już 
kościół, prawdopodobnie wtedy 
Strzegowa podlegała parafii Dłużec 
(przeniesionej później do Wolbro-
mia). W pocz. XVII w. w okolicach 
Strzegowej (i Złożeńca) znajdowały 
się kopalnie odkrywkowe rud żelaza 
i srebra. Prawdopodobnie istniały tu 
dymarki.

Opis Strzegowej z czasów Sejmu 
Wielkiego (za „Słownikiem histo-
ryczno-geograficznym województwa 
krakowskiego w dobie Sejmu Cztero-
letniego”, pod red. Wł. Semkowicza): 
„Lasy zaczynają się w pd.-wsch. 
Części parafii i górami ciągną się 
na pn.-zach. Aż do gościńca idącego 
od S(trzegowej) do Pilicy. Lasy te, 
wielkie i obszerne, jodłowe, sosnowe 
i bukowe…”

W końcu XVIII wieku Strzegowa 
przynależała do powiatu w Lelowie. 
Właścicielem wsi był Teodor Wessel, 
ekspodskarbi wielki koronny, staro-
sta libertowski. W 1787 r. było tu 155 
ludzi, w tym sześciu narodowości ży-
dowskiej. W wykazie dwa lata później-
szym widnieje, że domów było w Strze-
gowej 61, w tym: dwór, plebania, 
browar, karczma, chałup o jednym 
gospodarzu 57. Bardzo wzrosła w taki 
krótkim czasie liczba mieszkańców, 
bo miało ich być wówczas już 335. 
Żydzi należeli do kahału w Pilicy. 

Od XIX w. wieś parafialna i fol-
wark Strzegowa należały do gminy 
Pilica w powiecie olkuskim. W 1827 r. 
było tu 63 domy i 440 mieszkańców. 
W 1890 już 511. Tutejszy folwark na-
leżał do dóbr Pilica, na jego obszarze 
były znaczne pokłady wapienia, stąd 
i uzasadnione było funkcjonowanie 
w tej miejscowości wapiennika. 
W 1871 r. dobra Strzegowa składały 
się z: folwarku Strzegowa i Leśni-
czówka, które zajmowały obszar 
1021 morgów, z czego niemal połowę 
stanowiły grunty orne i sady.

W nocy, 9 listopada 1914 r. 
w miejscowej plebani nocował komen-
dant Józef Piłsudski, który z częścią 
wyprowadzonych spod Krzywopłot 
wojsk, następnego dnia przez Wol-
brom, potem Buk, Ulinę Małą i Mi-
chałowice dotarł do Krakowa. Opis 
przejścia spod Krzywopłot (gdzie część 
legionowego wojska brała kilka dni 
później udział w bitwie) do Krakowa 
znalazł się w książce J. Piłsudskiego 
„Moje pierwsze boje”, napisanej 
w Magdeburgu w 1917 r. I z niej 
pochodzi poniższy fragment: „Koniec 
lasu; na horyzoncie szereg pagórków, 
pod nimi szeroka droga, schodząca do 
wsi Strzegowa. Na skraju jej widać już 
kręcących się naszych beliniaków. 
To jest cel na razie mego marszu. 
Stąd pójdą we wszystkie strony mac-
ki-patrole. Gdy się okaże potrzeba, 
podsunę się jeszcze dalej w stronę 
Żarnowca. Wydaję rozkazy: 

- Kwatera moja na plebanii. We 
wsi zostają dwa bataliony: II i V. III 
ubezpiecza na północ, V na połu-
dnie. I maszeruje dalej na wzgórze, 
ubezpiecza na wschód i daje pomoc, 
jeżeli się okaże potrzeba, kawalerii. 
Ta wysyła dwa większe patrole pod 
Żarnowiec: jeden podejdzie od wscho-
du, drugi od południa. Meldunki do 
I batalionu, stamtąd do mnie. Dwa 
inne patrole pójdą z Beliną przez 
Wolbrom – jeden pod Miechów; drugi 
pod osobistym dowództwem Beliny ze 
specjalną instrukcją. Belinie zaś na 
stronie daję instrukcję, by sprawdził 

moja teorię o korytarzu, idącym na 
południo-wschód. (…) Na plebanii 
było przyjemnie i wesoło. Inteligentny, 
wesoły młody proboszcz robił honory 
domu, goście byli niewybredni i pełni 
humoru. Co do mnie, postanowiłem 
był nie myśleć nic o dalszych planach 
– bałem się tego piekła wątpliwości, 
które powstaną natychmiast, gdy 
zacznę analizować położenie”.

Podczas II wojny światowej 
w okolicach Strzegowej działał Sa-
modzielny Batalion „Surowiec” 23 
DP AK dowodzony przez Gerarda 
Woźnicę „Hardego”. To właśnie stąd 
w 26 lipca 1944 nastąpił dywersyjny 

najazd 160 partyzantów z tego ba-
talionu na Wolbrom (zlikwidowano 
konfidentów, pozyskano sześć wozów 
obuwia i odzieży – obyło się bez strat 
własnych); a w sierpnia Niemcy 
urządzili nieudaną obławę na oddział 
„Hardego”. 

W październiku 1973 r. parafię 
w Strzegowej nawiedził obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej. 

Obecnie wieś ta liczy 118 gospo-
darstw rolnych i 619 mieszkańców. 
Znajduje się tu jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej, klub sportowy LKS 
Pogoń Strzegowa oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich.

Zabytki i inne atrakcje 
turystyczne

Centralnym miejscem wioski 
jest murowany kościół p. w. Pod-
wyższenia Krzyża Św. z końca XV 
wieku, z zewnątrz oszkarpowany. Ta 
kryta gontem świątynia ma wystrój 
późnobarokowy. Przy prezbiterium 
kruchty. Na półkolistej tęczy barkowy 
krucyfiks. Główny ołtarz rokokowy, 
dwa boczne późnobarokowe. Również 
z tego okresu pochodzi kamienna 
chrzcielnica i dwa konfesjonały. 
Obok dzwonnica drewniana z 1875 
r. z gotyckim dzwonem, przykryta 
neogotyckim hełmem. 

Znajdujący tu się obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem (malowany 
na płótnie, z drewnianymi złoconymi 
koronami) uważany był kiedyś za 
łaskami słynący.

Ze Strzegowej pochodzą opisy-
wane w książkach ludowe rzeźby 
kamienne, mianowicie tzw. Serce 
Jezusa i „bardzo prymitywna, a nawet 
właściwie nieporadna” (opinia R. 
Reinfussa) rzeźba Matki Boskiej. 
Z faktu obecności w jednej wsi dwu 
podobnych rzeźb, można - zdaniem 
naukowców - wnioskować, że są 
dziełem miejscowych kamieniarzy 
(być może wyszkolonych przez wło-
skich i polskich rzeźbiarzy w trakcie 
budowy i konserwacji pałacu Po-
tockich w Krzeszowicach lub w ka-
mieniołomach czarnego marmuru 
w równie nieodległych Dębnikach).

Wśród budynków Strzegowej 
rośnie uznany za pomnik przyrody 
już w latach 50. cis (Taxus baccata). 
W zbiorowym opracowaniu „Eksper-
tyza ochrony cisa oraz opracowanie 
założeń krajowej strategii ochrony 
tego gatunku”, Warszawa-Białowieża, 
z 2000 r., spotykamy już dwa wpisane 
do rejestru zabytków cisy z tej wsi: 
jeden o obwodzie 120 cm, wys. 8 m, 
obok zabudowań W. Latacza i drugi 
o obwodzie 118 cm, wys. 9 m, wła-
sność Zofii Dygas.

Z wzgórza na terenie wsi wypływa 
rzeczka Luciuchna, która przepły-
wając przez Bydlin, wpada do Białej 
Przemszy.

Pomniki przyrody. Skały Jama 
i Zegarowa są wpisane na listę po-
mników przyrody nieożywionej. Na 
tę listę planowane jest wpisanie ko-
lejnych skał oraz jaskiń z tych okolic. 
Na sakle Grodzisko Pańskie odkryto 
ślady grodu z XIII-XIV w., który mógł 
być istotnym punktem obronnym 
w czasach walk o krakowski tron 
między Władysławem Łokietkiem 
z Wacławem Czeskim. Inna sensacja, 
to odnalezienie tam śladów warsztatu 
menniczego z okresu panowania Jana 
Kazimierza, w którym …podrabiano 
„boratynki” – miedziane szelągi.

Jaskinia Jasna Strzegowska 
(w wzgórzu zwanym Jama) znajduje 
się na zachód od Strzegowej, na wys. 
ok. 430 m npm i ma 85 m długości. 
Opis jaskini - wg M. Szelerewicza i A. 
Górnego „Jaskinie Wyżyny Krakow-
sko-Wieluńskiej”: „Jest to obszerna 
z otworami w stropie. W jej zachodniej 
części znajdują się silnie zerodowane 
korytarzyki, podzielone krawędziami 
i prożkami. Pozbawione osadów, 
stromo pną się ku górze. Spoty-
kamy tu zwietrzałe nacieki. Nieco 
dalej tunel z częściowo zawalonym 
stropem prowadzi do drugiej części 
jaskini, zwanej Lisimi Jamami. Jest 
to niewielki tunelik z ciasnymi odga-
łęziami.” Pierwsza wzmianka o jaskini 
pochodzi z 1912 r., ale była ona znana 
dużo dawniej. Namulisko rozkopano 
podczas badań archeologicznych 
w latach 1947 i 1949. Wyróżniono 
wtenczas osiem poziomów, a wśród 
znalezionych kości znalazły się m.in. 
szczątki niedźwiedzia jaskiniowego. 
W szóstym poziomie były materiały 
z młodszego peleolitu, a w siódmym 
z neolitu.

Jaskinia Biśnik w Dolinie Wo-
dącej. Badania z 2005 r. wykazały, 
że jaskinia ta była zasiedlana osiem-
nastokrotnie, pierwszy raz 400-500 
tysięcy lat temu – jest to najstarszy 
ślad bytności człowieka (prawdopo-
dobnie homo erectusa) na ziemiach 
polskich. 

Jadąc z Wolbromia drogą przez 
dolinę, w której leżą zabudowania 
Strzegowej mijamy widoczne zza 
gospodarstw skałki: Kyciowe, Opo-
lonicę (po lewej) i Uczkiewiczową (po 
prawej).

Strzegowa

W cyklu tym Olgerd Dziechciarz, historyk, dziennikarz, pisarz, autor 3-tomowego  
„Przewodnika po Ziemi Olkuskiej”,  opowiadać będzie o ciekawych wydarzeniach z przeszłości, 
cennych zabytkach i zapomnianych miejscach Powiatu Olkuskiego.  W miarę możliwości cykl 

ilustrowany będzie nowymi zdjęciami lub fotografiami z archiwum autora.

Kościół�w�Strzegowej.�Fot.�Autor.
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K O M U N I K A T
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu zgodnie z art. 24 ust.7 Ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków podaje do publicznej wiadomości

T A R Y F Ę
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: 

Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław
na okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XI/190/2015 z dnia 01.12.2016 roku.
Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać  

postanowienia taryfy poprzedniej

Informacje ogólne.1. 
 Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście-

ków obowiązujące na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres 12 miesięcy: od dnia 01.01.2016r. do dnia 
31.12.2016r.oraz określa warunki ich stosowania.

 Taryfa została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2015r poz. 139), zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa 
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem.

 Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie planowanych niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakre-
sie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Klucze 
i Gminy Bolesław.

Rodzaj prowadzonej działalności.2. 
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Bolesław, Gminy Klucze, 
na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz znak: SO 7039/9/2002 z dnia 25.11.2002r.

Rodzaj i struktura taryfy.3. 
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu opracowało taryfy wieloczłonowe zawierające ceny i stawki opłat.
 Sporządzona taryfa obejmuje:

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfę niejednolitą zawierającą różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup a) 
odbiorców za 1m3 dostarczonej wody i stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług 
jest zobowiązany zapłacić Spółce za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług, jednostkę odczytu wodomierza 
głównego, wodomierza dodatkowego oraz rozliczenie należności.
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfę jednolitą zawierającą jednolite ceny dla poszczególnych taryfowych b) 
grup odbiorców za 1m3 odprowadzonych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej na Odbiorcę na okres rozliczeniowy, którą 
Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić Spółce za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług.

 Opracowana taryfa zawiera stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kana-
lizacyjnych przedsiębiorstwa.

Taryfowe grupy odbiorców usług.4. 
 Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy odbiorców usług:

Lp. Zaopatrzenie  
w wodę Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1. G 1W Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno-rodzinnych i wielorodzinnych

2. G 2W Odbiorcy produkcyjni

3. G 3W
Obiekty  użyteczności  publicznej,  gminy  (za  wodę  pobraną  z  publicznych  studni  i  zdrojów 
ulicznych do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania pu-
blicznych ulic i publicznych terenów zielonych), odbiorcy pozostali

Lp. Odprowadzanie 
ścieków Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1. G 1S Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno-rodzinnych i wielorodzinnych

2. G 2S Odbiorcy produkcyjni

3. G 3S Obiekty użyteczności publicznej, pozostali odbiorcy

Opłaty abonamentowe dla taryfowych grup odbiorców usług

Od Odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych

Lp. Kategoria odbiorców usług

I Zaopatrzenie w wodę

1. Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

2. Odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody

3. Odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

4. Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

II Odprowadzanie ścieków

1. Odbiorcy rozliczani według urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowe-
go lub ilości określonej w umowie

Od Odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych

Lp. Kategoria odbiorców usług

I Zaopatrzenie w wodę

1. Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

2. Odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody

3. Odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

4. Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

II Odprowadzanie ścieków

1. Odbiorcy rozliczani według urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego 
lub ilości określonej w umowie

Od Odbiorców rozliczanych w okresach trzymiesięcznych

Lp. Kategoria odbiorców usług

I Zaopatrzenie w wodę

1. Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

2. Odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody

3. Odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

4. Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

II Odprowadzanie ścieków

1. Odbiorcy rozliczani według urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego 
lub ilości określonej w umowie

W zakresie przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa, wyodręb-
niono jedną taryfową grupę odbiorców, która obejmuje dostawców ścieków wprowadzających ścieki przemysłowe do urządzeń 
kanalizacyjnych przedsiębiorstwa o stopniu zanieczyszczeń przekraczającym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.5. 

Taryfa dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług zawiera:

Cenę za 1m1) 3 dostarczonej wody, w rozliczeniach z Odbiorcami za ilość dostarczonej wody, ustaloną na podstawie odczytów 
wskazań wodomierzy lub na podstawie norm zużycia wody. 
Stawki opłat abonamentowych na Odbiorcę:2) 
w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego - zł/okres rozliczeniowy,a) 
w rozliczeniach w oparciu o normy zużycia wody - zł/okres rozliczeniowy,b) 
w rozliczeniach w oparciu o wskazanie wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta) - zł/okres rozlicze-nio-c) 
wy,
w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym - zł/okres rozliczeniowy.d) 
Cenę za 1m3) 3 odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub 
wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta). W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych 
ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust.1 Ustawy jako równą ilości wody pobranej lub określonej 
w umowie.
Stawki opłat abonamentowych na Odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urzą-4) 
dzenia pomiarowego/wodomierza głównego, wodomierza głównego i dodatkowego lub określoną w umowie - zł/okres rozliczeniowy.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa 5) 
zł/m3.

W rozliczeniach z Odbiorcami usług będą stosowane ceny i stawki opłat zawarte w poniższych tabelach:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę5.1. 

Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie
Cena
netto

Jednostka miary

1 2 3 4
G1W

Gospodarstwa 
domowe 

w budynkach 
mieszkalnych 

jednorodzinnych 
i wielorodzin-

nych

Cena za 1m1)  3 dostarczonej wody

Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w 2) 
okresach jednomiesięcznych

od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza a) 
głównego

od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wodyb) 

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i c) 
dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowegod) 

Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w 3) 
okresach dwumiesięcznych

od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza a) 
głównego

od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wodyb) 

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i c) 
dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowegod) 

Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w 4) 
okresach trzymiesięcznych

od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza a) 
głównego

od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wodyb) 

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i c) 
dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowegod) 

5,86

19,17

14,09

24,25

14,44

23,90

18,82

28,98

14,44

28,63

23,55

33,71

14,44

zł/m3

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

zł/odb/2m-ce

zł/odb/2m-ce

zł/odb/2m-ce

zł/odb/2m-ce

zł/odb/3m-ce

zł/odb/3m-ce

zł/odb/3m-ce

zł/odb/3m-ce
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G2W

Odbiorcy pro-
dukcyjni

Cena za 1m1)  3 dostarczonej wody

Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w 2) 
okresach jednomiesięcznych

od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza a) 
głównego

od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wodyb) 

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i c) 
dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowegod) 

Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w 3) 
okresach dwumiesięcznych

od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza a) 
głównego

od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wodyb) 

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i c) 
dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowegod) 

Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w 4) 
okresach trzymiesięcznych

od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza a) 
głównego

od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wodyb) 

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i c) 
dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowegod) 

5,89

19,17

14,09

24,25

14,44

23,90

18,82

28,98

14,44

28,63

23,55

33,71

14,44

zł/m3

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

zł/odb/2m-ce

zł/odb/2m-ce

zł/odb/2m-ce

zł/odb/2m-ce

zł/odb/3m-ce

zł/odb/3m-ce

zł/odb/3m-ce

zł/odb/3m-ce

G 3W

Obiekty użytecz-
ności publicz-
nej, gminy (za 
wodę pobraną 
z publicznych 

studni i zdrojów 
ulicznych 

do zasilania 
publicznych 

fontann i na cele 
przeciwpoża-
rowe oraz do 

zraszania
publicznych ulic 

i publicznych 
terenów zielo-

nych), pozostali 
odbiorcy

Cena za 1m1)  3 dostarczonej wody

Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w 2) 
okresach jednomiesięcznych

od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza a) 
głównego

od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wodyb) 

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i c) 
dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowegod) 

Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w 3) 
okresach dwumiesięcznych

od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza a) 
głównego

od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wodyb) 

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i c) 
dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowegod) 

Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w 4) 
okresach trzymiesięcznych

od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza a) 
głównego

od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wodyb) 

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i c) 
dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowegod) 

5,86

19,17

14,09

24,25

14,44

23,90

18,82

28,98

14,44

28,63

23,55

33,71

14,44

zł/m3

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

zł/odb/2m-ce

zł/odb/2m-ce

zł/odb/2m-ce

zł/odb/2m-ce

zł/odb/3m-ce

zł/odb/3m-ce

zł/odb/3m-ce

zł/odb/3m-ce

Wysokość ceni stawek opłat za odprowadzanie ścieków 5.2. 

Taryfowa 
grupa 

odbiorców
Wyszczególnienie

Cena
netto

Jednostka 
miary

1 2 3 4
G1 S

Gospo-
darstwa 
domowe 
w budyn-

kach miesz-
kalnych 
jednoro-
dzinnych 
i wieloro-
dzinnych

Cena za 1m1)  3 odprowadzonych ścieków

Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okre-2) 
sach jednomiesięcznych według wskazań urządzenia pomiarowego/
wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości 
określonej w umowie

Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach 3) 
dwumiesięcznych według wskazań urządzenia pomiarowego/wodomierza 
głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej 
w umowie

Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okre-4) 
sach trzymiesięcznych według urządzenia pomiarowego/wodomierza 
głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej 
w umowie

9,43

3,98

7,96

11,94

zł/m3

zł/odb/m-c

zł/odb/2m-ce

zł/odb/3m-ce

G2 S

Odbiorcy 
produkcyjni

Cena za 1m1)  3 odprowadzonych ścieków

Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okre-2) 
sach jednomiesięcznych według wskazań urządzenia pomiarowego/
wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości 
określonej w umowie

Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach 3) 
dwumiesięcznych według wskazań urządzenia pomiarowego/wodomierza 
głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej 
w umowie

Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okre-4) 
sach trzymiesięcznych według urządzenia pomiarowego/wodomierza 
głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej 
w umowie

9,43

3,98

7,96

11,94

zł/m3

zł/odb/m-c

zł/odb/2m-ce

zł/odb/3m-ce

G3 S

Obiekty 
użytecz-
ności 

publicznej, 
pozostali 
odbiorcy

Cena za 1m1)  3 odprowadzonych ścieków

Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okre-2) 
sach jednomiesięcznych według wskazań urządzenia pomiarowego/
wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości 
określonej w umowie

Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach 3) 
dwumiesięcznych według wskazań urządzenia pomiarowego/wodomierza 
głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej 
w umowie

Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okre-4) 
sach trzymiesięcznych według urządzenia pomiarowego/wodomierza 
głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej 
w umowie

9,43

3,98

7,96

11,94

zł/m3

zł/odb/m-c

zł/odb/2m-ce

zł/odb/3m-ce

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa 5.3. 
(patrz tabela str. 8)

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.5.4. 

Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest na podstawie ilości 5.5. 
dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w oparciu o ceny i stawki opłat określone w niniejszej Taryfie.

O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 5.6. 
odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy okres rozliczeniowy, w którym były świadczone usługi.

Opłata abonamentowa jest naliczana Odbiorcy niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę i/lub odprowadzał 5.7. 
ścieki w okresie rozliczeniowym.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze. Opóź-5.8. 
nienia w regulowaniu należności uprawniają przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w ustawowej wysokości.

Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich Odbiorców usług, bez względu na wyposażenie nieruchomości w przy-5.9. 
rządy i urządzenia pomiarowe.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego a w przypadku jego 5.10. 
braku w oparciu o  normy zużycia wody.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 5.11. 

W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa 5.12. 
w art.6 ust.1 Ustawy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przy-5.13. 
padkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego 
na koszt Odbiorcy usług.

Odbiorca usług (Dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysło-5.14. 
wych do urządzeń kanalizacyjnych na podstawie wystawionej faktury w terminie wskazanym na fakturze.

  Ciąg dalszy str .10
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Wasze interWencje
Lp. Rodzaj substancji Jednostka

Pierwszy stopień przekroczenia Drugi stopień przekroczenia Trzeci stopień przekroczenia

Dopuszczalna 
wartość1)

Stawka opłaty
w zł /m3 za okres  

przekroczenia netto

Dopuszczalna  
wartość1)

Stawka opłaty
w zł /m3 za okres  

przekroczenia netto

Dopuszczalna 
wartość1)

Stawka opłaty
w zł /m3 za okres  

przekroczenia netto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zawiesiny łatwo opadające ml/l 10 - 15

19
,35

15 - 20

27
,09

> 20

38
,70

2 Zawiesiny ogólne mg/l 400 - 500 500 – 600 > 600

3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) mg O2/l 1000 - 1100 1100 – 1200 > 1200

4 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 
(BZT5)

mg O2/l 500 - 600 600 – 700 > 700

5 Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg C/l 500 - 600 600 – 700 > 700

6 Azot amonowy mg NNH4/l 100 - 150 150 – 200 >200

7 Azot azotynowy mg NNO3/l 10 - 15 15 – 20 > 20

8 Fosfor ogólny mg P/l 10 - 15 15 – 20 > 20

9 Chlorki mg Cl/l 1000 - 1100 1100 – 1200 > 1200

10 Siarczany mg SO4/l 500 – 600 600 – 700 > 700

11 Siarczyny mg S03/l 10 – 15 15 – 20 > 20

12 Żelazo ogólne mg Fe/l 10 – 15 15 – 20 > 20

13 Glin mg Al/l 3 - 5 5 – 7 > 7

14 Antymon mg An/l 0,5 – 0,7 0,7 – 0,9 > 0,9

15 Arsen mg As/l 0,5 – 0,7 0,7 – 0,9 > 0,9

16 Bar mg Ba/l 5 - 7 7 – 9 > 9

17 Beryl mg Be/l 1 - 3 3 – 5 >5

18 Bor mg B/l 10 - 15 15 – 20 > 20

19 Cynk mg Zn/l 3 - 5 5 – 7 > 7

20 Cyna mg Sn/l 2 - 4 4 – 6 > 6

21 Chrom+6 mg Cr/l  0,2 – 0,3  0,3 – 0,4 > 0,4

22 Chrom ogólny mg Cr/l 1 - 3 3 – 5 >5

23 Kobalt mg Co/l 1 - 3 3 – 5 >5

24 Miedź mg Cu/l 1 - 3 3 – 5 > 5

25 Molibden mg Mo/l 1 - 3 3 – 5 > 5

26 Nikiel mg Ni/l 1 - 3 3 – 5 > 5

27 Ołów mg Pb/l 0,5 – 0,7 0,7 – 0,9 > 0,9

Lp. Rodzaj substancji Jednostka

Pierwszy stopień przekroczenia Drugi stopień przekroczenia Trzeci stopień przekroczenia

Dopuszczalna 
wartość1)

Stawka opłaty
w zł /m3 za okres  

przekroczenia netto

Dopuszczalna  
wartość1)

Stawka opłaty
w zł /m3 za okres  

przekroczenia netto

Dopuszczalna 
wartość1)

Stawka opłaty
w zł /m3 za okres  

przekroczenia netto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28 Selen mg Se/l 1 – 3

19
,35

3 – 5

27
,09

> 5

38
,70

29 Srebro mg Ag/l 0,5 – 0,7 0,7 – 0,9 > 0,9

30 Tal mg TI/1 1 – 3 3 – 5 > 5

31 Tytan mg Ti/1 2 – 4 4 – 6 > 6

32 Wanad mg V/l 2 – 4 4 – 6 > 6

33 Chlor wolny mg Cl2/l 1 – 3 3 – 5 > 5

34 Chlor całkowity mg Cl2/l 4 – 6 6 – 8 > 8

35 Cyjanki związane mg CN/l 5 – 7 7 – 9 > 9

36 Cyjanki wolne mg CN/l 0,5 – 0,7 0,7 – 0,9 > 0,9

37 Fluorki mg F/l 20 – 25 25 – 30 > 30

38 Siarczki mg S/l 1 – 3 3 – 5 > 5

39 Rodanki mg CNS/l 30 – 35 35 – 40 > 40

40 Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 15 – 20 20 – 25 > 25

41 Węglowodory ropopochodne mg/l 15 – 20 20 – 25 > 25

42 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100 – 150 150 – 200 >200

43 Insektycydy fosforoorganiczne mg/l 0,1 – 0,3 0,3 – 0,5 > 0,5

44 Lotne związki chloroorganiczne (VOX) mg Cl/l 1,5 – 3 3 – 5 > 5

45 Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX) mg/l 1 – 3 3 – 5 > 5

46
Lotne węglowodory aromatyczne (BTX-Benzen, Toulen, 
Ksylen)

mg/l 1 – 3 3 – 5 > 5

47 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mg C/1 0,2 – 0,4 0,4 – 0,6 > 0,6

48
Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo 
czynne anionowe) 

mg/l 15 – 20 20 – 25 > 25

49
Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo 
czynne niejonowe) 

mg/l 20 – 25 25 – 30 > 30

50 Kadm (Cd) mg/l 0,4 – 0,6 0,6 – 0,8 > 0,8

51 Odczyn pH pH
5,5 – 6,5

9,5 – 10,5

4,5 – 5,5

10,5 – 11,5

< 4,5

> 11,5

52 Temperatura oC 35 - 37 37 - 40 > 40

1)   dopuszczalna wartość odnosi się do próbki średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu, z wyjątkiem odczynu i temperatury, gdzie wartości odnoszą się do próbek jednorazowych pobranych losowo.  W przypadku, gdy Odbiorca Usług nie zapewnia możli-
wości pobrania próbki średniodobowej, proporcjonalnej do przepływu, PWiK Sp. z o.o. dokonuje pobrania trzech próbek ścieków przemysłowych w odstępach co najwyżej 2 godzinnych i przeprowadza analizę laboratoryjną próbki powstałej z ich zmieszania.  
Do cen i stawek opłat określonych w niniejszej taryfie dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług VAT wprowadzony odrębnymi przepisami.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa
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5.15. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przekroczenia przez Odbiorcę usług 
(Dostawcę ścieków) warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, PWiK sp. z o. o. będzie naliczało opłatę 
za przekroczenie tych warunków zgodnie z obowiązującą w danym roku kalendarzowym taryfą. Opłata ta ma charakter ciągły 
i będzie naliczana do momentu ustania przekroczeń.

 Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych naliczana 
będzie w zależności od stopnia przekroczenia dopuszczalnych wartości za okresy obliczeniowe, tj. od dnia poboru próby 
ścieków przemysłowych, w którym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń do dnia 
kolejnego poboru próby ścieków nie wykazującej przekroczenia dopuszczalnej wartości.

 W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach zanieczyszczeń, z wyjątkiem od-
czynu i temperatury, w/w opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyj-
nych ustala się dla wskaźnika zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą stawkę opłaty.

 Do opłaty naliczanej według obowiązujących stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysło-
wych do urządzeń kanalizacyjnych ustalonej według wyżej określonych zasad dolicza się w każdym przypadku opłatę za 
przekroczenie dopuszczalnych wartości pH i temperatury według stawek opłat.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1.  Warunki stosowania cen i stawek opłat.

 W taryfie na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z Ustawą o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie 
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzeniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, a także Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu uchwalonym Uchwałą Nr XXXIV/500/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 
2014r.

 Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i sta-
wek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

1) Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo na rzecz Odbiorców obejmują prowadzenie rozliczeń za ilość zużytej wody i/
lub odprowadzonych ścieków ustalonej w zależności od wyposażenia w wodomierze/urządzenia pomiarowe na podstawie 
odczytów:

−	 wskazań wodomierza głównego
−	 wskazań wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)
−	 wskazań wodomierza lokalowego
−	 wskazań urządzenia pomiarowego 
 lub w przypadku braku wodomierza w oparciu o  normy zużycia wody, a w przypadku braku urządzenia pomiarowego na podsta-

wie ilości określonej w umowie.
2) Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo na rzecz Odbiorców obejmują prowadzenie rozliczeń według:
−	 stawek opłat abonamentowych za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług i/lub gotowość urządzeń kana-

lizacyjnych do świadczenia usług, jednostkę odczytu wodomierza i rozliczenia należności (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy).

6.2. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców.

6.2.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody dla celów spożycia, socjalno-bytowych 

i przemysłowych i dokonywane jest dla: budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, odbiorców produkcyjnych oraz obiektów 
użyteczności publicznej i pozostałych odbiorców. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje realizację zadań własnych Gmin 
określonych w art. 22 Ustawy dla Gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław.

6.2.2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z budynków mieszkalnych jedno i wielo-

rodzinnych, zakładów produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej i innych odbiorców.

6.2.3. Przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowa-dzanych do 
urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, 
pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie o odprowadzanie ścieków w czasie okresowych kontroli 
prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa  z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

 O wynikach kontroli Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje Odbiorcę usług (Dostawcę ścieków) w ter-
minie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

2. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

– dzień  ponownej  kontroli, dokonanej  przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. stwierdzającej ustanie przekroczeń 
warunków wprowadzania ścieków przemy-słowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa;

– dzień wpływu do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. pisemnego wniosku Odbiorcy usług (Dostaw-
cy ścieków) o przeprowadzenie ponownej kontroli (rekontroli) w związku z ustaniem  przekroczeń  warunków  dopuszczalnych 
wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń

3. W przypadku, gdy ponowna kontrola, lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków) przeprowadzo-
na przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo naliczać 
będzie opłatę od przekroczeń, jakie wykazała ostatnia kontrola.

4. W przypadku, gdy Odbiorca usług (Dostawca ścieków) podjął działania na rzecz poprawy jakości ścieków, przysługuje prawo 
do ponownej kontroli ich jakości (rekontroli) w terminie wcześniejszym niż zaplanowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. O fakcie podjęcia tych działań i ustaniu przekroczeń Odbiorca usług (Dostawca ścieków) winien powiado-
mić Przedsiębiorstwo w formie pisemnej wraz z dołączonymi wynikami badań wykonanymi przez akredytowane laboratorium. 
W przypadku gdy do informacji nie zostanie dołączony raport z badań będzie to oznaczało, że Odbiorca usług (Dostawca 
ścieków) zleca wykonanie badań przez laboratorium zakładowe.

 Ponowna kontrola (rekontrola) przebiega według schematu obowiązującego podczas kontroli jakości ścieków.

 Przeprowadzone z inicjatywy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. kontrole warunków dopuszczalnych od-
prowadzania ścieków przemysłowych, w ramach realizacji jej obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt Przedsiębior-
stwa.

 Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków) wykonywane są na koszt Odbiorcy 
usług (Dostawcy ścieków).

6.3. Standardy jakościowe obsługi Odbiorców usług.

 Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi Odbiorców usług wyni-
kających z obowiązujących przepisów prawa, standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, umów zawartych z Odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Olkuszu 
uchwalonym przez Radę Miejską w Olkuszu uchwałą Nr XXXIV/500/2014 z dnia 30września 2014r. 

 Jakość wody produkowanej i dostarczanej przez Przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

„Silver Park” wśród najlepszych!
warszawa

Piotr�Kubiczek,�fot.�UMiG�Olkusz

26 listopada w siedzibie PKOL 
w Warszawie odbyła się uroczysta 
gala pn. „Sportowa Polska 2015”. 
Podczas uroczystości poznaliśmy 
laureatów 16. edycji konkursu 
„Budowniczy Polskiego Sportu”. 
Wśród nagrodzonych przez organi-
zatorów, znalazł się Olkusz! „Spor-
towym Obiektem Roku” wybrany 
został Park Rekreacyjno-Krajobra-
zowy „Silver Park” zlokalizowany 
przy ul. Głowackiego.

Obok Silver Parku po ten za-
szczytny tytuł sięgnęły również Termy 
Warmińskie w Lidzbarku, Centrum 
Rehabilitacji i Sportu Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach, Hala Widowiskowo-Sportowa 
w Imielinie, wielofunkcyjny ośrodek 
sportowy – kryta pływalnia H2O-
stróg, pływalnia Gryfice oraz stadion 
w Barcinie.

Wyróżnienie dla olkuskiego 
obiektu z rąk organizatorów ple-
biscytu odebrali: Wiceburmistrz 
Bożena Krok oraz Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Dariusz 
Murawski.

- To wspaniała wiadomość. Ale 
na ten sukces zapracował cały sztab 
ludzi, w tym sami mieszkańcy. Silver 
Park projektowaliśmy i budowali 
wspólnie, wszystkie obiekty i urzą-
dzenia składające się na nasz Park 
nie są rozlokowane przypadkowo. Na 
etapie projektowania odbyło się wiele 
spotkań roboczych i konsultacji – od 
tego zaczęliśmy planowanie budowy. 
Po sześciu latach od daty pojawienia 
się pierwszej koncepcji obiekt został 
oddany do użytkowania, a teraz 

zyskał uznanie w skali całego kraju – 
cieszy się Dariusz Murawski.

Olkuski Silver Park to oryginal-
ny i nowatorski projekt, o którym 
wieść rozniosła się bardzo szybko 
po Polsce. Riderzy każdego pokroju 
– rolkarze, deskorolkowcy, czy fani 
jazdy na bmx-ach otwarcie mówią, 
że skateplaza przy ul. Głowackiego 
to jeden z najlepszych, jeśli nawet nie 
najlepszy w kraju obiekt do treningu 
i rozgrywania imprez mistrzowskich. 
Kosztował około 3,24 miliona złotych, 
z czego w ramach dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej, na jego 
budowę udało się pozyskać 2,34 mln 
zł. Wkład miasta w inwestycję wynosił 
więc tyle, co budowa połowy boiska 
typu „Orlik”.

- Tytuł „Sportowy Obiekt Roku” 
przyznawany jest obiektom sporto-
wym i rekreacyjnym, wyróżniającym 
się architekturą, konstrukcją, mate-
riałami i technologiami zastosowa-
nymi przy budowie. Istotne są także: 

funkcjonalność obiektu oraz organi-
zacja wydarzeń sportowych – dodaje 
Michał Latos, rzecznik prasowy 
UMiG-u, który także reprezentował 
miasto podczas gali w stolicy.

Wszystkie te warunki Silver Park 
spełnił bez najmniejszych problemów. 
Dotyczy to również organizacji imprez 
i popularyzacji sportu. Do tej pory 
na skateplazie odbyły się trzy edycje 
Olkusz Silver Games, Ekstremalna 
Liga Zagłębia, Amatorskie Mistrzo-
stwa Polski Family Cup w kolarstwie 
górskim, zmagania w ramach Rodzin-
nych Rozgrywek Sportowych i chyba 
najważniejsze z zawodów - tegoroczne 
pierwsze oficjalne Mistrzostwa Polski 
w Skatebordingu. - To nie wszystko. 
Na terenie Parku wciąż trwają prace 
nad uatrakcyjnieniem oferty dla 
mieszkańców. W ramach II edycji 
budżetu obywatelskiego pojawiły 
się projekty utworzenia alejki dla 
rolkarzy, parku Street Workout 
oraz siłowni zewnętrznej – dodaje  

Dariusz Murawski.
Dodatkową atrakcją olkuskiego 

Silver Parku jest fakt jego ulokowania 
na dawnych terenach górniczych. 
Zostało to podkreślone umieszcze-
niem na jego obszarze maszyn gór-
niczych pracujących w okolicznych 
kopalniach. Przypomnijmy, że na 
cały kompleks to ponad 6 hektarów 
terenu, na którym znajduje się: jedna 
z największych w Polsce skateplaz 
(o powierzchni ok. 1200m2), ska-
tespot z lokomotywą, tory trialowe, 
pumptracki, dirty, ścieżki rowerowe, 
plac zabaw, altana wielofunkcyjna, 
oczko wodne, tor skimboardowy 
oraz rekreacyjne tereny zielone. Do 
unikalności naszych obiektów dała 
się przekonać Komisja Weryfikacyj-
na, w skład której weszło dwunastu 
ekspertów z dziedziny sportu, bu-
downictwa i zarządzania. Na czele 
komisji stanęła Danuta Burzyńska 
– konstruktor budowlany i zarazem 
redaktor naczelna miesięcznika 
„Builder”. To właśnie oni pozytywnie 
rozpatrzyli kandydaturę olkuskiego 
Silver Parku do tytułu „Sportowego 
Obiektu Roku”. Nominacji dokonał 
Marszałek Województwa Małopol-
skiego.

Nagrodę przedstawicielom Ol-
kusza wręczyły byłe gwiazdy sportu, 
a teraz ambasadorzy Sportowej Polski 
– judoka Paweł Nastula, bokser Grze-
gorz Skrzecz oraz Marek Zdziebłowski 
– prezes Klubu Sportowa Polska.

Specjalnie na Galę Sportowa 
Polska 2015 organizatorzy przy-
gotowali krótką prezentację Silver 
Parku, którą można obejrzeć pod 
adresem: https://www.youtube.
com/watch?v=wwJ65qsJtaw&featu-
re=youtu.be

Trenowali z 
„Królem Arturem”
olkusz

Piotr�Kubiczek

Wracamy do wydarzeń z ubie-
głego tygodnia, kiedy to w hali 
MOSiR-u pojawił się niecodzienny 
gość – były reprezentant Polski 
w piłce ręcznej Artur Siódmiak. 
Tak, dokładnie ten sam, którego 
kibice szczypiorniaka pamiętają 
głównie ze spotkania z Norwegią 
i „jednej wenty”. To właśnie rzut 
„Króla Artura” przez całe boisko 
zapewnił biało-czerwonym awans 
do półfinału Mistrzostw Świata 
w 2009 roku. Teraz po zakończe-
niu kariery sportowej, Siódmiak 
zajął się szkoleniem młodzieży. 
Do Olkusza przyjechał na camp, 
w ramach prowadzonej przez siebie 
Akademii.

To była świetna lekcja i zarazem 
reklama piłki ręcznej. Wizyta byłego 
kadrowicza ściągnęła na ul. Wiejską 
sporą grupę fanów piłki ręcznej. 
Od rana na parkiecie trwały zajęcia 
prowadzone przez Mistrza i jego kom-
panów. Dzieci i młodzież miały okazję 
wziąć udział w zajęciach multisport 
– czyli tych ogólnorozwojowych. To 
na rozgrzewkę. Później uczestnicy 
campu i ich opiekunowie odtańczyli 
popularną „Macarenę”. Zabawa była 
przednia.

W drugiej części campu zaplano-
wano wewnętrzny pojedynek – Mło-
dziczki zagrały z Juniorkami Młod-
szymi. Wynik zszedł na drugi plan. 
Do nieoczekiwanej roszady doszło na 
ławce trenerskiej. Drużynę ze star-
szego rocznika poprowadził bowiem 
prezes SPR-u Marcin Kubiczek.

- Bardzo się cieszymy, że udało 
nam się rozpocząć współpracę z Aka-
demią Artura Siódmiaka. Pierwszy 
camp był bardzo udany i jesteśmy 
z niego bardzo zadowoleni. W zabawie 
i ćwiczeniach sportowych uczestni-
czyło prawie sto osób. Dla nich spo-
tkanie z tak znakomitym sportowcem 
było niezapomnianym przeżyciem. 
Wspólny trening, wspólne zabawy, 
autografy, zdjęcie z Mistrzem – to 
zostanie w pamięci do końca życia – 
mówi sternik klubu.

Zanim odbył się premierowy 
camp, dzień wcześniej w olkuskim 
magistracie doszło do spotkania 
Artura Siódmiaka z wiceburmistrz 
Bożeną Krok. W trakcie rozmów 
obecni byli również radni miejscy, 
przedstawiciele Małopolskiego Związki 
Piłki Ręcznej, a także działacze SPR-u.

- Po kilku miesiącach pracy 
okazuje się, że oddział Akademii w Ol-
kuszu stanowi wzór dla innych miast. 
Bardzo miło było nam usłyszeć, że 
Olkusz i Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
Olkusz, postrzegane jest jako bardzo 
dobrze funkcjonujący ośrodek piłki 
ręcznej – zaznacza Marcin Kubiczek, 
który przy okazji spotkania z rąk 
prezesa MZPR Zbigniewa Gorączko, 
odebrał medal w dowód uznania za 
wkład włożony w rozwój piłki ręcznej 
w całym województwie.

To był pierwszy, ale z pewnością 
nie ostatni taki camp w naszym 
mieście. „Król Artur” ze swoją świtą 
przyjadą do Olkusza w nowym roku. 
Wspaniała zabawa i cenna lekcja 
dyscypliny gwarantowana!
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ZDROWIE i URODA
ALERGIA
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.  
511 998 966.

CHIRURG oGólny
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.

Artur Jędruch specjalista chirurgii ogólnej. 
Usuwanie znamion skórnych, leczenie chirur-
giczne wrastających paznokci. Konsultacje chi-
rurgiczne. Chrzanów, ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Centrum Medyczne Artroskop 
(obok budynku Spółdzielni Mieszkaniowej).  
Rejestracja tel. 32 223 61 77, pon.-pt. 7.00-20.00. 
Przyjmuje w środy 16.00-18.00. www.wzietek.pl

Tomasz Micorek, lek. med. USG jamy brzusznej, 
USG Doppler naczyń. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64 „Centrum Medyczne”, środa i piątek 16.00-
19.00. Rejestracja Tel. 32 645 44 70.

Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 32 645 54 97.

Lek. Sebastian Mosiej - Specjalista Chirurgii 
Ogólnej. Zabiegi ambulatoryjne - usuwanie 
znamion, guzów skóry i tkanki podskórnej. Bada-
nie usg tarczycy, biopsje tarczycy. Konsultacje. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.30 reje-
stracja tel. 32 754 34 64 po 14, 608 681 422.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

CHIRURG oRtopEdA
Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii  
urazowej i ortopedycznej. Olkusz, al. 1000-lecia 
16,  wtorek,  piątek.  Rejestracja 10-18.  
Tel. 32 645 12 21.

Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
Olkusz, al. 1000-lecia 16, tel. 602 639 497,  
32 645 12 21.

Jacek Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budy-
nek naprzeciw szpitala - obok piekarni). Rejestra-
cja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, czw.  
od godz. 15.00 (zamienne wtorki).

Waldemar Pasich, specjalista chirurgii urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem Millenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowego, leczenie: fala uderzeniowa, 
laser. Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Wt-pt. 14-17. 
Rejestracja godz.10-17. Tel.786 866 820.

CHoRoBy ZAKAŹnE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 10-18,  
sob. 10-13.

dERmAtoLoG
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1  
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.  
Pn., śr. 16.00-18.00.

Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,  
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.

dIEtEtyK
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia 
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach, 
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje 
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Wojtal, 
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,  
www.diet-fit.pl

Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchu-
dzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne w 
jednostkach chorobowych, programy żywie-
niowe dla sportowców oraz żywienie kobiet 
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.  
795 638 226, www.poradniametabo.pl

EndoKRynoloG
Dr n. med. Edyta Barczyk, Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

lek.med. Anna Wasyliszyn-Nowak specjalista 
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog 
przyjmuje w pon., wt. i śr. po wcześniejszej rej. 
tel: 32-645-44-70, K. K. Wielkiego 64, Olkusz.

Lek. Aneta Zasada – Jajkiewicz, endokrynolog. 
Przyjmuje w NZOZ PRO FAMILIA, ul. Jana Kantego 
28. Rejestracja pod nr telefonu: 32 754 35 22.

Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog. 
NEUROKARD, ul. Pocztowa 3, Bukowno, tel.  
668 127 238.

GImnAstyKA KoREKCyjnA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GInEKoloG
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).

Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A, tel.  
602 790 022, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

Kamila Węglarz, lek. med., specjalista ginekolog 
- położnik. Olkusz ul. Nowa 13, środa od 16.00, tel. 
698 647 375.

poradnia schorzeń sutka• 
Lek. Sebastian Mosiej. Diagnostyka i leczenie 
chorób piersi i tarczycy (usg, biopsje cienkoigłowe, 
mammotomia). Zabiegi ambulatoryjne. Konsulta-
cje. Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.00 
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.

KARdIoloG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, specjalista chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. 
K.K. Wielkiego 64 (Gabinety Specjalistyczne). Rej. 
32 6454470 pn-pt 10-19.

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter 
ciśnieniowy. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Piątek 
od godz.16. Olkusz, ul. K. K.Wielkiego 64. Rej.  
32 645 44 70, 602 489 648.

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna. Tel. 604 052 
027.

lARynGoloG
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17-19.

Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.

Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.

LoGopEdA
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka 
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego 
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logope-
dyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8 
Olkusz.

Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. Tel. 512 301 127.

Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.

Diagnoza i Terapia Logopedyczna mgr Katarzyna 
Redel, logopeda. Nowoczesny gabinet mobilny 
(dojazd do pacjenta).  Terapia zaburzeń  
mowy i rozwoju Metodą Krakowską. Więcej:  
www.fb.com/logopedaolkusz. Tel: 886 490 060.

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

mAsA¯ystA
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny, 
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu 
klienta. Tel. 501 663 912. 

mEdyCynA EstEtyCZnA
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Olkusz ul. K.K Wiel-
kiego 60, III piętro windą (budynek Silver).  
Tel. 570 691 681.

Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

mEdyCynA nAtURAlnA
BIO-TERAPIE – Testy obciążeń organizmu (drob-
noustroje, alergia, toksyny). Terapia biorezonan-
sowa (egzogenna, indukcyjna, BRT adaptacyjna). 
www.bio-terapie.pl Rejestracja telefoniczna  
606 371 592.

nEfRoloG
Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog, 
leczenie chorób nerek, układu moczowego, 
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Bucho- 
wieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.  
Tel. 32 645 49 02 / 04.

nEURoloG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.

Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestracja 
telefoniczna: 668 127 238.

oKUlIstA
Anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 
16.30. Rejestracja tel. 606 790 500.

„OKO-TEST” Specjalistyczny Ośrodek Diagno-
styki i Leczenia Schorzeń Narządu Wzroku pod 
kierownictwem med. Dr n. med. Violetty Tom-
czyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(bud. Apteki). Rejestracja tel. 32 643 25 85,  
godz. 12-16.

„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med. 
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
( n a  p r ze c i w ko  s z p i ta l a ) .  Re j e s t ra c j a 
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.  
508 177 970.

onKoloG
Tomasz Muszalski, lek. med. specjalista onkoli-
gii klinicznej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 
16.00. NZOZ Profamilia, Olkusz, ul. J. Kantego 28. 
Tel. 32 754 35 22.

optyKA
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 18, tel. 784 820 130. Pon., 
czw., pt. 9-17, wt. 10-18, śr. 10-16, sob. 10-14.

pEdIAtRA
Małgorzata Bargieł-Padło, lek. chorób dzieci.
Olkusz, wizyty domowe, ul. Żuradzka 27,  
tel. 32 643 08 89, 602 224 220.

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855.

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052.

Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.

Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921

psyCHIAtRIA  
/ psyCHotERApIA
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta 
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw. 15-20. 
Wizyty domowe. Rejestracja tel. 519 343 030. 
www.psychiatra.olkusz.pl

Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl

Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś 
diagnoza psychologiczna, psychoterapia dzieci 
i młodzieży. Tel. 608 462 479.

Janusz Morasiewicz, dr med., spec. psychiatra, 
certyfikat psychoterapeuty Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, (nad apteką). Czw. 15-20. Rejestra-
cja tel.: 603 852 092, 12 419 13 89. Kraków, ul. 
Konarskiego 42/2 (boczna Lea), wt. 15-20, czw. 
9-13, pt. 15-20. www.psychoterapeuta-krakow.com.pl 
e-mail: psyche@psychoterapeuta-krakow.com.pl

Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

REHABIlItACjA
EWA - MED Miejskie Centrum Rehabilitacji 
w Olkuszu. Mózgowe porażenie dziecięce. Wady 
postawy. Bóle kręgosłupa. Rwa kulszowa 
i barkowa, schorzenia neurologiczno-ortopedy-
czne, masaż lecznicy.  Wizyty domowe. 
Tel.884337112.

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)  
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Rehabilitacja w domu pacjenta.

Mgr Anna Małecka-Włoch. Rehabilitacja po 
udarach mózgu, SM, SLA, polineuropatia, nerw 
twarzowy, powypadkowa, onkologiczna, ortope-
dyczna. Wizyty domowe kom. 505 503 249.

CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE  
MARLIBO-MEDICA w Olkuszu. Ortopeda,  
neurolog, pediatra, neonatolog, pulmonolog, 
neurologopeda, psycholog, fizjoterapeuci.  
Leczenie bólu kręgosłupa i stawów, rehabilitacja 
specjalistyczna dorosłych, dzieci i niemowląt, 
szkoła  rodzenia ,  f i z jo-f i tness ,  zumba.  
www.marlibo-medica.pl, tel. 32 626 17 31.

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia neurologiczna i ortopedyczna. 
Terapia manualna, kinesiotaping, masaż leczniczy 
i relaksacyjny. Wizyty domowe. Tel.:508 451 924.

stACjA dIAlIZ
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego 
15A. Zapewnia dializy dla pacjentów z Olkusza  
i okolic. Tel. 32 645 49 02.

stomAtoloGIA
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.

Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT” 
Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32 
643 25 30, www.centerdent.pl

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.

Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.

Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.

Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.

Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.

Zimowscy  Stomatologia. Olkusz, ul. F. Nullo  
35 b, tel.: 32 754 25 18. Poniedziałek - Piątek:  
9 - 19, Sobota: 9 - 13.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 

Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl

Prywatna Praktyka Stomatologiczna „Apolonia” 
dr n. med. Joanna Zappa-Gawłowska, spec. 
chirurgii stomatologicznej. Zabiegi również  
w sedacji wziewnej. Pn., śr., pt. 10-13 i 16-20. 
Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Tel. 32 647 07 40  
wew. 22.

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). Rejestracja tel. w godz. pracy  
32 641 31 55. Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20,  
pt. 8.30-14. Kontrakt z NFZ.

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na pocze-
kaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpi-
talna 5). Tel. 32 754 41 23, 600 906 292. Pn.-pt. 
9-17, sobota 9-12.

tERApIE
Zbigniew Krempicki - Certyfikowany Specjalista 
Terapii Uzależnień. Diagnoza, terapia, pomoc 
rodzinie w problemie narkotykowym. Przyjmuje 
od 12.10.2015 (poniedziałek) godz. 10.00, Przy-
chodnia Profamilia, Olkusz, ul. Jana Kantego 28 
Tel. 32 754 35 22.

Terapie biorezonansem BICOM 2000: bólu krę-
gosłupa i stawów, reumatyzmu, nerwic, depresji, 
tarczycy, terapie antynikotynowe, antyalkoho-
lowe, odchudzające. ALERGO-MED Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (2 piętro), tel. 511 998 966.

URodA
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja, peelingi, cellulologia, makijaże i inne... 
Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl

Studio Venus, medycyna estetyczna, depilacja 
laserowe, zabiegi pielęgnacyjne. Zbieraj punkty, 
odbieraj nagrody, za każde 50 zł wydane u Nas 
otrzymasz 10 pkt. Zbierz 100 pkt. a otrzymasz do 
wykorzystania 50 zł. Promocja do końca roku. 
Depilacja laserowa -50%. www.venus-olkusz.pl; 
fb. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmiescie 7. Tel. 
501 310 050.

URoLoG
Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa. Rej. 9.00-15.00. Tel. 32 643 30 19.

UsG
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska doppler, USG: piersi, staw biodrowy niemow-
ląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, 
szyja, staw kolanowy. Rej. pon.-sob. 8-20. Tel. 32 
645 26 09, 600 686 603. www.usgolkusz.pl

Janusz Izdebski, lek. med. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-18, sob. 10-13.

Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 
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dyŻURy
AptEK

o l K U s Z Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

04-12-2015	 Piątek		 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

05-12-2015	 Sobota	 ul.	Nullo	2

06-12-2015	 Niedziela		 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

07-12-2015	 Poniedziałek	 ul.	Buchowieckiego	15A

08-12-2015	 Wtorek	 ul.	Piłsudskiego	22

09-12-2015	 Środa		 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

10-12-2015	 Czwartek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 32 758 12 46, 32 758 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22

Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Nowe łóżka szpitalne zamiast kary umownej?
olkusz

Jakub�Fita

Od niespełna pół roku na te-
renie Nowego Szpitala w Olkuszu 
funkcjonuje nowoczesne lądowisko 
dla helikopterów. Jego budowa wią-
zała się z koniecznością likwidacji 
studni głębinowej znajdującej się 
na terenie szpitala. Porozumienie 
zawarte pomiędzy władzami szpi-
tala i powiatu zobowiązuje spółkę 
Nowy Szpital w Olkuszu do budowy 
nowego źródła wody pitnej. Zarząd 
placówki nie chce budować studni 
a kwotę kary umownej chciałby 
przeznaczyć na zakup nowych szpi-
talnych łóżek.

Przypomnijmy, że olkuski szpi-
tal dostosowując się do aktualnych 
wymagań prawnych, zmuszony był 
wybudować nowe lądowisko dla 
helikopterów. Zgodnie z obecnie 
obowiązującymi przepisami wszystkie 
szpitale, które posiadają szpitalne 
oddziały ratunkowe, czyli tzw. SOR-y, 
mają obowiązek wybudowania do 
2016 r. takich lądowisk, jeśli chcą 
dalej prowadzić tego typu oddziały.

Budowę lądowiska rozpoczęto 
w grudniu 2014 r. a już w marcu 
2015 r. uzyskało ono odbiór budow-
lany. W dniu 5 maja Dział Operacji 
Lotniczych Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego poinformował szpital 
w Olkuszu, że lądowisko przyszpital-
ne w tej placówce zostało wpisane do 
Instrukcji Operacyjnej LPR. 

Mimo początkowych problemów 
wynikających z natknięcia się na 
nieprzewidzianą instalację, rozbiórkę 
starych budynków i wycinkę drzew, 
inwestycję udało się skończyć przed-
terminowo. Budowa lądowiska kosz-
towała około 2 mln zł. Obiekt spełnia 
wszystkie wymogi bezpieczeństwa 
i przystosowany jest do obsługi heli-
kopterów nawet w nocy.

Budowa nowego lądowiska wią-
zała się z koniecznością likwidacji ist-
niejącej na terenie szpitalnym studni 
głębinowej. Studnia ta stanowiła 
niezależne od sieci miejskiej źródło 
wody pitnej dla lecznicy.

W wyniku porozumienia, zawar-
tego pomiędzy Zarządem spółki Nowy 
Szpital w Olkuszu, a Zarządem Po-
wiatu Olkuskiego, czyli właścicielem 
nieruchomości i szpitalnego mająt-
ku, spółka Nowy Szpital w Olkuszu 
zobowiązała się w terminie do dnia 
30 czerwca 2017 roku zbudować na 
terenie szpitala nową studnię. 

Na mocy zawartego porozumie-
nia, w przypadku jeśli spółka Nowy 
Szpital nie zdecyduje się na budowę 
nowej studni, zmuszona będzie do 
zapłacenia dwóch kar umownych na 
rzecz Powiatu Olkuskiego w łącznej 
wysokości 300 tys. zł. 

Pod koniec maja br. Zarząd 
Nowego Szpitala w Olkuszu wysto-
sował do Zarządu Powiatu pismo 
z prośbą o odstąpienie od zawartego 
porozumienia. Zarząd szpitala zaofe-
rował, że w zamian za odstąpienie od 
porozumienia, skłonny jest przezna-
czyć kwotę kary umownej, tj. 300 tys. 

zł na zakup łóżek szpitalnych, aby 
zwiększyć komfort pobytu pacjentów 
w szpitalu.

W odpowiedzi na to pismo Sta-
rosta Olkuski Paweł Piasny zapro-
ponował, że Powiat jako udziałowiec 
w spółce Nowy Szpital w Olkuszu 
mógłby odstąpić od kary umownej 

i przeznaczyć kwotę 300 tys. zł z wła-
snego budżetu na zakup łóżek, pod 
warunkiem, że drugi wspólnik, tj. 
Grupa Nowy Szpital, proporcjonalnie 
do wielkości swoich udziałów, wniesie 
w taką inwestycję wkład w wysokości 
700 tys. zł. Pozwoliłoby to poczynić 
zakupy na łączną kwotę 1 mln zł.

Zapytaliśmy o zdanie na temat tej 

propozycji przedstawicieli olkuskiego 
szpitala. - Grupa Nowy Szpital prze-
znacza wszystkie wypracowane przez 
szpital w Olkuszu środki na rozwój 
placówki. Za 300 tys. zł, które mają 
być przeznaczone na ewentualną 
karę, chcielibyśmy zakupić łóżka 
dla pacjentów. Nie chodzi o to, żeby 

starostwo przeznaczało z własnego 
budżetu jakiekolwiek środki tylko 
o to, by umorzyło karę. Szpital ma 2 
niezależne źródła wody a zasypana  
podczas budowy lądowiska dziura 
w ziemi nie pełniła funkcji studni od 
wielu lat – komentuje Marta Pióro, 
rzecznik Grupy Nowy Szpital.

Inny punkt widzenia przedsta-

wiają władze olkuskiego starostwa. 
- Kilka tygodni temu usłyszeliśmy, 
że Nowy Szpital w ostatnich latach 
zainwestował w olkuską placówkę 12 
milionów, a powiat w tym czasie nie 
dołożył ani złotówki. Jest to oczywi-
stym kłamstwem. Nie możemy sobie 
pozwolić na tego rodzaju manipulacje. 

Skoro Nowy Szpital zainwestował 
taką kwotę to znaczy, że powiat do 
szpitala dołożył ponad trzy i pół mi-
liona, co jest wynikiem posiadanych 
30% udziałów w Nowym Szpitalu. 
Kara umowna za niewybudowanie 
studni jest dochodem powiatu, nie 
szpitala. O tych pieniądzach nie 
będzie decydował wspólnik ze Szcze-

cina, lecz Zarząd i Rada Powiatu 
w Olkuszu. Stąd nasza propozycja, 
by zakupić nowe łóżka do naszej pla-
cówki, ale proporcjonalnie do posia-
danych udziałów, czyli 30 do 70. My 
dajemy nasze 300 tys. zł, wobec tego 
niech wspólnik GNS wyłoży 700 tys. 
zł. Uczciwie i prosto, prawda? Jeżeli 
wspólnik nie ma takiej kwoty, to być 
może zdecydujemy się na dokapitali-
zowanie spółki z przeznaczeniem na 
zakup nowych łóżek, ale oczywistym 
w takim przypadku będzie żądanie 
zwiększenia puli posiadanych udzia-
łów. Idealnym byłoby uzyskanie 
51%. Już raz wystąpiliśmy z taką 
propozycją, ale GNS nie wyraziła 
zgody na sprzedaż swoich udziałów. 
Jest to tym bardziej dziwne, że GNS 
szukała kapitału i chciał wyemitować 
obligacje, chcąc by nasz szpital był 
żyrantem tej pożyczki – komentuje 
starosta Paweł Piasny.

- Szpital winien mieć własną 
studnię, jako zapasowe źródło wody 
na wypadek nieprzewidzianych zda-
rzeń i braku możliwości korzystania 
z wodociągów miejskich. Ponadto, gdy 
w zlikwidowanej studni była woda, 
wówczas szpital korzystał z niej do 
celów użytkowych i w ten sposób 
obniżał swoje koszty działalności – 
dodaje wicestarosta Jan Orkisz.

A jakie jest zdanie Czytelników 
na ten temat? - Czy Powiat Olkuski 
powinien partycypować w zakupie 
szpitalnego sprzętu? - Zapraszamy 
do dyskusji!
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

POLECAMY

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

Olkusz,	ul.	Kościuszki	30,	 
Tel.(791)377551,	
(32)3071234.

KuPiê	-	SPRzeDAm
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

uSŁugi
=FiRmA	iNTROLigATORSKA	
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termobin-
dowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=Zwy¿ka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem  
do ga³êzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.
=Autoskup,	ca³e,	rozbite,	
skorodowane,	z³omowanie,	
gotówka,	w³asny	transport.	 
Tel.	(508)760255,	(600)507385.

=Parkiety- uk³adanie, cyklinow-
anie, sprzeda¿ materia³u. Niskie 
ceny. Tel.(508)673623.
=Balustrady nierdzewne, tanio  
i solidnie. Tel.(605)405566.

BuDOWLANe

=Kompleksowe wykoñczenia 
wnêtrz, ³azienki, adaptacje pod-
daszy. Tel.(530)932223.

FiNANSOWO	-	PRAWNe

Lombard,	po¿yczka	na	5%-	
gotówka	od	rêki	(z³oto	18	

k-	96	z³	/	14	k	75	z³/g,	rtv,	tel.	
komórkowe).	Olkusz,	ul.	Szpi-
talna	16.	Tel.(32)6454746.

Potrzebujesz gotówki? Zadzwoñ. 
Tel.(506)396132. 

=Nowa oferta pozabankowa  
do 40000, 20000 ju¿ od 396 z³, 
bez BIK. Tel.(32)2642876.
=Do 3000 z³. z komornikiem. 
Tel.(32)2642876.
=Po¿yczka prywatna do 7000 z³. 
Tel.(32)2642876.

Pomoc kredytowa. Odmowa 
banku. Odd³u¿anie.  
Tel.(570)300568.

NAJTAÑSZE LEASINGI.  
NAJTAÑSZE KREDYTY 
FIRMOWE. PROMOCJA 

ŒWI¥TECZNA. Tel.(500)869330.

mOTORyzACyJNe

=Autoskup,	ca³e,	rozbite,	
skorodowane,	z³omowanie,	
gotówka,	w³asny	transport.	 
Tel.	(508)760255,	(600)507385.

OKOLiCzNOœCiOWe

=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, mo¿liwoœæ wykonania w 
domu u klienta), zdjêcia komuni-
jne. Tel.(600)057912.

mOTORyzACJA
=OLeJe,	FiLTRy,	AKCeSORiA	
i	PROFeSJONALNe	NARzêDziA	
SAmOCHODOWe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.
=AuTO-PLAST	sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji

Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.
=AuTO-SzyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, przyciemnianie.  
Bogucin Du¿y 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.

Autoskup, osobowe, dostawcze. 
Tel.(531)666333.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=POmOC	DROgOWA.	 
Tel.(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja - 
naprawa. Olkusz, Al.1000lecia 1b, 
Tel.(695)634005.
=Autoskup ka¿de.  
Tel.(886)601143.

NieRuCHOmOœCi
LOKALe	uŻyTKOWe

=Sprzedam mieszkanie Olkusz, 
ul. S³awkowska, 30 m2, parter, w 
pobli¿u parku. Tel.(532)894274.

LOKALe	uŻyTKOWe

=Lokal	do	wynajêcia	przy	 
ul.	K.	K.	Wielkiego,	wejœcie	od	
ulicy.	Tel.(519)192879.

PrAcA
=Zatrudniê kierowcê na autobus 
z okolic Wolbromia i Ska³y.  
Tel.(791)527766.
=umyjê	okna.	 
Tel.(698)994735.

=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech, Anglii 
i Polsce. Organizujemy kursy 
jêzykowe i szkolenia przed-
wyjazdowe. Od paŸdziernika 
do grudnia specjalne bonusy 
œwi¹teczne.  Promedica24, 
Kraków ul. Basztowa 3.  
Kontakt: Tel.(506)289107 albo 
Tel.(502)626569.

=40 lat wykszta³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

=Nowe przedszkole w Jerzmano-
wicach zatrudni nauczyciela 
wychowania przedszkolnego. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przes³anie CV ze zdjêciem na 
adres: ppmaliodkrywcy@interia.
pl i kontakt pod nr  
Tel.(606)818368.

=ZATRUDNIÊ MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO.  
Tel.(32)6427065.

=Firma Dworek Bis zatrudni 
pracowników do produkcji 
kot³ów c.o. Tel.(509)442509, 
(513)777333.

RóŻNe
=Na jesienn¹ niepogodê Stoisko 
nr 3 poleca spodnie ocieplane, 
nowe wzory d¿insów, kol-
orowe sztruksy, zimowe kurtki, 
nietypowe rozmiary. Czekamy. 
Targowisko, S³awkowska, wtorek, 
pi¹tek i sobota do 14.00.

5 grudnia
09:30 - 11:40 Hip Hop po angiel-
sku - Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu
15:00 - 17:00 Mikołajki w Olkuszu - 
MOK Olkusz
16:00 - 19:00 Mikołajki w Kluczach - DK 
„Papiernik” Klucze
18:00 - 19:30 Sawa. Mały Wielki Boha-
ter (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”
19:45 - 22:15 Igrzyska Śmierci: Koso-
głos. Część 2 (3D NAPISY) - Kino 
„Zbyszek”

6 grudnia
10:00 - 11:30 Sawa. Mały Wielki Boha-
ter (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”
12:00 - 14:30 Igrzyska Śmierci: Koso-
głos. Część 2 (3D NAPISY) - Kino 
„Zbyszek”
14:00 - 16:00 Dobry Dinozaur (3D 
DUBBING) - Kino „Radość”
16:00 - 18:00 Dobry Dinozaur (3D 
DUBBING) - Kino „Radość”
16:00 - 20:00 I Mikołajkowy Integra-
cyjny Turniej Piłki Nożnej - Hala MOSiR 
Olkusz, ul. Wiejska 1A
18:00 - 19:45 Listy do M. 2 (2D Pl) - 
Kino „Radość”
19:00 - 21:00 Koncert zespołu MIG - 
MOK Olkusz
20:00 - 22:30 Igrzyska Śmierci: Koso-
głos. Część 2 (3D NAPISY) - Kino 
„Radość”

7 grudnia
09:00 - 13:00 Filmowy Poranek Miko-
łajkowy - Kino „Zbyszek”
15:00 - 18:00 Lektorium - pomoc w 
nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów 
Polskich, os. Pakuska
16:00 - 18:00 Pianino - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
16:00 - 17:00 Pomoc w nauce - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
17:00 - 19:00 Akademia Karpowa - zaję-
cia szachowe - MOK Olkusz

17:00 - 18:30 Sawa. Mały Wielki Boha-
ter (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”
18:00 - 20:00 Zajęcia wokalne z emisją 
głosu - Klub „Kubuś” ul. Batalionów 
Chłopskich 2, os. Słowiki
18:15 - 19:00 Fitness 50+ - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
18:45 - 21:15 Igrzyska Śmierci: Koso-
głos. Część 2 (3D NAPISY) - Kino 
„Zbyszek”
19:05 - 19:50 Zajęcia wyrównawczo-
kompensacyjne / gimnastyka korek-
cyjna - Klub „Kubuś” ul. Batalionów 
Chłopskich 2, os. Słowiki

8 grudnia
15:00 - 18:00 Lektorium - pomoc w 
nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów 
Polskich, os. Pakuska
16:00 - 18:00 Dobry Dinozaur (3D 
DUBBING) - Kino „Radość”
16:00 - 18:00 Gadżety elektoniczne - 
Klub „Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 
2, os. Słowiki
16:00 - 17:00 Pomoc w nauce - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
16:00 - 17:00 Zajęcia logopedyczne dla 
dzieci - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów 
Polskich, os. Pakuska
16:30 - 18:00 Zajęcia taneczno-ryt-
miczne dla dzieci - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
17:00 - 19:00 Akademia Karpowa - zaję-
cia szachowe - MOK Olkusz
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
wg. Burdy - Klub „Kubuś” ul. Batalio-
nów Chłopskich 2, os. Słowiki
17:00 - 18:30 Sawa. Mały Wielki Boha-
ter (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”
17:45 - 18:30 „40+” zajęcia ruchowe 
przy muzyce - Klub „Przyjaźń” ul. 
Legionów Polskich, os. Pakuska
18:00 - 18:50 Aerobic-dance - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
18:00 - 18:50 BPU (ćwiczenia wzmac-
niające) / czwartkowe wyzwania - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki

18:00 - 20:00 Dobry Dinozaur (3D 
DUBBING) - Kino „Radość”
18:00 - 19:00 Plastyka - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
18:45 - 21:15 Igrzyska Śmierci: Koso-
głos. Część 2 (3D NAPISY) - Kino 
„Zbyszek”
20:00 - 22:30 Igrzyska Śmierci: Koso-
głos. Część 2 (3D NAPISY) - Kino 
„Radość”

9 grudnia
09:00 - 17:00 Eliminacje do XXII 
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek Będzin 2015 - MOK Olkusz
15:00 - 18:00 Lektorium - pomoc w 
nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów 
Polskich, os. Pakuska
15:00 - 18:00 Wspólne Śpiewanie - Klub 
„Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. 
Pakuska
15:30 - 17:00 Zajęcia plastyczne - Klub 
„Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. 
Pakuska
16:00 - 18:00 Dobry Dinozaur (3D 
DUBBING) - Kino „Radość”
16:00 - 17:00 Pomoc w nauce - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
16:00 - 17:00 Sztuki walki - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
17:00 - 19:00 Akademia Karpowa - zaję-
cia szachowe - MOK Olkusz
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
wg. Burdy - Klub „Kubuś” ul. Batalio-
nów Chłopskich 2, os. Słowiki
17:00 - 18:00 Gry i zabawy ruchowe - 
Klub „Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 
2, os. Słowiki
18:00 - 20:00 Dobry Dinozaur (3D 
DUBBING) - Kino „Radość”
18:00 - 20:00 Spotkanie w Kole Astro-
nomicznym - MOK Olkusz
20:00 - 22:30 Igrzyska Śmierci: Koso-
głos. Część 2 (3D NAPISY) - Kino 
„Zbyszek”
20:00 - 22:30 Igrzyska Śmierci: Koso-
głos. Część 2 (3D NAPISY) - Kino 
„Radość”


