
R E K L A M A

R
E

K
L

A
M

A

Przegl¹d
Olkuski

  01.12.2017 r. nr 48/1140             Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego             Ukazuje się od 1991 r.  ISSN 1231-7810

OLKUSZ 
BUKOWNO 
BOLESŁAW 
KLUCZE 
TRZYCIĄŻ
WOLBROM

R E K L A M A

Kontrowersyjne 
podzielniki kosztów 

ogrzewania

powiat
Piotr Kubiczek

Trwa wymiana podzielników 
ciepła w budynkach należących do 
Olkuskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Dotychczasowym skończył się 
okres gwarancyjny i teraz trzeba je 
zastąpić nowymi. Jednak nie wszyscy 
są zachwyceni montowanym na ich 
grzejnikach sprzętem, wiele uwag 
zgłaszając pod adresem także ekipy 
zakładającej podzielniki.
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Jak zapewnia Łukasz Klimek 
dyrektor handlowy krakowskiej firmy 
„Techem”, z którą OSM podpisała 
umowę na wymianę podzielników 
w 160 administrowanych przez siebie 
budynkach, montowany w mieszka-
niach sprzęt zalicza się do najlepszych 
urządzeń dostępnych obecnie na 
rynku i jest produkowany na terenie 
Unii Europejskiej wyłącznie 
dla tego przedsiębiorstwa. 
W całym kraju „Techem” 
w milionie mieszkań za-
instalowało już podob-
ne urządzenia radiowe, 
a także jest ich dostar-
czycielem i organem mo-
nitorującym w najwięk-
szych spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Niestety, nawet te 
dane nie przekonują 
mieszkańców bloków 3A 
i 3B na ul. 29-listopada, 
którzy zgłosili swój sprze-
ciw dla wymiany podziel-
ników ciepła w ich loka-
lach. Argumentacja jest 
prosta: obawa o większe 
rachunki wzorem innych 
miast oraz brak zaufania 
dla ekipy montującej 
urządzenia. - W wielu 
programach telewizyj-
nych słychać głosy ludzi, 
którzy po zmianie podzielników 
są zmuszeni płacić więcej za ogrze-
wanie. Może i mamy swoje lata, ale 
internet też nie jest nam obcy, a tam 
na wielu forach czytamy o rosnących 
rachunkach. Nie chcemy tego prze-
rabiać u siebie – zgodnie zaznaczają 
mieszkańcy obu bloków.

Aby załagodzić protesty oraz 
zwiększyć świadomość lokatorów, 
zarząd Olkuskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej zorganizował spotkanie, na 

którym oprócz przedstawicieli OSM 
i mieszkańców pojawili się również 
pracownicy firmy „Techem”.

- Wbrew Państwa opinii chcemy 
abyście płacili za ogrzewanie mniej. 
Stąd montujemy podzielniki najwyż-
szej jakości, bardzo czułe i idealnie 
wyskalowane. Poprzedni sprzęt, 
któremu skończyła się gwarancja, 
należał do innej firmy, więc nie znamy 
specyfikacji tych urządzeń – mówił 
Łukasz Klimek.

- Naszym celem jest populary-
zacja indywidualnego oszczędzania. 

Nowe podzielniki mają 
być dla mieszkańców 
pomocą, a nie tema-
tem sporów. Każdy na 
bieżąco będzie mógł 
sprawdzać ilość jedno-
stek wykorzystanego 
ciepła. Ci, którzy w se-
zonie grzewczym będą 
chcieli przykręcić swój 
kaloryfer, będą mieli 
do tego prawo, a co się 
z tym wiąże, zapłacą 
mniej – dodaje Kazi-
mierz Bobyla, zastęp-
ca prezesa OSM.

Jednak na spo-
tkaniu głosy lokatorów 
były podzielone. Część 
z nich skłonna jest 
płacić za ogrzewanie 
na zasadzie „ryczałtu” 
od metra kwadrato-
wego swojego miesz-

kania. Nie zraża ich 
nawet potencjalna groźba 

wzrostu rachunków za ciepło nawet 
o 30%. Jak mówią, to i tak może być 
dużo mniej niż to, co przyjdzie im 
płacić za ogrzewanie mieszkań ze 
wskazań nowych podzielników. Duże 
wątpliwości wśród lokatorów bloków 
3A i 3B budzi również kompetencja 
pracowników firmy zakładającej nowy 
sprzęt. - Przychodzą z odpakowanymi 
podzielnikami w workach lub wiklino-
wych koszach. Nie mają ani obioru 

firmowego, ani identyfikatorów. Tak 
naprawdę nawet nie wiemy, kogo 
wpuszczamy do swoich mieszkań – 
zarzucają przeciwnicy montowania 
urządzeń.

- Informacje o podzielnikach 
znajdują się na urządzeniu, a terminy 
ich montażu są znane lokatorom już 
wcześniej. Mając na uwadze często-
tliwość pracy, montażyści ułatwiają 
sobie zadanie przechodząc do miesz-
kań z przygotowanym do instalacji 
sprzętem – zapewnia dyrektor han-
dlowy firmy „Techem”.

Z tak głośnymi protestami zwią-
zanymi z instalacją nowych po-
dzielników ciepła w mieszkaniach 
zarządzanych przez Spółdzielnię, 
Zarząd OSM spotkał się pierwszy 
raz. - Kompletnych wymian urządzeń 
dokonaliśmy już w 39 budynkach. 
Dopiero teraz napotkaliśmy na taki 
opór mieszkańców. Dla mnie sytuacja 
jest niezrozumiała, tym bardziej, że 
nikt nie zmusza lokatorów do insta-
lacji w mieszkaniach nowy podzielni-
ków. Jeśli z całego bloku, a tutaj na 
przykładzie tych dwóch budynków 
– z 45 lokali mieszkalnych wyłamie 
się nawet pięciu użytkowników – to 
zamontowane do tej pory urządzenia 
zostaną ściągnięte na koszt firmy 
montującej, ale i wszyscy mieszkańcy 
bloku będą płacili za ogrzewanie od 
metra kwadratowego zajmowanych 
lokali, co ze stuprocentową pewno-
ścią podniesie ich rachunki – mówi 
Kazimierz Bobyla. - Nikomu nie 
odmawiamy prawa do sprzeciwu, 
a sprawę chcemy rozstrzygnąć w moż-
liwie jak najkrótszym czasie – dodaje 
wiceprezes OSM.

Po pierwszym terminie montażu 
podzielników na 90 mieszkań w blo-
kach 3A i 3B przy ul. 29-listopada 
nowe urządzenia do pomiaru użytko-
wanego ciepła udało się zamontować 
w 42. Kolejne terminy wyznaczono 
na najbliższe dni. Jeśli mieszkańcy 
powiedzą „nie”, w tych budynkach 
podzielników nie będzie wcale.

R E K L A M A

„Ognik” już działa
olkusz

Wiola�Woźniczko

W  komendzie  Państwowej 
Straży  Pożarnej  otwarto  salę 
edukacyjną  „Ognik”.  Najmłodsi 
uczniowie  szkół  podstawowych 
będą tam zgłębiać w teorii i prak-
tyce tajniki bezpieczeństwa.

Na uroczyste otwarcie zaproszo-
no grupę uczniów z olkuskiej Szkoły 
Podstawowej SP nr 3, parlamenta-
rzystów ziemi olkuskiej: Lidię Gądek 
i Jacka Osucha oraz Małopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP 
nadbryg. Stanisława Nowaka.

Dzieci i zaproszeni goście obejrze-
li kilka filmików dotyczących m. in. 
właściwego użytkowania domowych 
sprzętów, bezpieczeństwa na lodo-
wisku czy ewakuacji w razie pożaru. 
Podczas zajęć strażacy zademonstro-
wali również, jak działają czujki dymu 
i czadu oraz co zrobić, gdy zza drzwi 
wydobywa się dym.

Sala to element projektu „Bez-
pieczna +”, realizowanego w ramach 
„Rządowego programu wspomaga-
nia w latach 2015- 2018 organów 
prowadzących szkoły w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w szkołach – 
„Bezpieczna +” – „Ogniki”. - Celem 
programu jest poprawa bezpieczeń-

stwa uczniów oraz kształtowanie 
ich wiedzy i świadomości na temat 
zagrożeń zewnętrznych i umiejętności 
zachowania się w sytuacji wystąpie-
nia zagrożenia. Akcja skierowana 
jest do najmłodszych uczniów szkół 
podstawowych – informuje oficer 
prasowy olkuskiej PSP mł. Bryg. 
Tomasz Mucha. W otwartej właśnie 
sali strażacy będą prowadzić zajęcia 
szkoleniowe z wykorzystaniem pre-
zentacji multimedialnych i sprzętu 
pożarniczego.

Na stronie internetowej olkuskiej 
PSP wkrótce zostanie zamieszczona 
informacja, w jaki sposób szkoły 
mogą zgłaszac chęć udziału w za-
jęciach.
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Park i dworek odzyskają  
dawny blask

klucze
Wiola�Woźniczko,�fot.�UG�Klucze

Park w Kluczach czeka praw-
dziwa rewolucja. Na modernizację 
czeka  zabytkowy Dworek Dietla, 
a  przyległy  teren mocno  zmieni 
dotychczasowe  oblicze. W  pierw-
szej kolejności prace ruszą w tzw. 
parku górnym.

Rekreacja i rozrywka
Park górny, czyli teren położony 

za dawną siedzibą urzędu gminy, 
całkowicie zmieni swe oblicze. Zapla-
nowano tam budowę ścieżek rekre-
acyjnych, placu zabaw, siłowni „pod 
chmurką”, toalety oraz oświetlenia. 

Całość ma kosztować około 500 
tys. złotych. W kwocie tej mieści się 

228 tys. złotych, jakie pozyskano 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Nad Białą Prze-
mszą”. Wszelkie prace zaplanowano 
na przyszły rok, natomiast przetargi 
zostaną ogłoszone prawdopodobnie 
jeszcze w tym roku.

Spacery w historycznym 
klimacie

Znacznie większy zakres prac 
przewidziano w tzw. parku dolnym. 
Dokumentacja jest gotowa, ale biorąc 
pod uwagę szacunkową wartość 
inwestycji (ok. 1 mln 800 tys. zło-
tych) konieczne będzie aplikowanie 
o zewnętrzne środki. Zgodnie z założe-
niami plac pomiędzy byłym urzędem 
gminy a zabytkowym Dworkiem 

Dietla zostanie całkowicie wyłączony 
z ruchu kołowego. Dojazd do ul. Par-
tyzantów będzie zlokalizowany zaraz 
za byłym urzędem gminy.

Od strony ul. Rabsztyńskiej 
ma powstać stylowy murek (który 
nie zasłoni parku) z bramą wjazdo-
wą, otwieraną tylko w przypadku 
różnego rodzaju uroczystości. Wy-
mianie ulegnie pobliska wiata przy-
stankowa. Na środku placu stanie  
fontanna w kształcie amonitu, na-
wiązująca do Jury Krakowsko – Czę-
stochowskiej.

W parku, na miejscu obecnego 
placu zabaw (przeniesionego do parku 
górnego), znajdzie się altana stylem 
nawiązująca do dworku. W planach 
jest także odtworzenie amfiteatru, 
którego fragmenty schodów znajdują 
się za obeliskiem upamiętniającym 

Ludwika Mauve. Całości dopełnią 
ławki oraz oświetlenie.

-Realizacja tej inwestycji w dużej 
mierze zależy oczywiście od finansów 
gminy i wstępnie jest przewidziana na 
lata 2019 – 2020. Na pewno będziemy 
ubiegać się o zewnętrzne dofinanso-
wanie – zapowiada wójt gminy Klucze 
Norbert Bień.

Dworek dla mieszkańców  
i turystów

Gmina Klucze złożyła wnio-
sek o dofinansowanie rewitalizacji 
Dworku Dietla w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego - dzia-
łanie „Odnowa obszarów wiejskich”. 
Przedsięwzięcie zostało wpisane do 
Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Wniosek na razie przeszedł pozytyw-
nie ocenę formalną.

Władze Klucz chcą chcą zmienić 
sposób użytkowania budynku, ale 
zachowując architekturę zewnętrzną 
obiektu. Konieczna będzie moder-
nizacja stropów i więźby dachowej, 
a także wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz wykonanie instalacji: 
c.o. wraz z kotłownią, elektrycznej, 
gazowej, wodno – kanalizacyjnej. 
Przebudowane zostaną ciągi komu-
nikacyjne, pojawi się również winda 
dla osób niepełnosprawnych. Projekt 
został sporządzony zgodnie z wytycz-
nymi wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

W odnowionym budynku będzie 
sala konferencyjna, pomieszczenia 
gościnne, sala wystawiennicza, mini 
centrum rehabilitacji. Zaplanowano 
tam również miejsca do pracy biu-
rowej dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz młodych przed-
siębiorców (tzw. coworking- stoły do 
pracy indywidualnej, podstawowy 
sprzęt biurowy, dostęp do internetu). 
Niewykluczone, że swoją siedzibę 
znajdzie tam Pustynne Centrum 
Informacji.

Gmina dysponuje pozwoleniem 
na budowę. Unijna dotacja może 
wynieść do 75 proc. Szacunkowa 
wartość inwestycji to około 5 mln 
700 złotych.

Milion złotych 
na targowisko

bukowno
Wiola�Woźniczko

Targowisko w Bukownie czeka 
rozbudowa. Miasto pozyskało na tę 
inwestycję dokładnie 999 tys. 999 
złotych unijnego wsparcia. Władze 
miasta chcą w ten sposób podnieść 
komfort  zarówno  klientów,  jak 
i sprzedawców.

W ramach inwestycji stare 
i zniszczone obiekty targowiska 
ulegną rozbiórce. a pojawią się tam 
nowe pawilony handlowe, pawilon 
sanitarny i administracyjny. 

Całość zostanie zadaszona. Na 
placu zaplanowano prace brukarskie, 
a także modernizację ogrodzenia 
i instalacji sieci wodnych, kanaliza-
cyjnych i energetycznych. Istotna czę-
ścią przedsięwzięcia będzie montaż 
paneli fotowoltaicznych.

Przyznane w maksymalnej moż-
liwej wysokości środki pochodzą 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Całkowita 
wartość projektu wyniesie 1.933.049, 
55 zł.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że  
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy 
ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 01.12.2017 r. 
do 21.12.2017 r. wywieszony będzie wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 178 w Rabsztynie w celu umieszczenia 
w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz 
elektroenergetyczny.

- działka nr ew. gr. 430 w Sienicznie w celu umieszczenia 
w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz 
elektroenergetyczny.

- działka nr ew. gr. 604 w Osieku w celu umieszczenia 
w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz 
elektroenergetyczny.

- działka nr ew. gr. 5489/6 w Olkuszu w celu umieszczenia  
w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz kanalizacji 
sanitarnej oraz przyłącz wody.

- działka nr ew. gr. 2709/5 w Olkuszu w celu umieszczenia 
w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz 
elektroenergetyczny.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-
Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem 
telefonu 32 626-01-58.

Podobnie jak w ubiegłych latach,  
podczas Wigilii Mieszkańców organizowanej 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana 
Piaśnika w dniu 17 grudnia 2017 r.,  

osoby potrzebujące otrzymają 

paczki wigilijne
Talony uprawniające do ich odbioru będą 

wydawane w budynku  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu,  
Al. 1000-lecia 15C, pok. 19 (I piętro) 
w dniach od 4.12.2017 r. do 8.12.2017 r. 

w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zapraszamy na lodowisko w Olkuszu
To już pewne! 1 grudnia pierw-

si łyżwiarze znów będą mogli pró-
bować swoich sił na Srebrnej Tafli 
– lodowisku, którego konstrukcja 
stanęła już na olkuskim rynku. Co 
więcej, w pierwszych dniach grudnia 
na wszystkich amatorów zimowej 
aktywności na lodzie będą czekały 
dwie imprezy specjalne z bezpłat-
nym wstępem: w niedzielę oficjalne 
otwarcie, a w środę mikołajki. Ser-
decznie zapraszamy!

- Cieszę się, że inicjatywa orga-
nizacji lodowiska na olkuskim rynku 
spotkała się z tak entuzjastycznym 
przyjęciem – nie tylko przez miesz-
kańców naszego miasta, ale też 
sąsiadujących miejscowości. Srebrną 
Taflę, doceniając nasze starania, 
podglądały również inne miasta. 
Najwięcej satysfakcji daje jednak 
tętniący życiem rynek, wyglądający 
szczególnie urokliwie w sezonie 
zimowym. W tym roku szykujemy 

kilka niespodzianek, które sprawią, 
że serce naszego miasta będzie 
jeszcze piękniejsze – komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz.

Lodowisko czynne będzie od 1 
grudnia, jednak szczególnie warto 
będzie uczestniczyć w jego wielkim 
otwarciu w niedzielę 3 grudnia o go-
dzinie 16:00. Specjalnie dla olkuskiej 
publiczności na Srebrnej Tafli wystą-
pią wyczynowi łyżwiarze figurowi 
Joanna Zając i Jan Mościcki, mający 
międzynarodowe doświadczenie 
m.in. na Mistrzostwach Europy 
i Mistrzostwach Świata. Po pokazie 
poprowadzą rodzinne gry, zabawy 
i animacje na lodzie.

Na lodzie będzie można spotkać 
również św. Mikołaja. Ten założy 
łyżwy i będzie towarzyszył wszyst-
kim grzecznym dzieciom w zabawie 
6 grudnia od godziny 16:00.

W dniu wielkiego otwarcia 
lodowiska oraz w mikołajki wstęp na 
Srebrną Taflę będzie bezpłatny.

W pozostałe dni korzystanie 
z lodowiska wiązać się będzie z na-
stępującymi opłatami:
·  dla osoby dorosłej: 8,00 zł brutto/

wejście
·  dla dzieci i młodzieży szkolnej 

poza zajęciami szkolnymi - 7,00 
zł brutto/wejście

·  dla emerytów, rencistów - 6,00 zł 
brutto/ wejście

·  dla dzieci i młodzieży szkolnej (za 
okazaniem ważnej legitymacji 
szkolnej) w czasie ferii zimowych 
ze szkól z terenu Miasta i Gminy 
Olkusz 9:00 –14:00 - 5,00 zł 
brutto/ wejście

·  wypożyczenie jednej pary łyżew 
na jedno wejście na lodowisko - 
7,00 zł brutto

·  wypożyczenie jednej pary łyżew 
na jedno wejście na lodowisko 
w ramach zajęć lekcyjnych – 4,00 
zł brutto

·  ostrzenie pary łyżew (własno-
ści osoby prywatnej) - 10,00 zł 
brutto

·  bilet rodzinny (2 dzieci + rodzice) 
– 18,00 zł brutto/ wejście

·  bilet dla rodziny posiadającej 
Kartę Dużej Rodziny 20,00 zł 
brutto/wejście

·  Karnet: 10 wejść normalny: 
70,00 zł brutto, ulgowy: 42,00 zł 
brutto

·  Karnet: 20 wejść normalny: 
130,00 zł brutto, ulgowy: 80,00 
zł brutto

·  Wypożyczenie korektorów czy 
figurek do nauki jazdy na łyżwach 
bez opłat

Zupełnie za darmo z lodowiska 
będą mogli korzystać uczniowie 
z terenu Miasta i Gminy Olkusz 
w ramach zajęć szkolnych. W czasie 
przerwy świątecznej oraz w ferie 
zimowe wykwalifikowani instrukto-
rzy poprowadzą bezpłatną szkółkę 
jazdy na łyżwach. Na Srebrnej Tafli 
planowana jest także organizacja 
m.in. sylwestra.

Już teraz serdecznie zapraszamy!
 UMIG�Olkusz

www.przeglad.olkuski.pl
Czytaj, wyrażaj swoje opinie!

24 godziny na dobę
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W nowym sklepie kupu-
jący mogą znaleźć produkty 
marek własnych Lidl, m.in. chleby 
oraz bułki bez konserwantów 
w ramach „Chrupiące z Pieca”, 
wędliny „Pikok”, mięso „Świeża 
porcja” lub „Rzeźnik”, produkty 
z linii BIO, a także świeże owoce 
i warzywa dostępne w „Rynecz-
ku Lidla”. 

W Lidlu klienci znajdą rów-
nież ofertę tygodni tematycz-
nych z kultowymi produktami 
dla kuchni z różnych stron świata 
oraz niezwykle bogatą ofertę 
artykułów przemysłowych, które 
w sieci sklepów pojawiają się 
średnio trzy razy w tygodniu. 
Jednak Lidl to coś więcej niż 
zwykły market. W nowo otwar-

tym obiekcie przy ul. Sławkow-
skiej 12A klienci mogą też liczyć 
na szeroki asortyment teksty-
liów oraz artykułów gospodar-
stwa domowego. I to wszystko 
w bardzo atrakcyjnych cenach!

Dodatkowo od czwartku 30 
listopada do niedzieli 10 grud-
nia, z myślą o klientach wiele 
artykułów zostanie objętych 
specjalnymi promocjami.

Powierzchnia sali sprzedaży 
w nowym olkuskim Lidlu ma 
około 1350 m2. Do obsługi 
sklepu zatrudnionych zosta-
ło blisko 20 osób. Placówka 
będzie czynna od poniedziałku 
do soboty w godzinach 7:00 - 
21:00, a w niedzielę w godz. 9:00 
- 18:00. Ponadto dla wygody 
zmotoryzowanych klientów 
przygotowano 90 miejsc par-
kingowych znajdujących się tuż 
przy obiekcie.

Firma Lidl od lat nieustannie 
współpracuje z polskimi pro-
ducentami, proponując konsu-
mentom produkty pochodzące 
zarówno od branżowych liderów 
jak i mniejszych, lokalnych do-
stawców. W asortymencie sklepu 
znajduje się już ponad 50 pro-
duktów marek własnych ozna-
czonych godłem „Teraz Polska”. 

- Naszym klientom zapew-
niamy szeroki asortyment pro-
duktów wysokiej jakości w atrak-
cyjnych, niskich cenach. W myśl 
hasła „Co tydzień coś nowego” 
kupujący zawsze mogą znaleźć 
w sklepach Lidl różnorodne ar-
tykuły i promocje. Zapraszamy 
wszystkich klientów do korzy-
stania z naszej oferty w nowo 
otwartej placówce w Olkuszu 
– podsumowuje Aleksandra 
Robaszkiewicz, PR Manager Lidl 
Polska.

Lidl troszczy się nie tylko 
o codzienne zakupy i zadowo-
lenie klientów, ale także myśli 
o lepszym jutrze. Stąd ekolo-
giczne rozwiązania zastosowane 
w obiekcie przy ul. Sławkowskiej 
12 A. W placówce wykorzystano 
m.in.: pompy ciepła, odzysk 
ciepła z urządzeń chłodniczych 

oraz energooszczędne oświetle-
nie LED. Powyższe rozwiązania 
mają za zadanie zwiększenie 
efektywności energetycznej 
obiektu, uczynienie sklepu 
obiektem energooszczędnym, 
co w konsekwencji przyczynia 
się do ochrony środowiska na-
turalnego.

Nowy sklep sieci LIDL otwarty

30 listopada, w typowo zimowej scenerii punktual-
nie o godz. 7:00 przy ul. Sławkowskiej 12B otwarto 
drugi w Olkuszu sklep sieci Lidl. Wydarzeniu towa-
rzyszyły liczne atrakcje i to nie tylko te cenowe.  
Na klientów po zrobieniu zakupów czekał specjal-
ny upominek – książka kucharska z serii „Kuchnia 
Lidla” oraz grillowy poczęstunek. Specjalną strefę 
atrakcji przygotowano również dla dzieci.

Zapraszamy na lodowisko w Olkuszu
To już pewne! 1 grudnia pierw-

si łyżwiarze znów będą mogli pró-
bować swoich sił na Srebrnej Tafli 
– lodowisku, którego konstrukcja 
stanęła już na olkuskim rynku. Co 
więcej, w pierwszych dniach grudnia 
na wszystkich amatorów zimowej 
aktywności na lodzie będą czekały 
dwie imprezy specjalne z bezpłat-
nym wstępem: w niedzielę oficjalne 
otwarcie, a w środę mikołajki. Ser-
decznie zapraszamy!

- Cieszę się, że inicjatywa orga-
nizacji lodowiska na olkuskim rynku 
spotkała się z tak entuzjastycznym 
przyjęciem – nie tylko przez miesz-
kańców naszego miasta, ale też 
sąsiadujących miejscowości. Srebrną 
Taflę, doceniając nasze starania, 
podglądały również inne miasta. 
Najwięcej satysfakcji daje jednak 
tętniący życiem rynek, wyglądający 
szczególnie urokliwie w sezonie 
zimowym. W tym roku szykujemy 

kilka niespodzianek, które sprawią, 
że serce naszego miasta będzie 
jeszcze piękniejsze – komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz.

Lodowisko czynne będzie od 1 
grudnia, jednak szczególnie warto 
będzie uczestniczyć w jego wielkim 
otwarciu w niedzielę 3 grudnia o go-
dzinie 16:00. Specjalnie dla olkuskiej 
publiczności na Srebrnej Tafli wystą-
pią wyczynowi łyżwiarze figurowi 
Joanna Zając i Jan Mościcki, mający 
międzynarodowe doświadczenie 
m.in. na Mistrzostwach Europy 
i Mistrzostwach Świata. Po pokazie 
poprowadzą rodzinne gry, zabawy 
i animacje na lodzie.

Na lodzie będzie można spotkać 
również św. Mikołaja. Ten założy 
łyżwy i będzie towarzyszył wszyst-
kim grzecznym dzieciom w zabawie 
6 grudnia od godziny 16:00.

W dniu wielkiego otwarcia 
lodowiska oraz w mikołajki wstęp na 
Srebrną Taflę będzie bezpłatny.

W pozostałe dni korzystanie 
z lodowiska wiązać się będzie z na-
stępującymi opłatami:
·  dla osoby dorosłej: 8,00 zł brutto/

wejście
·  dla dzieci i młodzieży szkolnej 

poza zajęciami szkolnymi - 7,00 
zł brutto/wejście

·  dla emerytów, rencistów - 6,00 zł 
brutto/ wejście

·  dla dzieci i młodzieży szkolnej (za 
okazaniem ważnej legitymacji 
szkolnej) w czasie ferii zimowych 
ze szkól z terenu Miasta i Gminy 
Olkusz 9:00 –14:00 - 5,00 zł 
brutto/ wejście

·  wypożyczenie jednej pary łyżew 
na jedno wejście na lodowisko - 
7,00 zł brutto

·  wypożyczenie jednej pary łyżew 
na jedno wejście na lodowisko 
w ramach zajęć lekcyjnych – 4,00 
zł brutto

·  ostrzenie pary łyżew (własno-
ści osoby prywatnej) - 10,00 zł 
brutto

·  bilet rodzinny (2 dzieci + rodzice) 
– 18,00 zł brutto/ wejście

·  bilet dla rodziny posiadającej 
Kartę Dużej Rodziny 20,00 zł 
brutto/wejście

·  Karnet: 10 wejść normalny: 
70,00 zł brutto, ulgowy: 42,00 zł 
brutto

·  Karnet: 20 wejść normalny: 
130,00 zł brutto, ulgowy: 80,00 
zł brutto

·  Wypożyczenie korektorów czy 
figurek do nauki jazdy na łyżwach 
bez opłat

Zupełnie za darmo z lodowiska 
będą mogli korzystać uczniowie 
z terenu Miasta i Gminy Olkusz 
w ramach zajęć szkolnych. W czasie 
przerwy świątecznej oraz w ferie 
zimowe wykwalifikowani instrukto-
rzy poprowadzą bezpłatną szkółkę 
jazdy na łyżwach. Na Srebrnej Tafli 
planowana jest także organizacja 
m.in. sylwestra.

Już teraz serdecznie zapraszamy!
 UMIG�Olkusz

Coraz więcej e-deklaracji
powiat

Wiola�Woźniczko

Za  kilka  tygodni  rozpocznie 
się okres podatkowych rozliczeń. 
Olkuski Urząd  Skarbowy  zachęca 
już teraz do składania PIT-ów 37 
drogą  elektroniczną. Osób,  które 
wybierają  taki  sposób  rozliczenia 
się z fiskusem, jest coraz więcej.

W tym roku zeznania podatkowe 
PIT – 37 złożyły 38 094 osoby. Prawie 
połowa (17 760 deklaracji, 46,62 
proc.) wpłynęła drogą elektroniczną. 
To nieco więcej niż w poprzednim 
roku, kiedy to spośród 38 012 osób 
składających PIT – 37 za 2015 rok z tej 

formy skorzystało 15 204 podatników.
Szef Urzędu Skarbowego w Ol-

kuszu przekonuje, że składanie e-
deklaracji jest proste i korzystne dla 
osób fizycznych. W okresie składania 
zeznań każdy podatnik może skorzy-
stać ze specjalnie przygotowanego 
stanowiska w Urzędzie Skarbowym, 
gdzie pracownicy pomogą wypełnić 
zeznanie i złożyć je drogą elektronicz-
ną. - Podatnicy mają okazję przeko-
nać się, że to najprostszy i najszybszy 
sposób rozliczenia. Poza tym program 
większość obliczeń wykonuje automa-
tycznie, wskazuje też obowiązkowe 
do wypełnienia pola. Dzięki temu 
trudniej o pomyłkę. Warto pamiętać, 
że system potwierdza przesłanie wy-
pełnionego dokumentu, ale może wy-

skoczyć kod błędu i koniecznie należy 
to zweryfikować. Gorąco zachęcam 
do wysyłania zeznań w początkowym 
okresie. Dzięki temu można ocze-
kiwać na szybszy zwrot pieniędzy 
wynikający z zeznania – wyjaśnia 
Jacek Kołodziejczyk.

Olkuski Urząd Skarbowy coraz 
mocniej stawia na edukację. Dla 
wszystkich zainteresowanych orga-
nizowane są bezpłatne szkolenia, nie 
tylko w zakresie rozliczania PIT-ów. 
Pracownicy „skarbówki” odwiedzają 
też szkoły, tłumacząc, jak wypełnia 
się zeznania podatkowe i rozmawiając 
z młodzieżą o zaletach e-deklaracji. 
Na początku tego roku rozpoczęto 
również akcję skierowaną do dużych 
zakładów pracy. Urząd Skarbowy 

wysłał ponad 100 pism promujących 
rozliczanie się przez internet. 

-Liczyliśmy na nieco większy 
odzew naszych akcji. Mamy jednak 
nadzieje, że w przyszłym roku znacz-
nie zwiększy się liczba podatników 
korzystających z możliwości elektro-
nicznego składania zeznań – dodaje 
Jacek Kołodziejczyk, zapowiadając, 
że akcje promujące e-deklaracje będą 
kontynuowane.

Wątpliwości na temat wszelkiego 
rodzaju rozliczeń można wyjaśnić 
dzwoniąc do Krajowej Informacji 
Skarbowej (801 055 055 lub 22 330 
03 30). Tam specjaliści odpowiadają 
na pytania dotyczące wszelkiego ro-
dzaju podatków, informacji celnych 
oraz e-deklaracji.

Gmina dofinansuje projekty
olkusz

Wiola�Woźniczko

Olkuscy miejscy radni zdecy-
dowali  o  udzieleniu  finansowego 
wsparcia na wykonanie dokumen-
tacji dotyczących remontów dróg 
powiatowych. Przetargi na te zada-
nia powiat ogłosił latem. Projekty 
mają  być  gotowe  do  końca  przy-
szłego roku. Trzy przedsięwzięcia 
dotyczą  traktów  położonych  na 
terenie gminy Olkusz.

Pierwsza z drogowych inicjatyw 
dotyczy gruntownej przebudowa 
jezdni i wykonanie nowej nawierzchni 
na ul. Żuradzkiej (od skrzyżowania 
z ul. Szpitalną) i ul. Mazaniec, aż do 
pętli autobusowej w Żuradzie. Remont 
obejmie też trakt od szkoły w Żuradzie 
do tzw. drogi chrzanowskiej. Poza 
nawierzchnią na opisanych trasach 
wykonane będzie odwodnienie. W nie-
których miejscach (przede wszystkim 

w Żuradzie) zaplanowano budowę 
chodników.

Miejscy radni przyjęli uchwałę, 
w której pomoc finansową określono 
na poziomie maksymalnie 75 tys. 
złotych, ale nie więcej niż 50 proc. 
ostatecznego wkładu własnego po-
wiatu. W uzasadnieniu uchwały pod-
kreślono, że w lutym powiat szacował 
koszt wykonania dokumentacji na 
poziomie 150 tys. złotych. - Po otwar-
ciu ofert w ramach prowadzonego 
przez Powiat Olkuski postępowania 
przetargowego, Starosta Olkuski 
w październiku 2017 roku zwrócił się 
z prośbą o zwiększenie kwoty dotacji 
w wysokości 50 proc. wartości kosz-
tów dokumentacji, tj. 96.555,00 zł, 
czyli o 21.555,00 zł więcej, z uwagi 
na fakt, iż najkorzystniejsza oferta 
opiewa na kwotę 193.110,00 zł – 
czytamy w uchwale. Gmina podtrzy-
mała swoje wcześniejsze stanowisko 
o przekazaniu na ten cel pierwotnie 
deklarowanej kwoty, czyli 75 tys. 
złotych.

Druga dokumentacja dotyczy 
ciągu ulic od obwodnicy do wiaduktu 
29 Listopada, czyli ul. ks. Gajewskie-
go, ul. Biema, ul. Dworskiej. Na całym 
odcinku zostanie przebudowana 
nawierzchnia (w zakresie pełnej kon-
strukcji w miejscach, gdzie po wyko-
naniu badań nośności okaże się, że 
jest ona niewłaściwa). W zakres prac 
wejdzie również budowa chodników 
i kanalizacji deszczowej.

Wyłoniona w przetargu oferta 
opiewa na kwotę 77 490 złotych. 
Gmina przekaże na projekt połowę 
środków, czyli 38 745 złotych.

Kolejna dokumentacja projek-
towa zostanie opracowana dla ul. 
Podgrabie (od miejsca wyremonto-
wanego w ramach kanalizacyjnej 
inwestycji PWiK-u) do skrzyżowania 
w Bogucinie Dużym. Prace dotyczą 
również drogi przez Bogucin Duży od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką 
791 do skrzyżowania z drogą Klucze 
– Jaroszowiec. Trzecia część projektu 
obejmie odcinek od dworca kolejo-

wego w Jaroszowcu przez Pazurek 
do skrzyżowania z drogą Olkusz – 
Wolbrom. Na wymienionych traktach 
zostanie przebudowana nawierzchnia 
w zakresie pełnej konstrukcji (tam, 
gdzie po wykonaniu badań nośności 
okaże się, że jest ona niewłaściwa), 
a w najbardziej uzasadnionych miej-
scach odwodnienie i chodniki.

W tym przypadku gminne wspar-
cie wyniesie maksymalnie 48.274,06 
złotych, lecz nie więcej niż 50 proc. 
ostatecznego wkładu własnego po-
wiatu. Inwestycja będzie realizowana 
również z gminą Klucze. W przetargu 
wybrano ofertę na kwotę 226.320,00 
złotych. Gmina zadeklarowała kwotę 
adekwatną do długości odcinków 
dróg do remontu (ok. 3,451 km), czyli 
48.274,06 złotych.

Gminne środki na wymienio-
ne inwestycje zostaną przekazane 
w formie dotacji z przyszłorocznego 
budżetu.

olkusz
Wiola�Woźniczko

W  poniedziałek  Centralne 
Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 
byłych dyrektorów Sądu Apelacyj-
nego we Wrocławiu  i  Sądu Okrę-
gowego  w  Kielcach  oraz  ośmiu 
obecnych dyrektorów sądów ape-
lacji krakowskiej. Sprawa dotyczy 
również olkuskiego sądu.

Jak w poniedziałek poinformo-
wało Ministerstwo Sprawiedliwości, 
w związku z zatrzymaniami dyrekto-
rów w śledztwie dotyczącym podejrze-
nia korupcji Minister Sprawiedliwości 
podjął decyzję o ich natychmiastowym 
odwołaniu. „Odwołani zostają dyrek-
torzy: Sądu Okręgowego w Krakowie, 
Sądu Rejonowego w Wadowicach, 
Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, 
Sądu Okręgowego w Tarnowie, Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu, Sądu 
Rejonowego w Chrzanowie oraz Sądu 
Rejonowego w Olkuszu”. Minister 
podjął także decyzję o odwołaniu ze 
stanowiska Prezes Sądu Okręgowego 
w Krakowie sędzi Beaty Morawiec, 

która w ocenie Ministra jako ówczesny 
zwierzchnik służbowy dyrektora, nie 
sprawowała odpowiedniego nadzoru 
nad działalnością administracyjną 
Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zgodnie z wtorkowym komunika-
tem Prokuratury Krajowej, „podejrza-
ni dyrektorzy sądów przyjęli, tytułem 
rzekomej zapłaty za wykonanie prac 
zleconych w oparciu o zawarte umowy 
cywilnoprawne z określonymi pod-
miotami gospodarczymi, które miały 
charakter fikcyjny i w rzeczywistości 
nie były zrealizowane, bądź obej-
mowały zakres prac wykonanych 
w ramach obowiązków służbowych, 
pieniądze”. W przypadku Dyrektora 
Sądu Rejonowego w Olkuszu chodzi 
o „łączną kwotę co najmniej 4 tys. zł”.  
-Po wykonaniu wszystkich czynności 
procesowych z udziałem części podej-
rzanych prokurator zastosował wol-
nościowe środki zapobiegawcze wobec 
czterech podejrzanych dyrektorów 
Sądów Rejonowych: w Wadowicach, 
w Oświęcimiu, w Chrzanowie oraz 
w Olkuszu – informuje Prokuratura 
Krajowa.

Zatrzymania
w sądach
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Szlachetna Paczka znowu łączy!
powiat

Piotr Kubiczek

Szlachetna Paczka znowu po-
łączyła tysiące Polaków. W sobotę, 
18 listopada została otwarta Baza 
Rodzin i wystarczyło kilkadziesiąt 
godzin,  aby  z  systemu  zniknęła 
większość  włączonych  do  pro-
jektu.  Podobnie  było  w Olkuszu, 
Bukownie i Wolbromiu. Jest więc 
pewne, że w tegoroczny „Weekend 
Cudów”  zaplanowany  na  9/10 
grudnia każdy z najbardziej potrze-
bujących wsparcia, otrzyma go.

Szlachetna Paczka działa nie-
przerwanie od 2001 roku i jest obec-
nie jednym z najbardziej rozpozna-
walnych projektów społecznych 

w naszym kraju. Akcja ma jasne 
zasady. - Nie pomagamy biedzie rosz-
czeniowej. Szukamy ludzi, którym 
przez splot różnych wydarzeń jest 
ciężko, ale jednocześnie chcą wal-
czyć o lepsze jutro. Naszym ideałem 
jest dotarcie do rodziny w potrzebie 
w ciągu pierwszego roku od momen-

tu, gdy nastąpiło w ich życiu nagłe za-
łamanie. Pomagamy innym, bo sami 
chcielibyśmy, by ktoś nam pomógł, 
gdy dotknie nas bieda – zaznacza 
ks. Jacek Stryczek, prezes Stowarzy-
szenia WIOSNA odpowiedzialnego 
za akcję.

Celem wszystkich wolontariuszy 
okrzykniętych Drużyną SuperW jest 
mądra pomoc, czyli taka, która daje 
szansę na zmianę. Dlatego do bazy 
Szlachetnej Paczki trafiają te rodziny, 
dla których kontakt ze swoim wolon-
tariuszem oraz wsparcie materialne 
będą impulsem do zmiany.

Równie istotna co funkcja 
SuperW jest w tym projekcie rola Dar-
czyńcy. Jak pokazuje historia, paczki 
robią wszyscy – od największych firm, 
poprzez szkoły, kluby sportowe a na 
zwykłych rodzinach kończąc. Już nie-

bawem kolejna możliwość wsparcia 
potrzebujących. Nie bez powodu dni, 
w których spełniają się marzenia na-
zwane zostały „Weekendem Cudów”. 
Bo jak nie wierzyć w to, że cuda na-
prawdę się zdarzają?!

Mała ściąga dla Darczyńców 
z wykazem magazynów, gdzie 9 lub 
10 grudnia mają dostarczyć skom-
pletowane paczki:

OLKUSZ – ul. Korczaka 7, budy-
nek IV Liceum Ogólnokształcącego,

BUKOWNO – ul. Kolejowa 3, bu-
dynek Miejskiego Ośrodka Kultury,

WOLBROM – ul. Kamiennogór-
ska 12, budynek Zespołu Basenów.

W tym wyjątkowym czasie, pod-
czas finału akcji będziemy razem 
z SuperW i osobami, które zechciały 
pomóc w ogólnopolskiej walce z biedą. 
Do zobaczenia!

Trzyciąż zabiega  
o gazyfikację

trzyciąż
Ewa�Barczyk

Gmina  Trzyciąż  włącza  się 
w  nurt  działań  ekologicznych 
i walczy ze smogiem. Obok inten-
sywnych  zabiegów  o  rozbudowę 
kolejnych nitek kanalizacji w po-
szczególnych miejscowościach, 
trwają starania o ich gazyfikację. 
Sprawa  nie  jest  łatwa,  ponieważ 
rozległy  teren  i  stosunkowo  nie-
wielka liczba odbiorców nie są zbyt 
łakomym  kąskiem  dla  oczekują-
cych zysków dystrybutorów. Ostat-
nio jednak pojawiło się światełko 
nadziei w tym zakresie.

 W wyniku wielu rozmów i dzia-
łań w kwietniu 2017 roku wójt gminy 
Trzyciąż podpisał list intencyjny, na 
mocy którego Polska Spółka Gazow-
nictwa zobowiązała się podjąć dzia-
łania oceniające możliwość budowy 
i rozbudowy sieci gazowej na terenie 
gminy. W konsekwencji tamtego 
porozumienia w ostatnich dniach 
mieszkańcy trzech miejscowości: 
Trzyciąża, Michałówki i Jangrota 
zostali poproszeni o złożenie dekla-
racji o zainteresowaniu korzystaniem 
w przyszłości z sieci gazowniczej. 
Na prośbę wójta Romana Żelaznego 
w budynku Urzędu Gminy pełnił 
dyżur pracownik przedsiębiorstwa 
gazowniczego i odpowiadał na pytania 
mieszkańców, a także pomagał wypeł-
niać wnioski o określenie warunków 
przyłącza. Tłumy zainteresowanych, 
którzy skorzystali z konsultacji zdają 
się przekonywać, że wielu miesz-
kańców chętnie zamieni tradycyjne, 
węglowe źródła energii na bardziej 
nowoczesne, jeżeli tylko dostaną taką 
możliwość.

- Z moich obserwacji wynika, 
że coraz więcej mieszkańców naszej 
gminy chce skorzystać z ogrzewania 
domów gazem z sieci, ceniąc sobie 
wygodę, w porównaniu z ogrzewa-
niem węglowym, które na dodatek 
jest coraz droższe – wyjaśnia wójt 

Żelazny. - Obecnie w naszej gminie 
gazyfikowane są miejscowości: Tar-
nawa, Milonki, Zadroże, Porąbka, 
Sucha i Podchybie i chcemy ten 
obszar poszerzać. Teren jest trudny 
i z punktu widzenia dostawców nie-
specjalnie atrakcyjny, bo nie ma tu 
dużych odbiorców. Teraz wszystko 
zależy od mieszkańców, jeżeli bowiem 
ich zainteresowanie tematem nie 
będzie wystarczające dla dostawcy, 
to sprawa znów upadnie. Rachunek 
ekonomiczny przedsiębiorstw dystry-
bucyjnych niestety wciąż dominuje 
nad promowanymi medialnie ekolo-
gicznymi ideami i realnymi lokalnymi 
potrzebami – tłumaczy włodarz gminy 
Trzyciąż.

Mieszkańcy Trzyciąża, Micha-
łówki i Jangrota dostali dość krótki 
czas na złożenie wniosków, bo tylko 
do końca listopada, co było podyk-
towane chęcią złożenia zamówień do 
przyszłorocznego planu. Urzędnicy 
przyłączyli się do pomocy w zakresie 
ich wypełniania, ponieważ niestety 
druk jest dość skomplikowany. Na 
podstawie zebranych wniosków zo-
staną rozpoczęte prace analityczne 
i - ewentualnie na dalszym etapie 
– projektowye, które przeprowadzi 
PSG. Gmina deklaruje wszelką pomoc 
i współpracę, ponieważ budowa sieci 
gazowej jest dla władz samorządo-
wych priorytetem.

W podpisanym w Trzyciążu liście 
intencyjnym dystrybutor zastrzegł, 
że w przypadku „...gdy wynik ba-
dania wstępnej analizy warunków 
ekonomicznych budowy gazociągu 
dystrybucyjnego doprowadzającego 
gaz do gminy wykaże oczywistą 
niecelowość”, bądź nie będą istniały 
techniczne warunki przyłączenia do 
gazociągu przesyłowego, PSG rozważy 
podjęcie działań mających na celu wy-
pracowanie alternatywnego zasilenia 
gminy w paliwo gazowe. Jeżeli i to roz-
wiązanie okaże się nieopłacalne, PSG 
odstąpi od dalszych analiz i planu 
budowy gazowej sieci dystrybucyjnej 
na terenie gminy.

R E K L A M A
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Szanowni Państwo, miesz-
kańcy Olkusza i powiatu olku-
skiego! 

Jako Radny Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego podją-
łem starania w sprawie budowy 
nowego połączenia kolejowego 
Olkusz-Kraków. W dniu 20 
listopada 2017 r. złożyłem na 
ręce Przewodniczącej Sejmiku 
propozycje poprawek do pro-
jektu budżetu Województwa 
Małopolskiego na rok 2018, 
dotyczącą zabezpieczenia środ-
ków na „Sfinansowanie stu-
dium wykonalności i budowy 
nowego połączenia kolejowego 
na trasie Kraków-Olkusz-
Kraków” w wysokości 1 mln 
zł. Oznacza to przeprowadzenie 
analizy potencjału projektu, 
która ma wesprzeć procesy 
decyzyjne poprzez obiektywną 
ocenę jego mocnych i słabych 
stron. Studium takie, opra-
cowane przez fachowców da  

odpowiedź o różnych możli-
wych konfiguracjach co do trasy 
przebiegu nowej linii.

Wystąpiłem także o środki 
na „Sfinansowania studium 
wykonalności i budowy pół-
nocnej obwodnicy Olkusza, 
Klucz i Jaroszowca” w wyso-
kości 200 tys. zł oraz o „Pomoc 
finansową dla gminy Olkusz 
(zakup samochodu pożarni-
czego średniej wielkości dla 
OSP w Zawadzie) w wysokości 
90 tys. zł.

Początkiem starań w tej 
sprawie była moja interpelacja 
do Marszałka Województwa 
Małopolskiego na temat opraco-
wania koncepcji budowy nowej 
linii kolejowej Olkusz-Kraków. 
W otrzymanej odpowiedzi dato-

wanej na 9 października 2017 r. 
Marszałek oświadczył, że Woje-
wództwo Małopolskie dostrzega 
luki w sieci kolejowej na terenie 
regionu oraz potrzebę powstania 
nowych inwestycji rozwojo-
wych, wskazując m.in. linię 
kolejową z Krakowa do Olkusza. 

Ze swojej strony zachęcam 
samorządy ziemi olkuskiej do 
podjęcia wspólnych działań na 
rzecz realizacji nowego połą-
czenia kolejowego do Krakowa, 
będącego naszą wspólną drogą 
ku przyszłości.

Radny  
Sejmiku Województwa  

Małopolskiego  

Andrzej Wójcik

Czas na połączenie kolejowe  
z Olkusza do Krakowa

Jakie będą stawki  
za wodę i ścieki  

w przyszłym roku?
powiat

Wiola�Woźniczko

Znamy taryfę za wodę i ścieki 
na 2018 rok. Olkuscy radni przyjęli 
stawki dla czterech gmin: Olkusza, 
Bolesławia, Bukowna i Klucz. 

Cenę za 1 m3 wody skalkulowano 
na poziomie 5,70 zł netto dla gospo-
darstw domowych i użyteczności 
publicznej (spadek o 46 groszy wobec 
tegorocznej stawki taryfowej), oraz 
9,31 zł netto za 1 m3 odebranych ście-
ków dla wszystkich grup taryfowych 
(wzrost o 33 grosze). Stawka za 1 m3 
wody dla odbiorców przemysłowych 
to 5,85 zł netto za 1 m3 (spadek o 40 
groszy wobec tegorocznej stawki 
taryfowej).

PWiK wyjaśnia, że na obniżkę cen 
wody wpłynęło wyłączenie kosztów 
funkcjonowania stacji uzdatniania 
wody, ujednolicenie stawki amorty-
zacyjnej do 4 proc. dla sieci wodo-
ciągowej, ograniczenie materiałów 
do dezynfekcji wody oraz redukcja 
i optymalizacja zatrudnienia. 

Wyższa niż obecnie stawka za 
ścieki wynika ze znacznie mniej-
szej niż planowano liczby przyłą-
czeń kanalizacyjnych a co za tym 
idzie mniejszym napływem ścieków. 
Według danych PWiK możliwych do 
podłączenia na dzień dzisiejszy jest ok 
1000 posesji, które pomimo możliwo-
ści podpięcia do kanalizacji zbiorczej 
korzystają ze zbiorników bezodpływo-

wych, a taryfa roku 2017 zakładała 
napływ ścieków z tych posesji.

Jednocześnie przedsiębiorstwo 
odnotowuje wzrost kosztów utrzy-
mania zmodernizowanej w roku 2015 
oczyszczalni ścieków w Olkuszu, oraz 
rozbudowanej sieci kanalizacyjnej 
wraz z przepompowniami ścieków 
(główny wzrost: przeglądy gwaran-
cyjne, zużycie materiałów i energii 
elektrycznej).

Stawki zostały przyjęte. Jednak 
w związku z dynamicznymi zmianami 
prawa tj. Ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i ścieki, Prawa wodne-
go oraz przepisów wykonawczych nie 
jest pewne, czy uchwalona taryfa na 
2018 rok wejdzie w życie i jak długo 
będzie obowiązywać. Zdaniem PWiK 
będzie to maksymalnie 180 dni.

-Zgodnie z nowelizacją, w ciągu 
90 dni musimy złożyć nowy wniosek 
taryfowy na trzy lata, który przedło-
żymy do konsultacji Radzie Miejskiej 
w Olkuszu oraz do zatwierdzenia 
nowemu regulatorowi. Do tego nie-
zbędny jest nowy plan wieloletni na 
lata 2019-2023 dla naszego przedsię-
biorstwa, nad którym PWiK rozpoczy-
na prace - informuje prezes Szylko.

Prezes Szylko tłumaczy, że obecne 
przepisy nie regulują w sposób jedno-
znaczny kwestii zakończonych w roku 
2017 postępowań taryfowych. Do 
końca tego roku regulatorem taryf 
pozostaje Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, natomiast od 1 
stycznia nowa spółka Państwowe Go-
spodarstwo Wodne „Wody Polskie”. 

- Przedsiębiorstwo po otrzymaniu 
uchwały Rady Miasta wyśle ją nie-
zwłocznie do regulatora z wnioskiem 
o określenie czasu jej obowiązywania 
– wyjaśnia prezes Alfred Szylko.

Od kilku lat po uchwaleniu taryfy 
radni każdej z czterech gmin podej-
mują uchwały o budżetowych do-
płatach, by mieszkańcy mogli płacić 
niższe stawki. Obowiązek dopłat od 
gmin wynika z zapisów porozumie-
nia, jakie te gminy zawarły w 2012 
roku wraz z PWiK oraz bankiem 
PEKAO S.A. - emitentem obligacji, 
z których współfinansowana jest 
realizacja projektu „Porządkowanie 
gospodarki ściekowej w zlewni Białej 
Przemszy na terenach gmin: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław, Klucze – etap 
I”. W dokumencie tym zawarte jest 
zobowiązanie Wspólników do doko-
nania dopłat w wysokości co najmniej 
zapewniającej utrzymanie udziału 
kosztu usług wodno – kanalizacyj-
nych ponoszonego przez odbiorców 
usług na poziomie nie wyższym niż 
3 procent ich dochodu. Wysokość 
dopłat określana jest w stosownych 
uchwałach podejmowanych przez 
miejskie i gminne rady poszczegól-
nych samorządów.

Nowelizacja przepisów „taryfo-
wych” nie odbiera obecnych kom-
petencji Rad Miejskich i Gminnych 
o uchwalaniu dopłat do taryf. Wedle 
nowych przepisów, dopłaty uchwa-
lane przez poszczególne samorządy 
nadal będą obowiązywały.

Wygraliśmy cztery 
zadania z BO Małopolski!
powiat

Wiola�Woźniczko

Cykl zajęć dla niepełnospraw-
nych dzieci, warsztaty dla uczniów 
chcących  rozwijać  swoje  pasje, 
zakup kriokomory i sprzętu reha-
bilitacyjnego dla szpitala w Jaro-
szowcu oraz specjalistyczne usługi 
dla osób niepełnosprawnych – to 
cztery  zwycięskie  zadania  z  po-
wiatu  olkuskiego  w  tegorocznej 
edycji  Budżetu  Obywatelskiego 
Małopolski.

W tym roku decyzją zarządu wo-
jewództwa zwiększono środki BO do 8 
mln złotych. Kwota ta jest podzielona 
na sześć subregionów: tarnowski, 
sądecki, podhalański, Małopolski 
Zachodniej, krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego z wyłączeniem 
Krakowa oraz miasta Kraków. Na 
obywatelskie zadania (małe, dotyczą-
ce konkretnego powiatu i duże, obej-
mujące swym zasięgiem co najmniej 
dwa powiaty położone w danym sub-
regionie) głosowało 176 683 osoby, 
czyli o prawie 97 tys. więcej niż rok 
wcześniej. Z danych przedstawionych 
przez Urząd Marszałkowski w Krako-
wie wynika, że mieszkańcy naszego 
subregionu (Małopolski Zachodniej) 
oddali 33 438 głosów. To drugi wynik 
w skali województwa – na pierwszym 
miejscu uplasował się subregion 
tarnowski (45 772 głosy). Najczęściej 
głosowano w tradycyjny sposób, ko-
rzystając z urn (72,13 proc.); mniejsza 
popularnością cieszyło się oddawanie 
głosów przez internet (26,37 proc.) 
oraz korespondencyjnie (1,5 proc.).

Członek zarządu województwa 
małopolskiego Grzegorz Lipiec pod-
kreśla, że mieszkańcy coraz chętniej 

angażują się w BO, zarówno pod 
względem zgłaszania projektów, jak 
i udziału w głosowaniu. -Ogromne za-
interesowanie drugą edycją budżetu 
obywatelskiego województwa małopol-
skiego udowadnia, że dysponowanie 
środkami publicznymi w ten sposób 
ma sens. Nic tak nie angażuje i nie 
inspiruje mieszkańców, jak praca dla 
dobra lokalnej społeczności. Nie mam 
wątpliwości, że taki efekt przyniesie 
realizacja 46 zwycięskich projektów, 
które Małopolanie sami wybrali w te-
gorocznym głosowaniu. W ten sposób 
zdecydowali o rozdzieleniu aż 8 mln 
zł - mówi Grzegorz Lipiec.

Cztery zwycięskie zadania z Ma-
łopolski Zachodniej zostaną zrealizo-
wane w powiecie olkuskim:

„Integracja szansą na lepszą 
przyszłość - integracja dziecka nie-
pełnosprawnego w różnych aspek-
tach życia społecznego” - na to 
zadanie oddano najwięcej głosów 
w Małopolsce Zachodniej (4242). 
Głównym celem tej inicjatywy jest 
integracja niepełnosprawnych z ich 
pełnosprawnymi rówieśnikami. Pro-
jekt obejmuje dzieci posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności lub 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego w wieku do 12 lat, a które 
w związku z rozpoczęciem realizacji 
obowiązku szkolnego utraciły możli-
wość kontynuacji pomocy w ramach 
wczesnego wspomagania rozwoju. 
W ramach przedsięwzięcia zostanie 
zorganizowany cykl zajęć muzyczno 
– relaksacyjnych oraz stymulacji roz-
woju poznawczego i ruchowego dzieci 
z zaburzonym rozwojem psychoru-
chowym. Środki z BO na tę inicjatywę 
to 99 tys. 737 złotych.

2107 głosów oddano na zadanie 
„Ja wam pokażę – kreatywne dzie-
ciaki! Program inspirujących zajęć 

dodatkowych dla uczniów olkuskich 
szkół podstawowych” (96 tys. 030 zło-
tych). Społeczności trzech szkół pod-
stawowych (SP 1 i SP 3 w Olkuszu, 
Sp w Osieku) proponują cykl inno-
wacyjnych, pozalekcyjnych zajęć dla 
uczniów szkół z powiatu olkuskiego, 
którzy pragną rozwijać swoje pasje. 
Tematy wybiorą sami uczestnicy, 
przeprowadzając w swoich szkołach 
mini edycje budżetów obywatelskich. 
W projekcie założono zajęcia mate-
matyczno-przyrodnicze, informatycz-
ne, humanistyczne, sportowe oraz 
cykl warsztatów rozwijających takie 
umiejętności jak: uczenie się, praca 
zespołowa, czy kreatywność.

Kolejnym zwycięskim zadaniem 
na które oddano 1966 głosów, jest 
zakup kriokomory oraz sprzętu reha-
bilitacyjnego (kamizelka z elektrycz-
nymi oscylatorami, szyny do ćwiczeń 
biernych stawu biodrowego i kola-
nowego) dla Wojewódzkiego Szpital 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaro-
szowcu. Przed budynkiem zostanie 
również położona kostka brukowa. 
W ten sposób szpital poszerzy ofertę 
rehabilitacyjną oraz podwyższy jakość 
świadczonych usług. Dzięki poparciu 
mieszkańców na ten cel udało się 
pozyskać 376 tys. złotych.

1431 osób wybrało projekt „Reha-
bilitacja drogą do sprawności”. Dzięki 
środkom z BO (100 tys. złotych) zo-
staną zrealizowane usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne dla osób z powiatu 
olkuskiego z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności umysłowej i nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi. 
Chodzi przede wszystkim o zapewnie-
nie opieki, rehabilitacji oraz rozwija-
nie sprawności fizycznej. Beneficjenci 
projektu wezmą udział w zajęciach 
na Sali Doświadczenia Świata i Sali 
Integracji Sensorycznej.

Była wiejska szkoła 
znów tętni życiem

chrząstowice
Ewa�Barczyk,�zdjęcie�dzięki�uprzejmości�
mieszkańców�Chrząstowic

Najmłodsze  dzieci  z  terenu 
gminy Wolbrom zyskały nowe miej-
sce opieki. 26 listopada w Chrzą-
stowicach  odbyło  się  uroczyste 
otwarcie  pierwszego  w  gminie 
publicznego  Klubu  Dziecięcego. 
Powstał w budynku po byłej szkole 
dzięki  dofinansowaniu  z  resorto-
wego programu rozwoju instytucji 
opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do 
lat  3  „MALUCH  plus”,  na  który 
Gmina Wolbrom otrzymała z Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej  dotację  w  wysokości 
263 536,12 zł.

W efekcie energicznych, nagro-
dzonych niedawno w małopolskim 
konkursie “Niezwykła Małopolska 
Wieś” działań grupy społeczników 
z Chrząstowic, budynek po byłej 
lokalnej szkole podstawowej znów 
służy najmłodszym mieszkańcom. 
Uroczyste otwarcie nowego Klubu 
Dziecięcego w tej miejscowości po-
łączono z prezentacją efektów nie-
dawnej modernizacji pomieszczeń 
działającego w tym samym budynku 
i cieszącego się już, ze względu na 
nowatorskie kreatywne podejście do 
nauki i zabawy ogromnym zaintereso-
waniem Niepublicznego Przedszkola 
“Krasnoludek”. Na realizację projektu  
„Edukacja przedszkolna u Krasno-
ludków” prowadzące placówkę Sto-
warzyszenie Chrząstowice RAZEM 

pozyskało w 2017 roku blisko 164 tys. 
zł  (przy całkowitej wartości projektu 
193 043,88 zł) z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
Teraz już cały, pięknie wyremontowa-
ny budynek jest wykorzystany jako 
miejsce kompleksowej opieki nad ma-
luchami, zanim rozpoczną edukację 
szkolną. Obecnie funkcjonujące na 
terenie gminy Wolbrom przedszkola 
publiczne oraz niepubliczne zaspo-
kajają praktycznie wszystkie potrze-
by mieszkańców gminy w zakresie 
opieki nad dziećmi w wieku od lat 
3 do 5. Ofertę jedynego prywatnego 
klubu dziecięcego o charakterze 
żłobka funkcjonującego w Wolbro-
miu uzupełni teraz nowa placówka 
publiczna. Na potrzeby placówki 

w Chrząstowicach wykorzystano 
w sumie 8 wolnych dotąd pomiesz-
czeń szkolnych, gdzie powstały 4 sale 
zajęciowe, 3 łazienki i korytarz. Dzięki 
dotacji w wysokości 255 536,12 zł 
stworzono tam 20 miejsc opieki dla 
dzieci od 1 roku do lat 3. Pozostałe  
8 tys. zł to kwota na ich utrzymanie 
i funkcjonowanie. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi, otwierającego 
działalność Klubu Dziecięcego, dla 
którego organem prowadzącym jest 
Gmina Wolbrom, dokonał burmistrz 
Adam Zielnik w asyście posłanki Lidii 
Gądek, wiceprzewodniczącego RM 
w Wolbromiu Bartłomieja Żurka oraz 
sołtysa wsi Adama Gamrata. Uroczy-
stość uświetniły występy przedszko-
laków z “Krasnoludka” oraz zawsze 
pomocnych pań z chrząstowickiego 
Koła Gospodyń Wiejskich.
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4

ogłasza:

II PRZETARG PISEMNY 
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki:  

nr ew. gr. 861 o pow. 1,2557 ha, 
nr ew. gr. 862 o pow. 0,5350 ha,
nr ew. gr. 865 o pow. 0,3691 ha, 
nr ew. gr. 866 o pow. 0,6492 ha. 

położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.

1. Oznaczenie i opis nieruchomości: 
Nieruchomość (teren dawnej Stacji Uzdatniana Wody) stanowią niżej 
wymienione działki:
a) nr ew. gr. 861 o pow. 1,2557 ha, dla działki jest prowadzona przez 

Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080914/8, 
b) nr ew. gr. 862 o pow. 0,5350 ha, dla działki jest prowadzona przez 

Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080916/2, 
c) nr ew. gr. 865 o pow. 0,3691 ha, dla działki jest prowadzona przez 

Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080915/5, 
d) nr ew. gr. 866 o pow. 0,6492 ha, dla działki jest prowadzona przez 

Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080917/9.

Działki posiadają bardzo dobrą lokalizację, usytuowane są w zachodniej 
części Olkusza, na obszarze pomiędzy drogą krajową DK94 relacji 
Katowice-Kraków od północy, a ulicą Wspólną prowadzącą od DK94 od 
wschodu.
Działki sąsiadują z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej.
Działki zabudowane są budynkami, budowlami oraz infrastrukturą 
techniczną związaną z funkcjonowaniem na ich terenie byłej Stacji 
Uzdatniania Wody.
Dojazd do wszystkich działek zapewniony jest po wewnętrznych 
drogach dojazdowych znajdujących się na wyodrębnionych działkach, 
prowadzących od ulicy Wspólnej.
Wszystkie działki posiadają przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej.
- Na działce nr ew. gr. 861 znajdują się obiekty: cztery budynki 

akcelatorów, budynek koagulacji, budynek na wapno z silosami 2 x 50 t,
- Na działce nr ew. gr. 862 znajdują się obiekty: połączone budynki 

przepompowni i filtrów,
- Na działce nr ew. gr. 865 znajdują się: odmulnik 4 komorowy, 

przepompownia osadu,
- Na działce nr ew. gr. 866 znajdują się obiekty: budynek chlorowni, 

budynek magazynowy, trzy zbiorniki wody czystej żelbetonowe 
o pojemności: 2 x 2 000 m3, 1 x 1 000 m3 obsypane ziemią. 

2. Obowiązek Sprzedającego ustanowienia służebności:
Sprzedający ustanowi nieodpłatną służebność gruntową przejścia, 
przejazdu i doprowadzenia wszelkich mediów po działce nr 870 i 871 
na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 861,862, 865, 866.
Drogi są własnością Sprzedającego, istnieje możliwość ich sprzedaży. 
 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
opisana jest jako tereny infrastruktury techniczno-wodociągowej 
(złożono wniosek do UMiG Olkusz o zmianę przeznaczenia w/w działek 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.) Zmiana 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny 
produkcyjno-usługowe zostanie dokonana najpóźniej do końca 
I kwartału 2018 r.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 7.576.827,00 zł netto.
Transakcja sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku 
od towarów i usług (VAT). 
Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności 
cywilnoprawnych.

5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem 
„Przetarg SUW” należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. 
w Olkuszu, pok. nr 104 do dnia 11.12.2017 r. do godz.12.00
Pisemna oferta powinna zawierać: 
a) imię, nazwisko i adres oferenta
 albo 
 nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferent jest osobą prawną lub 

innym podmiotem) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru 
(KRS, CEIDIG);

b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz 

przedmiotem transakcji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty – przelewem na rachunek 

bankowy Przedsiębiorstwa;

e) kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie konta bankowego, na 
które będzie można zwrócić wadium.

7. Oferent wnosi wadium w wysokości 378.842,00 zł przelewem na 
rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do dnia 
11.12.2017 r. 
Nr konta bankowego: Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz 
Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium 
wpłynęła na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez 
uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.

8. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy 
o rozdzielności majątkowej) obydwie przystępują do przetargu. 

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) wymagane jest 
przedłożenie stosownego zezwolenia.

10. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 12.12.2017 r. o godz. 
12.15 w Sali Narad Przedsiębiorstwa.

11. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

13. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu lub odmawia zawarcia umowy na warunkach 
wynikających z przetargu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

15. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega 
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

16. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:
Jerzy Skubis   j.skubis@pwik.olkusz.pl,  tel.: 326431415 w.123
Barbara Danecka   b.danecka@pwik.olkusz.pl tel.: 326431415 w. 140

Plener Malarski  
„Srebrne Miasto” 

Olkusz 2017

olkusz
BWA�Olkusz,�fot.�Olgerd�Dziechciarz

W  tym  roku  Galeria  Sztuki 
Współczesnej Biuro Wystaw Arty-
stycznych w Olkuszu zorganizowa-
ła trzynasty już plener międzyna-
rodowy z cyklu „Srebrne Miasto”, 
w którym wzięło udział 22 malarzy 
z kilku krajów europejskich (poza 
Polską, także Słowacja, Słowenia, 
Gruzja, Białoruś i Włochy). 24 listo-
pada w BWA w Olkuszu odbył się 
wernisaż  wystawy  poplenerowej, 
który  cieszył  się  dużym  zainte-
resowaniem wśród mieszkańców 
Ziemi Olkuskiej.

Olkuski plener uważany jest za 
prestiżowy i wielu artystów zabiega 
o udział w nim. W ciągu tych 13 lat 

gościło w Olkuszu wielu wybitnych 
artystów, z których kilku już niestety 
jest nieżyjących, ale dzięki plenerowi 
ich prace znajdują się w zbiorach 
Galerii (Beata Jurkowska, Jerzy Gna-
towski, Andrzej Czarnota).

Jak napisał w recenzji z wystawy 
Jarosław Nowosad tegoroczni ple-
nerowicze „odnajdywali natchnienie 
zarówno w zabytkowej architekturze 
Olkusza (jak Klavdija Marušič, Eu-
geniusz Molski, Elżbieta Piórecka, 
Anna Płachecka-Śniadach, Stanisław 
Stach), nowoczesnym budownictwie 
(Mariusz Połeć), jak i w tradycyjnej, 
znikającej już niestety zabudowie 
oraz wystroju wnętrz podolkuskich 
wsi (Gocha Chkhaidze); także w przy-
rodzie Jury (Maria Bereźnicka-Przy-
łęcka, Agnieszka Czyżewska-Allison, 
Sylwester Łozowski, Józef Marzec, 

Andrzej i Emilia Sobierajowie, ponow-
nie Molski, Płachecka, Połeć i Stach, 
poniekąd Janusz Debis), być może w 
twarzach napotykanych ludzi (Edward 
Gałustów, Magdalena Hanysz-Ste-
fańska, Michał Kwarciak, Brygida 
Liśkiewicz, Joanna Zając-Slapničar i 
znów Łozowski), last but not least – 
we własnych wyobrażeniach, pewnie 
czasem snach, uruchomionych na-
tłokiem widoków (Dušan Baláž, 
Bereźnicka-Przyłęcka, Debis, Gału-
stow, Hanysz-Stefańska, Kwarciak, 
Łozowski, Molski, Vladimir Šuster, 
Andrea Verdelago, Zając-Slapničar).”

Wystawie towarzyszy efektowny 
katalog. Powstałe podczas pleneru 
pracę zasilą zbiory kolekcji sztuki 
nowoczesnej w zbiorach BWA w Ol-
kuszu. Wystawę poplenerową można 
oglądać do 12 grudnia. Zapraszamy.

Krwiodawcy ratują życie
olkusz

Piotr Kubiczek

W sobotnie popołudnie w Klubie 
„Przyjaźń” na os. Pakuska odbyło 
się  coroczne  spotkanie  Honoro-
wych  Krwiodawców  i  Członków 
Klubu HDK PCK. Termin wydarze-
nia nie był przypadkowy, bowiem 
od  22  do  26  listopada  w  Polsce 
przypada  Tydzień  Honorowego 
Krwiodawstwa.

Jest to święto poświęcone osobom 
zaangażowanym w systematyczne 
oddawanie krwi, czyli jednoczesne ra-
towanie zdrowia i życia innych osób. 
Akcja ma również na celu nagłośnić 
potrzebę oddawania płynu życia, 
a także promowanie postaw dawców. 
Ci, którzy w minionych miesiącach 
najmocniej przysłużyli się dla potrzeb 
Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa, zostali wyróżnieni.

Zazwyczaj krwiodawcy są anoni-
mowymi bohaterami, dlatego chociaż 
raz w roku warto im się przyjrzeć 
z bliska i pogratulować. Lista darczyń-
ców była długa. O znaczeniu krwio-
dawców oraz ich postawach godnych 
naśladowania mówił m.in. burmistrz 
Wolbromia Adam Zielnik. Prezesowi 
Klubu HDK przy Zarządzie Rejono-
wym PCK w Olkuszu Andrzejowi Smu-
czowi wręczył okolicznościową statu-
etkę oraz list gratulacyjny. Włodarz 
sąsiedniej gminy zapewnił o swoim 
pełnym poparciu dla krwiodawców 
i dla akcji zbierania krwi na terenie 
zarządzanego przez siebie miasta.

Gminę Olkusz pod nieobecność 
burmistrza reprezentował radny 
miejski Janusz Dudkiewicz. Z jego 
strony pod adresem krwiodawców 
także popłynęło wiele ciepłych słów 
uznania. Bohaterem bowiem zostaje 
się po cichu, bez zbędnych komen-
tarzy i z dala od błysku fleszy. Naj-
częściej w gabinecie lekarskim, bądź 

w mobilnych punktach poboru krwi. 
Każda dawka życiodajnego płynu to 
pewność uratowania życia bliźniego, 
a to największa nagroda za poświęce-
nie. - Z krwiodawstwem często bywa 
tak, że decydują się na niego całe 
rodziny – od dziadków, po wnuków 
i to jest w tym najpiękniejsze. Radość 
z pomocy innym przekazywana jest 
z pokolenia na pokolenie. To pew-
ność, że idea oddawania krwi będzie 
kontynuowana także w następnych 
latach – zaznacza Angelika Cieślik, 
Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego 
PCK w Olkuszu.

Jak pokazują lokalne staty-
styki, honorowych krwiodawców 
wciąż przybywa. W gminie Olkusz 
najnowszym z największych klubów 
krwiodawców jest ten w Gorenicach, 
założony przez tamtejszych strażaków 
OSP. - Nie trzeba było długo przeko-
nywać chłopaków. Strażak wie, co jest 
priorytetem w jego pracy. Gaszenie 
pożarów to nie wszystko. Ludzkie 
życie ratować można przecież na 
różne sposoby – mówił Bartosz Piasny 
z działającego przy jednostce pożar-
niczej w Gorenicach Klubu „Strażak” 
Honorowych Dawców Krwi.

Nie tylko mundurowi, ale także 
studenci, pracownicy produkcji, 
kierowcy, sklepikarze, urzędnicy oraz 
artyści – lista krwiodawców w samym 
Olkuszu i całym powiecie jest długa. 
Szkoda tylko, że tuż przed setną 
rocznicą PCK w Srebrnym Mieście 
pozbawiono krwiodawców miejsca, 
gdzie niemal w każdej chwili mogli 
odpowiedzieć na apel dotyczący 
kończących się zapasów krwi w Re-
gionalnym Centrum Krwiodawstwa 
w Krakowie. Pomimo problemów, 
dawcy nieźle sobie radzą, korzysta-
jąc z uprzejmości władz Wolbromia, 
a także mobilnych i tymczasowych 
punktów poboru krwi, jak chociażby 
tym w olkuskim starostwie.

Tyle o idei i codzienności krwio-
dawców. Teraz warto pochylić się 
nad nagrodzonymi. Tych było wielu, 
choć nie wszyscy dotarli na sobotnie 
spotkanie. W pierwszej kolejności 
rozdano legitymacje członkowskie 
Klubu HDK wraz z odznaczeniami. 
Zasłużonym i Honorowym Dawcom 
przyznano także srebrne sygnety 
i bransolety z wygrawerowaną grupą 
krwi, a także puchary i pamiątkowe 
dyplomy.
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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 (z późn.zm.) 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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu 
Nr Uchwała Nr XXXVI/507/2017  z dnia 28 listopada 2017 roku. 

Informacje og1. ólne. 
	 Niniejsza	taryfa	stanowi	zestawienie	cen	i	stawek	opłat	za	zbiorowe	zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzanie	

ścieków	obowiązujące	na	terenie	gmin:	Olkusz,	Bukowno,	Klucze,	Bolesław	na	okres	12	miesięcy:	od	dnia	01.01.2018r.	
do	dnia	31.12.2018r.	oraz	określa	warunki	ich	stosowania.	

	 Taryfa	 została	 opracowana	na	 podstawie	 przepisów	Ustawy	 z	 dnia	 7	 czerwca	2001r.	 o	 zbiorowym	zaopatrzeniu	
w	wodę	i	zbiorowym	odprowadzaniu	ścieków	(Dz.	U.	z	2017r	poz.	328,	zm.	Dz.	U.	z	2017r.	poz.	1566),	zwanej	dalej	
Ustawą	 oraz	 jednolitego	 tekstu	Rozporządzenia	Ministra	 Infrastruktury	 i	 Budownictwa	 z	 dnia	 11	 sierpnia	 2016r.	 
w	sprawie	określania	taryf,	wzoru	wniosku	o	zatwierdzenie	taryf	oraz	warunków	rozliczeń	za	zbiorowe	zaopatrzenie	
w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzanie	ścieków	ogłoszonego	w	dniu	09	sierpnia	2017r.	

	 Ceny	 i	stawki	opłat	zawarte	w	 taryfie	określono	na	podstawie	planowanych	niezbędnych	przychodów	dla	prowadzenia	
działalności	w	 zakresie	 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	a)	
grup	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	b)	
taryfowych	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	
kanalizacyjnych	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	jednorodzinnych	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	
publicznych	ulic	i	publicznych	terenów	zielonych),	odbiorcy	pozostali

Lp. Odprowadzanie 
ścieków Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1. G 1S Gospodarstwa	domowe	w	budynkach	mieszkalnych	jednorodzinnych	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	dodatkowego	
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

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	c)	 i	dodatkowego	(woda	bezpowrotnie	zużyta)	-	zł/okres	
rozliczeniowy,

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	4)	 odprowadzonych	ścieków	ustaloną	na	podstawie	
wskazań	urządzenia	pomiarowego/wodomierza	głównego,	wodomierza	głównego	i dodatko-wego	lub	określoną	w	umowie	
-	zł/okres	rozliczeniowy.

Stawki	 opłat	 za	 przekroczenie	 warunków	 wprowadzania	 ścieków	 przemysłowych	 do	 urządzeń	 kanalizacyjnych	5)	
przedsiębiorstwa	zł/m3.

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

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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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 wielorodzinnych

Cena	za	1m1)	 3	dostarczonej	wody

Stawki	opłaty	abonamentowej	od	Odbiorców	rozliczanych	2)	
w	okresach	jednomiesięcznych

od	Odbiorców	rozliczanych	w	oparciu	o	wskazania	a)	
wodomierza	głównego

od	Odbiorców	rozliczanych	według	norm	zużycia	wodyb)	

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

od	Odbiorców	rozliczanych	według	wodomierza	d)	
lokalowego

Stawki	opłaty	abonamentowej	od	Odbiorców	rozliczanych	3)	
w	okresach	dwumiesięcznych

od	Odbiorców	rozliczanych	w	oparciu	o	wskazania	a)	
wodomierza	głównego

od	Odbiorców	rozliczanych	według	norm	zużycia	wodyb)	

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

od	Odbiorców	rozliczanych	według	wodomierza	d)	
lokalowego

Stawki	opłaty	abonamentowej	od	Odbiorców	rozliczanych	4)	
w	okresach	trzymiesięcznych

od	Odbiorców	rozliczanych	w	oparciu	o	wskazania	a)	
wodomierza	głównego

od	Odbiorców	rozliczanych	według	norm	zużycia	wodyb)	

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

od	Odbiorców	rozliczanych	według	wodomierza	d)	
lokalowego

5,70

18,18

14,38

21,98

11,36

25,00

21,20

28,80

11,36

31,82

28,02

35,62

11,36

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

G2W

Odbiorcy 
produkcyjni

Cena	za	1m1)	 3	dostarczonej	wody

Stawki	opłaty	abonamentowej	od	Odbiorców	rozliczanych	2)	
w	okresach	jednomiesięcznych

od	Odbiorców	rozliczanych	w	oparciu	o	wskazania	a)	
wodomierza	głównego

od	Odbiorców	rozliczanych	według	norm	zużycia	wodyb)	

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

od	Odbiorców	rozliczanych	według	wodomierza	d)	
lokalowego

Stawki	opłaty	abonamentowej	od	Odbiorców	rozliczanych	3)	
w	okresach	dwumiesięcznych

od	Odbiorców	rozliczanych	w	oparciu	o	wskazania	a)	
wodomierza	głównego

od	Odbiorców	rozliczanych	według	norm	zużycia	wodyb)	

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

od	Odbiorców	rozliczanych	według	wodomierza	d)	
lokalowego

Stawki	opłaty	abonamentowej	od	Odbiorców	rozliczanych	4)	
w	okresach	trzymiesięcznych

od	Odbiorców	rozliczanych	w	oparciu	o	wskazania	a)	
wodomierza	głównego

od	Odbiorców	rozliczanych	według	norm	zużycia	wodyb)	

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

od	Odbiorców	rozliczanych	według	wodomierza	d)	
lokalowego

5,85

18,18

14,38

21,98

11,36

25,00

21,20

28,80

11,36

31,82

28,02

35,62

11,36

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 
użyteczności 

publicznej, gminy 
(za wodę pobraną 

z publicznych 
studni i zdrojów 

ulicznych 
do zasilania 
publicznych 

fontann i na cele 
przeciwpożarowe 
oraz do zraszania

publicznych  
ulic i publicznych 

terenów 
zielonych), 

pozostali odbiorcy

Cena	za	1m1)	 3	dostarczonej	wody

Stawki	opłaty	abonamentowej	od	Odbiorców	rozliczanych	2)	
w	okresach	jednomiesięcznych

od	Odbiorców	rozliczanych	w	oparciu	o	wskazania	a)	
wodomierza	głównego

od	Odbiorców	rozliczanych	według	norm	zużycia	wodyb)	

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

od	Odbiorców	rozliczanych	według	wodomierza	d)	
lokalowego

Stawki	opłaty	abonamentowej	od	Odbiorców	rozliczanych	3)	
w	okresach	dwumiesięcznych

od	Odbiorców	rozliczanych	w	oparciu	o	wskazania	a)	
wodomierza	głównego

od	Odbiorców	rozliczanych	według	norm	zużycia	wodyb)	

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

od	Odbiorców	rozliczanych	według	wodomierza	d)	
lokalowego

Stawki	opłaty	abonamentowej	od	Odbiorców	rozliczanych	4)	
w	okresach	trzymiesięcznych

od	Odbiorców	rozliczanych	w	oparciu	o	wskazania	a)	
wodomierza	głównego

od	Odbiorców	rozliczanych	według	norm	zużycia	wodyb)	

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

od	Odbiorców	rozliczanych	według	wodomierza	d)	
lokalowego

5,70

 18,18

14,38

21,98

11,36

25,00

21,20

28,80

11,36

31,82

28,02

35,62

11,36

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 cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków 5.2. 

Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Cena

netto
Jednostka 

miary

1 2 3 4

G1 S

Gospodarstwa 
domowe 

w budynkach 
mieszkalnych 

jednorodzinnych 
i wielorodzinnych

Cena	za	1m1)	 3	odprowadzonych	ścieków

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

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

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

9,31

4,16

8,32

12,48

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	2)	
okresach	jednomiesięcznych według	wskazań	urządzenia	
pomiarowego/wodomierza	głównego	lub	wodomierza	
głównego	i	dodatkowego	lub	ilości	określonej	w	umowie

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

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

9,31

4,16

8,32

12,48

zł/m3

zł/odb/m-c

zł/odb/2m-ce

zł/odb/3m-ce

G3 S

Obiekty 
użyteczności 
publicznej, 

pozostali odbiorcy

Cena	za	1m1)	 3	odprowadzonych	ścieków

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

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

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

9,31

4,16

8,32

12,48

zł/m3

zł/odb/m-c

zł/odb/2m-ce

zł/odb/3m-ce

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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 5.3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa

Wśród	odbiorców	usług	polegających	na	zbiorowym	odprowadzaniu	ścieków	znajdują	się	także	tacy,	którzy	wprowadzają	ścieki	przemysłowe	do	urządzeń	kanalizacyjnych	przedsiębiorstwa	o	stopniu	zanieczyszczeń	przekraczającym	dopuszczalne	wartości	
wskaźników	zanieczyszczeń.	Mając	na	względzie	zapewnienie	niezawodności	 i	ciągłości	zbiorowego	odprowadzania	ścieków	przy	zachowaniu	odpowiedniej	 jakości	świadczonych	usług	oraz	konieczność	motywowania	odbiorców	do	usług	do	
ograniczania	zanieczyszczania	ścieków	przedsiębiorstwo	wprowadziło	stawki	opłat	za	przekroczenie	warunków	wprowadzania	ścieków	przemysłowych	do	urządzeń	kanalizacyjnych.	Kryteria	stosowania	 i	wysokość	opłat	z	 tego	 tytułu	została	
przedstawiona	poniżej.

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

25
,04

15 - 20

31
,30

> 20

37
,56

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 200 - 250 – 300250 >300
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 5 – 7 7 – 9 > 9
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

25
,04

3 – 5

31
,30

> 5

37
,56

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 możliwości 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.
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Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 6. 
pomiarowe.

Rozliczenie	za	zbiorowe	zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzanie	ścieków	prowadzone	jest	na	podstawie	6.1. 
ilości	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	6.2. 
i	zbiorowe	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	6.3. 
odprowadzał	ścieki	w	okresie	rozliczeniowym.

Odbiorca	 usług	 dokonuje	 zapłaty	 za	 dostarczoną	 wodę	 i	 odprowadzone	 ścieki	 w	 terminie	 wskazanym	 na	6.4. 
fakturze.	Opóźnienia	w	 regulowaniu	 należności	 uprawniają	 przedsiębiorstwo	 do	 naliczania	 odsetek	
w	ustawowej	wysokości.

Opłaty	abonamentowe	dotyczą	wszystkich	Odbiorców	usług,	bez	względu	na	wyposażenie	nieruchomości	6.5. 
w	przyrządy	i	urządzenia	pomiarowe.

Ilość	 wody	 dostarczonej	 do	 nieruchomości	 ustala	 się	 na	 podstawie	 wskazań	 wodomierza	 głównego	 6.6. 
a	w	przypadku	jego	braku	w	oparciu	o		normy	zużycia	wody.

Ilość	odprowadzonych	ścieków	ustala	się	na	podstawie	wskazań	urządzeń	pomiarowych.	6.7. 

W	 razie	 braku	 urządzeń	 pomiarowych	 ilość	 odprowadzonych	 ścieków	 ustala	 się	 na	 podstawie	 umowy,	6.8. 
o	której	mowa	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	6.9. 
w	przypadkach,	gdy	wielkość	jej	zużycia	na	ten	cel	ustalona	jest	na	podstawie	dodatkowego	wodomierza	
zainstalowanego	na	koszt	Odbiorcy	usług.

W	przypadku	stwierdzenia	przez	Przedsiębiorstwo	Wodociągów	i	Kanalizacji	sp.	z	o.o.	przekroczenia	przez	6.10. 
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	 odczynu	 i	 temperatury,	 w/w	 opłatę	 za	 przekroczenie	 warunków	 wprowadzania	 ścieków	
przemysłowych	 do	 urządzeń	 kanalizacyjnych	 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	przemysłowych	do	urządzeń	kanalizacyjnych	ustalonej	według	wyżej	określonych	zasad	dolicza	
się	w	każdym	przypadku	opłatę	za	przekroczenie	dopuszczalnych	wartości	pH	i	temperatury	według	stawek	
opłat.

Odbiorca	usług	 (Dostawca	ścieków)	uiszcza	opłaty	za	przekroczenie	warunków	wprowadzania	ścieków	6.11. 
przemysłowych	do	urządzeń	kanalizacyjnych	na	podstawie	wystawionej	 faktury	w	 terminie	wskazanym	
na	fakturze.

Warunki stosowania cen i stawek opłat.7. 

	Warunki	stosowania	cen	i	stawek	opłat.7.1. 

	 W	taryfie	na	okres	od	01.01.2018r.	do	31.12.2018r.	obowiązywać	będą	warunki	rozliczeń	zgodne	z	Ustawą	
o	zbiorowym	zaopatrzeniu	w	wodę	i		zbiorowym	odprowadzaniu	ścieków,	Rozporządzeniem	Ministra	Infrastruktury	
i	Budownictwa	w	sprawie	określania	taryf,	wzoru	wniosku	o	zatwierdzenie	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	stawek	opłat	oraz	odpowiadających	im	ilości	świadczonych	usług.

Usługi	świadczone	przez	Przedsiębiorstwo	na	rzecz	Odbiorców	obejmują	prowadzenie	rozliczeń	za	 ilość	1)	
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	podstawie	ilości	określonej	w	umowie.

Usługi	świadczone	przez	Przedsiębiorstwo	na	rzecz	Odbiorców	obejmują	prowadzenie	rozliczeń	według:2)	
stawek	opłat	abonamentowych	za	gotowość	urządzeń	wodociągowych	do	świadczenia	usług	i/lub	gotowość	−	

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

Zakres	świadczonych	usług	dla	poszczególnych	taryfowych	grup	Odbiorców.7.2. 

Zbiorowe	zaopatrzenie	w	wodę.7.2.1.	
	 Zbiorowe	 zaopatrzenie	 w	 wodę	 jest	 zgodne	 z	 zapisami	 art.	 3	 „Ustawy	 zaopatrzeniowej”	 i	 jako	

realizacja	 zadań	 własnych	 Gmin	 obejmuje	 pobór,	 uzdatnianie	 i	 dostarczanie	 wody	 dla	 celów	
spożycia,	 socjalnobytowych	 i	 przemysłowych	 i	 dokonywane	 jest	 dla:	 budynków	mieszkalnych	
jedno	 i 	 wielorodzinnych,	 odbiorców	 produkcyjnych	 oraz	 obiektów	 użyteczności	 publicznej	 
i	pozostałych	odbiorców.

Zbiorowe	odprowadzanie	ścieków.7.2.2.	
	 Zbiorowe	 odprowadzanie	 ścieków	 obejmuje	 odprowadzanie	 i	 oczyszczanie	 ścieków	 z	 budynków	

mieszkalnych	 jedno	 i	wielorodzinnych,	 zakładów	produkcyjnych	oraz	 obiektów	użyteczności	 publicznej	
i	innych	odbiorców.

Przekroczenie	warunków	wprowadzania	ścieków	przemysłowych	do	urządzeń	kanalizacyjnych.7.2.3.	

Wśród	 odbiorców	usług	 polegających	 na	 zbiorowym	odprowadzaniu	 ścieków	 znajdują	 się	 także	 tacy,	1.	
którzy	wprowadzają	ścieki	przemysłowe	do	urządzeń	kanalizacyjnych	przedsiębiorstwa	o	stopniu	zanieczyszczeń	
przekraczającym	dopuszczalne	wartości	wskaźników	zanieczyszczeń.	

	 Mając	na	względzie	zapewnienie	niezawodności	i	ciągłości	zbiorowego	odprowadzania	ścieków	przy	zachowaniu	
odpowiedniej	 jakości	 świadczonych	 usług	 oraz	 konieczność	motywowania	 odbiorców	 do	 usług	 do	
ograniczania	zanieczyszczania	ścieków	przedsiębiorstwo	wprowadziło	stawki	opłat	za	przekroczenie	warunków	
wprowadzania	ścieków	przemysłowych	do	urządzeń	kanalizacyjnych.

	 Przedsiębiorstwo	Wodociągów	i	Kanalizacji	sp.	z	o.o.	kontroluje	 jakość	odprowadzanych	ścieków	przez	
Odbiorców	przemysłowych,	poprzez	okresowe	kontrole	jakości	ścieków.	O	wynikach	kontroli	Przedsiębiorstwo	
informuje	Odbiorcę	usług	(Dostawcę	ścieków)	w	terminie	do	21	dni	od	daty	przeprowadzenia	kontroli.

Za	dzień	ustania	przekroczenia	przyjmuje	się:2.	

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

-		 dzień	wpływu	do	siedziby	Przedsiębiorstwa	Wodociągów	i	Kanalizacji	sp.	z	o.o.	pisemnego	wniosku	Odbiorcy	
usług	(Dostawcy	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.

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

W	przypadku,	gdy	Odbiorca	usług	(Dostawca	ścieków)	podjął	działania	na	rzecz	poprawy	jakości	ścieków,	4.	
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	powiadomić	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	 odprowadzania	 ścieków	 przemysłowych,	 w	 ramach	 realizacji	 jej	 obowiązków	 ustawowych	
wykonywane	są	na	koszt	Przedsiębiorstwa.

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

Standardy	jakościowe	obsługi	Odbiorców	usług.7.3. 

	 Określone	w	Taryfie	 ceny	 i	 stawki	 opłat	 stosuje	 się	 przy	 zachowaniu	 standardów	 jakościowych	obsługi	
Odbiorców	 usług	 wynikających	 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	30	września	2014r.	

	 Jakość	 wody	 produkowanej	 i	 dostarczanej	 przez	 Przedsiębiorstwo	 jest	 zgodna	 z	 normami	 krajowymi	
i	europejskimi,	w	szczególności	z	przepisami	Rozporządzenia	Ministra	Zdrowia	z	dnia	13	listopada	2015	
roku,	w	sprawie	jakości	wody	przeznaczonej	do	spożycia	przez	ludzi.
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OLKUSZ 
Olkusz, gm. Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
przy alei Tysiąclecia 13, w gabinetach 

lekarskich przy Poradni Medycyny Pracy 
w budynku oddziału psychiatrii  

Tel. 41 240 13 45

WOLBROM 
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22
Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Wylewki agragatem mixokret 
510 191 033 Fachowa ekipa

Kupię - Sprzedam
Autoskup- kupię każdą markę, tanie 

i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(512)898278.

=Sprzedam cegłę silikatową 
białą - 250x120x65, ok. 8000 szt., 
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji). 
Tel.(796)177027.
=Komis narciarski serwis, 
rtv-agd, elektronarzędzia, art. sat., 
montaż. Plac Targowy za nowym 
Lidlem. Tel.(502)261113.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

uSługi
=Firma iNTrOLigaTOrSKa 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 

Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.
Autoskup- kupię każdą markę, tanie 

i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(793)001819.

=Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do 
gałęzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

BudOwLaNe
=Remonty i wykończenia +spawa-
nie, gładzie, wolny termin!  
Tel.(734)044444.

eLeKTrOTechNiczNe
=Naprawa telewizorów .  
Tel.(791)849525

FiNaNSOwO - prawNe
=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.
=chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.
Lombard Tomasz Kiełtyka, Olkusz, 
Kasztanowa 4, czynne 8-20, skup 
i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny, 
super warunki. Tel.(512)777884.

=Kancelaria prawna, spadki, roz-
graniczenia, odwołania od decyzji 
ZUS www.prawnicybracia.pl.  
Tel.(518)858663, (515)560797. 

OKOLiczNOściOwe
=WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy oko-
licznościowe - zawodowo. www.
pbmuzyka.pl Tel.(501)384356.

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

do klienta). Tel.(600)057911, 
(692)736760.

=ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, możliwość wykonania 
w domu u klienta).  
Tel.(600)057912.

mOTOryzacJa
=OLeJe, FiLTry, aKceSOria 
i prOFeSJONaLNe Narzędzia 
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 bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe  
już od 17 zł/100 ml

- lakiery spray do wszytkich  
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=auTO-SzyBy: markowe 
szyby samochodowe, sprzedaż, 
montaż, naprawa, serwis. Bogu-
cin Duży 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

=pOmOc drOgOwa.  
Tel.(695)634005.

=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

Autoskup- kupię każdą markę, tanie 
i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(793)001819.

=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przeglądy - dezynfekcja- naprawa. 
Olkusz, Al.1000-lecia 1b, Tel.
(695)634005.

NieruchOmOści

LOKaLe użyTKOwe

=Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

gruNTy

=Sprzedam działkę budowlaną  
w Niesułowicach. Tel. 737477731

praca
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.

=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.

=Zatrudnię na stanowisko stróża 
osobę z orzeczeniem min. II grupa, 
teren pracy okolice Wolbromia.  
Tel.(509)020901.

=Zatrudnię do biura osobę z orze-
czeniem min. II grupa, teren pracy 
okolice Wolbromia.  
Tel.(509)020901.

=40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
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ZDROWIE i URODA
CHIRURG
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja 
telefoniczna 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, 604 503 799.

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

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

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09:00–12:00.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz lek. med., chirurg naczy-
niowy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, 
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
15.30–19.00.

CHIRURG oRtopEDa
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).

Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.

Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 16:00–19:00.

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową. 
Olkusz, ul. J. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18. 
Rejestracja godz.12-18. Tel.786 866 820.

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

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.

Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 18:00–19:00.

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

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 pon. - pt. 10.00 -  
19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

CoaCHInG
Michał  Tworus  Dyplomowany Coach ,  
analiza behawioralna i poznawcza, Extended 
Disc, treningi miękkie. Tel. 504 06 99 06,  
www.tworus.com.pl

DERmatoloG
Anna Dudek, lek. med. spec. specjalista derma-
tolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64. Rejestracja do gabinetu tel. 32 645 
44 70. www.annadudek.pl

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

Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

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.

DIEtEtYK
Dietetyk – porady oraz diety odchudzające i lecz-
nicze. mgr inż. Sonia Zastawnik, ul. Sławkowska 
5/6a, Olkusz, tel. 504-076-245, www.diet-fit.pl

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOREK 15:30–18:00.

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

GastRoEntERoloG
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

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

GInEKoloG
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17-18. Tel.  
695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek od 
15:00. Tel. 514 288 668 (po 15:00).

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 14:00–16:00. 

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.

Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SOBOTA 09:00–12:00.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Czwartek 
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

ImmUnoloG
Elżbieta Papuga-Szela immunolog kliniczny, 
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki 
w godz 9-13.

KaRDIoloG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG,  DOPPLER .  Re jest rac ja  po  16:00  
tel. 796 797 112, wt.16-18, pt.16-18.

Janusz Rogóż lek. med., kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

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

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG.  
Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 602 489 648.  
www.kardiolog-olkusz.pl

Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). 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.

KaRDIoloG DZIECIĘCY
Arkadiusz Wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 16-19.

laRYnGoloG
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.

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

Lidia Liszczyk-Mania lek. med., laryngolog dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Poniedziałek od 
15.30.

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

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

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

mEDYCYna EstEtYCZna
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

Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. 
med.,  dermatolog ,  wenerolog ,  lekarz  
medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,  
Tel. 501 310 050.

mEDYCYna spoRtowa
BARBARA BANYŚ - lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej - kwalifikacja 
do uprawiania sportu oraz testów sprawnościo-
wych do służb mundurowych, tel: 600 00 99 42. 

nEfRoloG
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób 
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętni-
czego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. 
Rejestracja tel. 575 602 802

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.

nEURoCHIRURG
Łukasz Janeczko lek. med., neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09:00–13:00. 

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

Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

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

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG DOPPLER tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK 
16.00–18.00. 

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

oKUlIsta
Anita Lyssek – Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OCT, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.

Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 35B. 
Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9-16.  
www.okotest.pl

Katarzyna Rataj – Pająk lek. med. specjalista 
chorób oczu, badania okulistyczne niemowląt, 
dzieci i dorosłych. VIS – OPTICA, Olkusz, Al. 1000-
lecia 20. Rejestracja codziennie tel. 784 820 130, 
przypadki pilne 508 177 970.

Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnie-
nia gałki ocznej,  leczenie zaćmy, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15.00–17.00.

onKoloG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30. 
INTER-MED, Olkusz, Al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00.

optYKa
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130. Pon., 
czw., pt. 9-17, wt. 10-18, śr. 10-16, sob. 10-14.

pEDIatRa
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej.  Tel. 698 941 921,  
505 988 780.

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdro-
wych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów bio-
drowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, 
ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.

Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.

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.

poDoloG
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl 
Dojazd na terenie Olkusza gratis.

Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, 
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,  
ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 343. Facebook: 
gabinet zdrowych stóp.

psYCHIatRIa 
/ psYCHotERapIa
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.

Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Przyjmuje środa, piątek 13.00-
19.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefoniczna 519 
343 030. www.psychiatra.olkusz.pl

Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.

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

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,  
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. 
Czw.: 15-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. 
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,  
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl

REHaBIlItaCja
CENTRUM MEDYCZNO-REhABILITACYJNE  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
www.marlibo-medica.pl 

Specjalistyczna Rehabilitacja dorosłych, dzieci i 
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.

Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.

Terapia manualna, suche igłowanie, NDT-Bobath, 
PNF, McKenzie, FDM, kinesiotaping, masaż, 
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia 
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki 
skojarzone, TENS, ID, JF, vacuum, pole magne-
tyczne, bioptron i inne. 

Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny, 
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny, 
diabetologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, 
pulmonologiczny dla dzieci i dorosłych.

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).

Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl

Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.

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

Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenzie. Terapia Manualna. Masaż. Ćwiczenia. 
Drenaż. Kinesiotaping. Neuromobilizacja. Wady 
postawy. Skoliozy. Gimnastyka korekcyjna. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54 A. Tel. 885 628 627 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Rehabilitacja neurologiczna. Witold Pawełczyk, 
magister fizjoterapii. Tel.: 508 451 924. Wizyty 
domowe. www.fizjoterapiaolkusz.pl

REUmatoloG
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00-
18.00. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Rej. Tel.
(32)6454470.

stomatoloGIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 9.30-
18.00. Tel.(660)725411.

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

Ewa haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832.

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.
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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.

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

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.

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.

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

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.

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

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00-19.00, sob. 8.00-11.00. Tel. 32 645 21 08.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul. 
Broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). Reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.

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

Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

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  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

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

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-
niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

URoDa
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, 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.

Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.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 Urody „Milena” - depilacja laserowa, 

mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-

brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  

i inne... Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  

www.milena-uroda.pl

Studio Venus Expert, depilacja laserowa, carbo-

xyterapia, lipodermologia, zamykanie naczynek,  

zabiegi pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz,  

ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050.

Zabiegi Laserem - depilacja, zamykanie naczyń, 

brodawki, włókniaki, przebarwienia. Salon 

Kosmetyczny Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 46 (na 

wprost sądu), 10.00-18.00, tel. 32 643 30 77.

URoloG
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje, 

USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-

mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 

„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-

cja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 15.30–19.00.

Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 

w poniedziałki 16.00-18.00, ul. Jana Pawła II 30, 

Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica 

moczowa, diagnostyka USG i leczenie. Rej. 9.00-

15.00. Tel. 32 643 30 19.

UsG
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. 

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 

kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 

USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 

badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 

DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 

Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 

16. Rej. tel. 32 479 10 00. Piątek 09:00–12:00. 

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-

lista radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, 

Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 

(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 

10-19, sob. 9-13.

Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-

ska, Doppler, USG: piersi, staw biodrowy nie-

mowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy 

nóg, szyja, staw kolanowy. Rej. Pon. - sob.  

8 – 20. Tel. 32 645 26 09, 600 686 603,  

www.usgolkusz.pl

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

01-12-2017 piątek ul. Konopnickiej 4

02-12-2017 Sobota ul. mickiewicza 7

03-12-2017 Niedziela ul. Skwer 6

04-12-2017 poniedziałek ul. K. K. wielkiego 24

05-12-2017 wtorek ul. rabsztyńska 2

06-12-2017 środa ul. K. K. wielkiego 60

07-12-2017 czwartek ul. Sławkowska 13
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=01-02 grudnia
16:00 Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy  
(2D DUBBING) 
17:30 Listy do M. 3 (2D Pl) 
19:30 Liga Sprawiedliwości (3D NAPISY) 
=03 grudnia
17:00 Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy  
(2D DUBBING) 
18:30 Listy do M. 3 (2D Pl) 
20:30 Liga Sprawiedliwości (3D NAPISY) 
=04-05 grudnia
16:00 Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy  
(2D DUBBING) 
17:30 Listy do M. 3 (2D Pl) 
19:30 Liga Sprawiedliwości (3D NAPISY) 
=06 grudnia
09:00 Seans Mikołajkowy! Barbie: Delfiny 
z Magicznej Wyspy (2D DUBBING) - bilet 13 zł. 
11:00 Seans Mikołajkowy! Coco (2D DUBBING) 
- bilet 13 zł 

=01 grudnia
15:30 Coco (2D DUBBING) 
18:00 Na karuzeli życia (2D NAPISY) 
20:00 Mother! (2D NAPISY) 
=02-07 grudnia
14:00 Coco (2D DUBBING) 
15:30 Coco (3D DUBBING) 
16:30 Beksińscy. Album wideofoniczny (2D Pl) 
17:45 Coco (2D DUBBING) 
18:00 Na karuzeli życia (2D NAPISY) 
20:00 Mother! (2D NAPISY) 
20:10 Najlepszy (2D Pl) 

=03 grudnia
15:00 „O straszliwym smoku i dzielnym 
szewczyku, prześlicznej Królewnie i Królu 
Gwoździku” - spektakl teatralny w wykonaniu 
sekcji MOK 
=04 grudnia
10:00 „O straszliwym smoku i dzielnym 
szewczyku, prześlicznej Królewnie i Królu 
Gwoździku” - spektakl teatralny w wykonaniu 
sekcji MOK - spektakl dla szkół i przedszkoli 
11:30 „O straszliwym smoku i dzielnym 
szewczyku, prześlicznej Królewnie i Królu 
Gwoździku” - spektakl teatralny w wykonaniu 
sekcji MOK - spektakl dla szkół i przedszkoli 
=05 grudnia
11:00 Otwarcie pokonkursowej wystawy szopek 
i wianków bożonarodzeniowych oraz wręczenie 
nagród laureatom konkursu - Centrum Kultury 
w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=06 grudnia
17:30 „Halo Halo Mikołaju!” - spektakl teatralny-
muzyczny 
=07 grudnia
17:00 Wykład w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

=01 grudnia
15:00 - 20:00 Art Tea - zajęcia z malarstwa dla 
młodzieży 
17:30 - 19:00 9 Aleja Stylu (zajęcia taneczne dla 
młodzieży) 
=02 grudnia
09:00 Nauka gry na perkusji 
17:00 „Kufer Świętego Mikołaja” - przedstawienie 
mikołajkowe - Dwór w Bolesławiu, ul. Główna
=04 grudnia
15:45 - 16:30 Rytmika 
16:30 - 19:30 Kurs kroju i szycia 
17:00 - 18:30 Akademia Aktywnego Seniora 
17:00 - 20:00 Szkoła malarstwa dla dorosłych 
=05 grudnia
15:00 - 16:00 Pastelki (zajęcia plastyczne dla 
dzieci w wieku 6-10 lat) 
15:45 - 16:30 Akademia Wróbelka Elemelka 
(zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 4-6 lat) 
16:00 - 17:00 Piórkiem i Węglem (zajęcia dla 
dzieci w wieku 11-13 lat) 
16:30 - 17:30 Dance MIX (zajęcia taneczne  
dla dzieci w wieku 7-10 lat) 
16:30 - 18:30 Fabryka Księżniczek (zajęcia 
edukacyjno-literacko-plastyczne dla dzieci  
w wieku 7-10 lat) 
17:30 - 19:00 9 Aleja Stylu (zajęcia taneczne  
dla młodzieży) 
19:00 - 20:00 Salsa Fitness (open) 

=06 grudnia
14:30 - 16:00 Zajęcia wokalne - Kropka.pl 
15:00 - 20:00 Kreatywny Stół (zajęcia plastyczne 
dla dorosłych) 
15:30 - 16:15 Rytmika 
16:00 - 18:00 Zajęcia teatralne „Bez Kurtyny” 
=07 grudnia
15:00 - 20:00 Linoryt - zajęcia plastyczne 
16:00 - 17:00 Psotki I - zajęcia wokalne dla dzieci 
16:30 - 18:00 Fabryka Księżniczek (zajęcia 
edukacyjno-literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 
7-10 lat) 
17:00 - 18:00 Psotki II - zajęcia wokalne dla dzieci 
17:30 - 19:00 Chór Kantare - zajęcia wokalne 
18:00 - 19:00 Akademia Malucha 
(zajęcia dzieci do lat 4 z rodzicami) 

=02 grudnia
09:00 - 15:00 Mikołajkowy Konkurs Piosenki
=03 grudnia
08:00 - 17:00 Akcja Zima w Kinie
=06 grudnia
17:00 Spotkanie z Mikołajem

=01 grudnia
16:00 - 18:30 Piątkowe popołudnie z filmem, 
baśnią, bajką i bajeczką
=05 grudnia
16:00 Mikołajkowa Puzzlomania

=01 grudnia
17:00 - 18:00 Kółko szachowe dla dzieci 
19:00 Spektakl „Prywatna klinika” 
=02 grudnia
09:00 - 10:00 Pracownia Malarstwa i Rysunku 
09:00 - 14:00 Zespół Pieśni i Tańca 
„Wolbromiacy” 
10:10 - 13:30 Klub „Świat Małego Odkrywcy” 
(dwie grupy) 
=04 grudnia
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego 
SHINE 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=05 grudnia
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego 
SHINE 
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne w DK Wolbrom 
=06 grudnia
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego 
SHINE 
20:45 Shine Ladies - zajęcia 
taneczne dla pań - DK Wolbrom

=01 grudnia
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim 
=02 grudnia
10:00 - 11:00 Rozumiem co czytam dla klas II i III 
szkół podstawowych 
10:00 - 11:00 Soboty on-line 
11:00 - 12:00 Bajkowe soboty dla rodziny - 
kreatywne zajęcia dla dzieci 
12:30 - 13:30 Rozumiem co czytam dla klas IV-VI 
szkół podstawowych 
=04 grudnia
15:00 - 18:00 Warsztat pisania kreatywnego 
- bezpłatny warsztat dla uczniów liceów 
organizowany wspólnie z Fundacją „Znaczy się” 
i Fundacją Miasto Literatury 
=07 grudnia
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla 
seniorów 
16:00 - 17:00 Książkowe ekspresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat 

=01 grudnia
15:10 - 16:00 Klub Motyli Książkowych 
16:00 - 16:45 Piątek z książką - chodź  
opowiem Ci... 
=04 grudnia
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci - zajęcia 
w trzech grupach 
=05 grudnia
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach) 
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych 

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji 
stałej malarstwa współczesnego polskiego, 
europejskiego i światowego z kolekcji Sztuki 
Współczesnej BWA w Olkuszu, w której 
zgromadzono ok. 400 prac wykonanych różną 
techniką - większość dzieł eskponowana jest 
w salach na I i II piętrze. Pon. 9-16, wt.-pt. 10-18, 
sob. 10-14.
=09 grudnia
15:00 - 17:00 Finał XIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia

=01 grudnia
16:20 - 17:10 Zdrowy kręgosłup 
16:45 - 20:00 Język angielski (podział na grupy) 
17:20 - 20:00 Klub Seniora Relaks 
=04 grudnia
16:20 - 17:10 Zdrowy kręgosłup 
17:15 - 18:10 Zumba 
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci 
=05 grudnia
16:00 - 16:30 Nauka gry na pianinie 
16:30 - 18:00 Emisja głosu 
17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie 
18:00 - 19:00 Nauka gry na gitarze (podział na 
grupy) 
19:00 - 20:00 Trening interwałowy 
=06 grudnia
16:10 - 18:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci (podział na grupy) 
17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie 
=07 grudnia
16:00 - 16:30 Nauka gry na pianinie 
16:30 - 18:00 Emisja głosu 
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci 
18:00 - 19:00 Nauka gry na gitarze (podział na 
grupy) 
19:00 - 20:00 Trening interwałowy 

=Zajęcia w Klubie Przyjaźń odbywają się zgodnie 
z harmonogramem zamieszczonym na stronie  
www.swdw.pl

imprezy specjalne:
=06 grudnia
16:00 Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta 
Panią Jolantą Banyś
17:00 Spotkanie Mikołajkowe – zaprasza Zarząd 
Osiedla Pakuska

=04 grudnia
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
=05 grudnia
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
17:00 - 18:00 Zajęcia na basenie 
=06 grudnia
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
=07 grudnia
08:00 - 17:00 Słowikowe metamorfozy ciała 
i ducha 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 

KALENDARIUM

Przez dwa dni, 1 - 2 grudnia w olkuskich marketach odbędzie się 
Świąteczna Zbiórka Żywności. W 12 sklepach na terenie Olkusza 

znajdziecie specjalnie oznakowane kosze.  
Tam można zostawić część swoich zakupów.  

Najbardziej potrzebne produkty spożywcze to: konserwy, 
mleko, olej, słodycze. Żywność zostanie przekazana najbardziej 

potrzebującym osobom z powiatu olkuskiego.
W sklepach dyżurować będą członkowie Szkolnych Klubów 

Wolontariackich. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie „Res 
Sacra Miser” we współpracy z krakowskim Bankiem Żywności.


