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Rozpad w olkuskiej PO. Członkowie wyrzu-
cani tuż przed wyborami wewnętrznymi

W ostatnich tygodniach sytuacja w olkuskiej Platformie 
Obywatelskiej jest bardzo napięta. Wszystko za sprawą 
wniosku przewodniczącego struktur powiatowych Piotra 
Grabarczyka o wyrzucenie z partii wiceprzewodniczącego 
Miłosza Pałki oraz wiceprzewodniczącego partyjnej mło-
dzieżówki Jana Sareckiego za... współpracę z innymi środo-
wiskami opozycyjnymi. Choć sam wniosek już na pierwszy 
rzut oka wydaje się absurdalny, to ironii całej sytuacji do-
daje fakt, że rozprawa Sądu Koleżeńskiego PO w tej sprawie 
będzie miała miejsce... na 5 dni przed rozpoczęciem wybo-
rów na przewodniczących kół partii.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

K O M U N I K A T
Zarząd Przedsiębiorstwa i Kanali-

zacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu 
podaje do publicznej wiadomości.

TARYFA
Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ście-
ków na terenie gmin: Olkusz, Bukow-
no, Klucze, Bolesław na okres 3 lat.

Taryfy obowiązywać będą od
23.09.2021r.

CZYTAJ DALEJ OD STRONY 4.
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W ostatnich tygodniach sy-
tuacja w olkuskiej Platformie 
Obywatelskiej jest bardzo napię-
ta. Wszystko za sprawą wniosku 
przewodniczącego struktur po-
wiatowych Piotra Grabarczyka 
o wyrzucenie z partii wiceprze-
wodniczącego Miłosza Pałki oraz 
wiceprzewodniczącego partyjnej 
młodzieżówki Jana Sareckiego 
za... współpracę z innymi śro-
dowiskami opozycyjnymi. Choć 
sam wniosek już na pierwszy rzut 
oka wydaje się absurdalny, to iro-
nii całej sytuacji dodaje fakt, że 
rozprawa Sądu Koleżeńskiego PO 
w tej sprawie będzie miała miejsce... 
na 5 dni przed rozpoczęciem wybo-
rów na przewodniczących kół partii.

Ale od początku: 14 maja kra-
kowski poseł Ireneusz Raś został 
usunięty z Platformy za publicz-
ną krytykę działań jej władz, 
wówczas skupionych jeszcze 
wokół Borysa Budki. Z kolei 29 
czerwca w Sejmie RP odbyła się 
konferencja prasowa przewod-
niczącego Polskiego Stronnictwa 
Ludowego Władysława Kosinia-
ka-Kamysza, na której ogłoszono 
m.in. utworzenie przez posła Ra-
sia stowarzyszenia „Tak! Polska”, 
będącego miejscem współpracy 
polityków centrowych i chadec-
kich. W konferencji wzięli także 
udział wspomniani Miłosz Pałka 
i Jan Sarecki, którzy od dawna 
blisko współpracują z Irene-
uszem Rasiem, a przed rokiem 
otworzyli z nim w Olkuszu biuro 
poselsko-obywatelskie, w któ-
rym, jak mówią, każdy zaintere-

sowany losami ziemi olkuskiej, 
niezależnie od poglądów poli-
tycznych czy przynależności par-
tyjnej, może znaleźć wsparcie dla 
realizacji ciekawych pomysłów.

Mimo szerokiej współpracy 
w zasadzie całej sceny opozy-
cyjnej w ostatnich latach, czego 
swoistym punktem kulminacyj-
nym było utworzenie Koalicji 
Europejskiej w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, zrze-
szającej m.in. Platformę Oby-
watelską, Polskie Stronnictwo 
Ludowe, Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej, .Nowoczesną, Zielo-
nych, Unię Europejskich Demo-
kratów, Socjaldemokrację Polską 
czy Wolność i Równość, współ-
praca z, tu cytat, „konkurencyj-
nymi partiami” zaniepokoiła 
przewodniczącego PO w powie-
cie olkuskim Piotra Grabarczyka. 
Choć też nie od razu, bo dopiero 
na początku września, kiedy po-
stanowił on razem z m.in. rad-
nym Rady Miejskiej w Bukownie 
Sebastianem Piastą zawniosko-
wać o usunięcie Miłosza Pałki 
i Jana Sareckiego z listy członków 
Platformy Obywatelskiej. Dla-
czego dopiero wówczas? Roz-
prawa sądu koleżeńskiego partii 
odbędzie się 4 października, 
a 9 października rozpoczną się 
wybory do władz kół terenowych 
PO. Cała sytuacja wygląda zatem 
tak, jakby Piotr Grabarczyk, 
współpracujący z kolei z innym 
krakowskim posłem Aleksan-
drem Miszalskim (ale i będący 
jeszcze do niedawna Dyrekto-

rem wspomnianego olkuskiego 
biura poselsko-obywatelskiego... 
Ireneusza Rasia), obawiał się 
konkurencji ze strony członków 
o innych poglądach i wizji współ-
pracy na opozycji, nie będąc 
chyba zbyt pewnym swej pozy-
cji w strukturach powiatowych.

Kuriozum całej sytuacji zaczę-
ły też dostrzegać mainstreamowe 
media. 21 września prowadzący 
audycję „Obywatelski Kraków” 
w Radio Kraków Wojciech Ja-
kubowski zaprosił bowiem na 
antenę Piotra Grabarczyka, Mi-
łosza Pałkę oraz Jana Sareckie-
go w celu debaty na temat tego 
kontrowersyjnego wniosku. 
Dwójka, którą Piotr Grabarczyk 
chce usunąć z partii, stawiła 
się na rozmowę, choć on sam 
odmówił wzięcia udziału w au-
dycji: „pozostawię dla siebie ja-
kie podał powody, były one dla 
mnie bardzo dziwne, tak samo 
zresztą jak zarzut o wystąpienie 
na wspólnej konferencji pra-
sowej z byłym wicepremierem 
w rządzie PSL i Platformy Oby-
watelskiej” - tłumaczył redaktor.

„Niezwykle dziwi mnie fakt, że 
stowarzyszenie «Tak! Polska», 
które ma na sztandarach de-
mokrację oraz wartości kon-
stytucyjne i chadeckie, które 
łączą szacunek i tolerancję, 
nie znajdują zrozumienia 
w oczach naszych kolegów. 
Zgodnie ze statutem PO, można 
przynależeć do stowarzyszeń. 
Chociażby pracownik biura 

przewodniczącego Platformy 
w Małopolsce Aleksandra Mi-
szalskiego jest asystentem posła 
Radosława Lubczyka z Koalicji 
Polskiej, który jest też człon-
kiem naszego stowarzyszenia”

- przekonywał Wiceprzewod-
niczący Platformy Obywa-
telskiej w powiecie olkuskim 
Miłosz Pałka.

„Czyli mam rozumieć, że Pa-
nów wystąpienie z przewodni-
czącym PSL-u jest złe, ale ktoś 
inny może być i pracownikiem 
biura posła Miszalskiego i po-
sła z PSL i to jest okej? Cisną 
mi się na usta słowa Pawła Ku-
kiza, że artystom wolno więcej, 
może pan Piotr też jest artystą? 
Szkoda, że nie dał się poznać 
i nie zechciał wziąć udziału 
w dzisiejszej audycji, choć go 
o to prosiłem” - dociekał redak-
tor Jakubowski. „Ja też próbuję 
zrozumieć to postępowanie 
i mam nadzieję, że przewodni-
czący małopolskiej Platformy 
zareaguje w jakiś sposób, bo 
mówienie nam, że doprowa-
dzamy do strat wizerunkowych, 
podczas gdy przewodniczący 
powiatu składa z kolegami tak 
absurdalny wniosek, starając 
się nas wypchnąć z PO, a na 
antenie radia prowadzona jest 
rozmowa na temat rozłamów 
w partii, to właśnie to pogar-
sza wizerunek całej Platformy 
Obywatelskiej. Wierzę jednak 
także w sprawiedliwy wyrok 
sądu koleżeńskiego i że cała ta 

sytuacja nie zajdzie tak daleko, 
jak wyrzucanie ludzi z partii” 

- odpowiedział Miłosz Pałka.

„Kiedy w kampanii prezydenc-
kiej Rafała Trzaskowskiego 
Piotr Grabarczyk został napad-
nięty podczas rozklejania pla-
katów w Olkuszu, wraz z Mi-
łoszem udaliśmy się na policję 
i zapewniliśmy mu darmową 
pomoc adwokata, który póź-
niej wygrał dla niego tę sprawę 
i udowodnił winę jego oprawcy” 
- przypomniał Wiceprzewodni-
czący młodzieżówki Platformy 
Obywatelskiej w całej Polsce 
Jan Sarecki - „W zeszłym roku 
zrobiliśmy także paczki dla 
biedniejszych mieszkańców 
naszego miasta i wtedy Piotr 
z nami współpracował i poseł 
Ireneusz Raś mu nie przeszka-
dzał, co więcej, chciał nawet być 
dyrektorem jego biura. Niedaw-
no przenieśliśmy siedzibę biura 
na ulicę Kluczewską 2, aby 
łatwiej logistycznie było nam 
przeprowadzać różne inicjaty-
wy. Poseł Aleksander Miszal-
ski otworzył z kolei niedawno 
swoje biuro poselskie pod sta-
rym adresem biura Ireneusza 
Rasia i powiedział na konfe-
rencji prasowej, że biura posła 
Rasia w Olkuszu już nie ma” 

- podsumował Jan Sarecki.

Na zakończenie, korzystając 
z okazji, że słuchaczami audycji 
byli mieszkańcy całej Małopolski, 

obaj Panowie zaprosili do odwie-
dzania ziemi olkuskiej i odkry-
wania jej walorów turystycznych

My również postanowiliśmy 
zapytać Piotra Grabarczyka 
o komentarz do całej sprawy. 
Najpierw odpowiedział on, że 
nie słyszał nic o żadnej audycji, 
ale wkrótce dodał, że odmówił 
w niej udziału, gdyż przebywa 
obecnie na L4. Z tego samego 
powodu odmówił nam również 
udzielenia swojej wypowiedzi 
do powyższego artykułu, prosząc 
jednocześnie o... autoryzację. 
Zadzwoniliśmy do Urzędu Miej-
skiego w Chrzanowie, gdzie pra-
cuje Przewodniczący Platformy 
Obywatelskiej w powiecie olku-
skim jako pomoc administracyj-
na, lecz powiedziano nam tylko, 
że jest on nieobecny w pracy, nie 
potwierdzając ani nie zaprzecza-
jąc, że przebywa na zwolnieniu 
lekarskim. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że zarówno audycja 
radiowa, jak i nasza rozmowa, 
odbywała się telefonicznie, stąd 
powód odmowy nam rów-
nież wydaje się niezrozumiały.

M i c h a ł    Pa ster n a k

Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
 informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od 

dnia 27.09.2021r. do dnia 17.10.2021r. opublikowany będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

- części działek nr 2125/5, nr 2833 o łącznej powierzchni 500m2 położonych w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy (działki zajmowane na podstawie obowiązującej 
umowy dzierżawy), na czas nieokreślony. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł z terminem płatności rocznie do 
31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2115/29 o powierzchni 90m2 położonej w Olkuszu przy ul. Na Skarpie z przeznaczeniem pod ogród przydomowy (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy), na okres 
3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 421 o pow. 10920m2 oraz działka nr 423/1 o pow. 5365m2 położona w Osieku z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 80,00zł z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 342/3 położona w Witeradowie o powierzchni 21777m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 300,00zł z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2638/4 o pow. 28m2 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na czas nieokreślony. 
Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 55,10zł brutto (tj. 1,60zł/m2netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego 
roku z góry;

- część działki nr 4263 położonej w Olkuszu przy ul. Osieckiej o pow. 21m2 z przeznaczeniem pod działalność handlową na placu targowym na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Bur-
mistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1956.2021 z 08.09.2021r. w wysokości 126,00zł netto (tj. 154,98zł brutto) z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- dzierżawa części działek nr 3860, nr 3853, nr 3852, nr 3861, nr 3880, nr 3873 położonych w Olkuszu przy ul. Ks. Kan. St. Gajewskiego o łącznej powierzchni 1000m2  z przeznaczeniem na prowadzenie 
ćwiczeń i treningów bojowych na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1968.2021 z 16.09.2021r. w wysokości 500,00zł netto (tj. 615,00 zł brutto) 
z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- części działek nr 617/44, nr 2114/35 oraz działki nr 741/17, nr 741/10 położone w Olkuszu obr. Pomorzany o łącznej powierzchni 770m2 z przeznaczeniem pod dojazd, dojście oraz zamontowaną wagę 
samochodową na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 505,00zł netto (tj. 621,15zł brutto) na okres 1 roku 
z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, 
a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu. Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.Dzierżawa  przeznaczona 
jest dla osób � zycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie wywieszenia wykazu złożyć 
w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 7:00-15:00(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.
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Ekologia jest szerokim po-
jęciem, lecz z biegiem czasu to 
już nie trend, a przede wszyst-
kim podstawowe kryterium 
doboru inwestycji i działań dla 
zapewnienia ochrony zasobów 
naturalnych. W ten trend do-
skonale wpisało się Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji Spółka z o.o. z siedzibą 
w Olkuszu. Ostatnie lata to 
okres gwałtownego rozwoju 
Przedsiębiorstwa, otwarcie na 
nowe możliwości wykorzy-
stania dostępnych technologii 
w dziedzinie ochrony środowi-
ska. To czas realizacji wielomi-
lionowej inwestycji: „Porząd-
kowanie gospodarki ściekowej 
w zlewni Białej Przemszy na 
terenach gmin: Olkusz, Bukow-
no, Bolesław i Klucze – etap I”.

Uzyskanie dofinansowania 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007–2013 było 
priorytetem oraz spełnie-
niem wspólnych dążeń gmin: 
Olkusz, Bukowno, Bolesław 
i Klucze oraz wodociągów 
olkuskich. Prace inwestycyj-
ne prowadzono od września 
2012r. do grudnia 2015r. Osta-
teczny koszt Projektu zamknął 
się w kwocie 207 782 059,79 
zł z VAT, z czego kwota dofi-
nansowania wyniosła 121 930 
096,44 zł. Projekt składał się 
z dwudziestu kontraktów: 
dwunastu na roboty budowla-
ne, jednego na dostawę specja-
listycznego sprzętu i siedmiu 
usługowych. Efekt ekologicz-
ny został uzyskany poprzez:
- wzrost o ok. 8876 użytkow-
ników nowo wybudowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej, 
- spełnienie przez oczyszczone 
ścieki wymagań Dyrektywy 
91/271/EWG,
- uzyskanie jakości wody prze-

znaczonej do spożycia, produ-
kowanej przez nowo wybudo-
wane oraz zmodernizowane 
ujęcia, zgodnej z wymagania-
mi Dyrektywy 98/83/EC.

W ramach Projektu wybu-
dowano również nowy system 
zaopatrzenia w wodę oparty 
na studniach głębinowych. 
Zasadniczą zmianą było zastą-
pienie wód kopalnianych, jako 
źródła wody pitnej, ujęciami 
wód podziemnych. Ujmowana 
woda jest pochodzenia triaso-
wego i jurajskiego. Nie wyma-
ga dodatkowego uzdatniania 
i podawana jest bezpośred-
nio do sieci wodociągowej. 

Temat,  w brzmieniu „woda” 
z pozoru prozaiczny, a jed-
nak kluczowy, ponieważ wa-
runkuje byt każdego z nas. 
Czy zastanawiamy się skąd 
się bierze woda w naszych 
kranach? Traktujemy wodę, 
jako dobro naturalne, nie 
zastanawiając się ile wysił-
ku wymaga jej pozyskanie 
i przesłanie do mieszkańców. 

Historyczne źródło wody

Historia naszego systemu 
zaopatrzenia w wodę sięga 
ubiegłego wieku. Dla osoby 
niewtajemniczonej stwierdze-
nie, iż odpompowanie wód 
podziemnych warunkowało 
rozwój górnictwa w rejonie 
olkuskim może wydać się ab-
surdem, a jednak miało to 
miejsce. Przepływy wód pod-
ziemnych nie tylko utrud-
niały, lecz uniemożliwiały 
w przypadku olkuskich kopalń 
wydobycie rud cynku i ołowiu. 
Górnictwo było szansą dla 
rozwoju regionu olkuskiego. 
Możliwość zatrudniania ty-
sięcy osób, wzrost zasobności 

portfeli mieszkańców, powo-
dowały rozwój mieszkalnictwa 
i napędzały lokalną gospodar-
kę. Z drugiej strony, zmiana 
stosunków wodnych na sku-
tek odpompowywania wód 
podziemnych spowodowała 
zanik wody w lokalnych stud-
niach, osuszenie lokalnych 
stawów, bagien, zanik cieków 
wodnych. Sytuacja zmusza-
ła do radykalnych działań, 
aby nie pozbawić mieszkań-
ców wody. I tak, po szcze-
gółowej analizie technicznej 
i ekonomicznej, zdecydowano 
o wykorzystaniu wód kopal-
nianych do „produkcji” wody 
pitnej. Odwodnienie kopalni 
rozwiązało jednocześnie pro-
blem zaopatrzenia w wodę. 
Proces budowy  systemu za-
opatrzenia w wodę rozpoczął 
się 21 lutego 1963r., kiedy to 
podjęta została Uchwała Rady 
Ministrów Nr 85/63 w sprawie 
zabezpieczenia dostaw wody 
dla potrzeb ludności miast 
i wsi, co miało związek z per-
spektywą dalszej eksploatacji 
kopalni Olkusz - Pomorza-
ny i spodziewanym wpływie 
jej odwadniania na zanik 
wody na znacznym obszarze.

Zgodnie z wytycznymi 
Uchwały Rady Ministrów, wy-
budowano wodociąg grupowy 
Olkusz – Bolesław – Sławków, 
którego jednym z beneficjen-
tów były wodociągi olkuskie. 
Zaopatrzenie w wodę rejonu 
olkuskiego oparto na wodach 
dołowych kopalni Olkusz – 
Pomorzany, uzdatniając je do 
celów pitnych. W 1978r. zo-
stała oddana do użytku Sta-
cja Uzdatniania Wody, która 
funkcjonowała do stycznia 
2017r. zabezpieczając ok. 93% 
zapotrzebowania na wodę dla 
odbiorców na terenie gmin: 
Olkusz, Bukowno, Bolesław, 
Klucze. Pozostała ilość wody 
pochodzi z lokalnych syste-
mów ujmowania i dystrybucji.  

Opracowana technolo-
gia uzdatniania wody była 
unikalna w skali światowej, 
a jej innowacyjność pozwala-
ła na  utrzymanie świetnych 
walorów wody do picia. Dzi-
siaj możemy o tej inwestycji 
mówić z nostalgią. Niestety 
nowe okoliczności związane 
ze zmianą źródła wody pit-
nej tj. z wód pochodzących 
z odwodnienia kopalni na 
wody podziemne, uczyniły 
tą instalację nieprzydatną. 

Nowy system zaopatrzenia 
w wodę - geneza

Czy zaprzestanie ujmowa-
nia wód kopalnianych ozna-
czał koniec źródła wody dla 
mieszkańców regionu olku-
skiego? Nie, to koniec do-
tychczasowego źródła wody. 
Dlaczego? Ponieważ konse-
kwencją likwidacji kopalń 
przez zatopienie będzie de-
gradacja wód podziemnych 
w obrębie piętra triasowego 
z powodu znacznego podnie-
sienia się poziomu wód pod-

ziemnych i wymywania łatwo 
rozpuszczalnych produktów 
wietrzenia siarczków metali, 
które są głównym składnikiem 
rud cynku i ołowiu. Wody 
podziemne zostaną skażone 
m.in. siarczanami i metalami 
ciężkimi, dyskwalifikujący-
mi je do wykorzystania do 
celów zaopatrzenia ludności 
i przemysłu rejonu olkuskiego 
w wodę. Istniejąca technolo-
gia uzdatniania wody na Stacji 
Uzdatniania Wody w Olku-
szu, nie zapewni uzdatniania 
jej do parametrów wody pit-
nej przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi, w związku 
z czym stanie się bezużyteczna.

Wstępne warianty dostawy 
wody, zostały zebrane i opu-
blikowane w pozycji książko-
wej pt. „Łagodzenie presji na 
środowisko wodne w zlewni 
Białej Przemszy. Realizacja 
projektu AquaStress w pol-
skiej zlewni pilotowej”. Praca 
zbiorowa pod redakcją pof. 
dr hab. inż. Elżbiety Nachlik 
i dr. inż. Elżbiety Drużyńskiej. 
Politechnika Krakowska im. 
T. Kościuszki. Kraków 2008. 

Zarząd Przedsiębiorstwa 
podejmował działania zmie-
rzające do uszczegółowienia 
poszczególnych wariantów 
przyszłościowego zaopatrze-
nia w wodę. Prowadzone były 
rozmowy z Górnośląskim 
Przedsiębiorstwem Wodocią-
gów w Katowicach oraz Przed-
siębiorstwem Usług Wodo-
ciągowych HKW Sp. z o.o. 
w Dąbrowie Górniczej doty-
czące możliwości zakupu wody. 
Ponadto, badany był również 
wariant budowy nowych stud-
ni głębinowych, a także wy-
korzystania tych istniejących. 

Ostateczny wybór warian-
tu uzależniony był przede 
wszystkim od uwarunkowań 
lokalnych związanych z prze-
widywaną likwidacją kopalni 
ZGH „Bolesław” S.A., wyboru 
alternatywnych źródeł wody 
pitnej, postępu negocjacji 
z potencjalnymi dostawcami 
wody, a przede wszystkim od 
kosztów, jakie będą generować 
proponowane warianty. Do-
datkowo dochodziła kwestia 
wybudowania i s� nansowa-
nia magistrali tranzytowych 
oraz ewentualnych przepom-
powni, których zadaniem bę-
dzie doprowadzenie wody.

W związku z prognozami, iż 
� nansowanie budowy nowego 
systemu zaopatrzenia w wodę 
będzie ujęte przez ZGH „Bole-
sław” S.A. w planach likwida-
cji kopalni, Przedsiębiorstwo 
przystąpiło do przygotowania 
i realizacji nowego systemu za-
opatrzenia w wodę.  Dlatego też 
zleciliśmy grupie naukowców 
z Akademii Górniczo – Hutni-
czej w Krakowie opracowanie 
optymalnego wariantu wskazu-
jącego alternatywne źródło wody, 
z którego można będzie zaopatry-
wać mieszkańców gmin: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław i Klucze. 

W 2012 r. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
zleciło wykonanie studium 
wykonalności projektu pod 
nazwą: „Zaopatrzenie w wodę 
mieszkańców gmin: Olkusz, 
Bukowno, Klucze, Bolesław 
po likwidacji kopalni ZGH 
„Bolesław” S.A. w Bukownie” 
wraz z opracowaniem i złoże-
niem wniosku o dofinansowa-
nie projektu z funduszu UE.

Budowa sytemu związana 
była z koniecznością pozy-
skania środków finansowych. 
W tym czasie realizowali-
śmy już projekt unijny, co 
wiązało się z dodatkowymi 
obciążeniami firmy. Nie-
mniej jednak możliwe stało 
się poszerzenia zakresu rze-
czowego naszego Projektu.

26.07.2013 r. Nadzwyczaj-
ne Zgromadzenie Wspólni-
ków PWiK Sp. z o.o. uchwa-
łą przyjęło zaproponowany 
przez Zarząd dodatkowy za-
kres rzeczowy przedsięwzię-
cia realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2007 – 2013 dla Projektu pn.: 
„Porządkowanie gospodar-
ki ściekowej w zlewni Białej 
Przemszy na terenach gmin: 
Olkusz, Bukowno, Bolesław, 
Klucze – etap I” obejmujący 
wykonanie etapu I projektu 
pn.: „Zaopatrzenie w wodę 
mieszkańców gmin: Olkusz, 
Bukowno, Klucze, Bolesław 
po likwidacji kopalni ZGH 
„Bolesław” S.A. w Bukownie”. 

Wniosek o rozszerze-
nie Projektu został złożo-
ny do NFOŚiGW w dniu 
31.07.2013r. i w rezultacie 
uzyskał pozytywną opinię 
Ministerstwa Środowiska.

W rezultacie, w dniu 
02.04.2014 r. został podpi-
sany aneks do umowy o do-
finansowanie. Rozszerzenie 
zakresu rzeczowego Projektu 
i pozyskanie przez PWiK Sp. 
z o.o. funduszy na realizację 
Kontraktu W11, dotyczącego 
zmiany systemu zaopatrzenia 
w wodę, dało możliwość roz-
wiązania problemu – skąd bę-
dziemy mieli wodę w kranie. 

W rezultacie wybudowano 
I etap systemu zaopatrzenia 
w wodę mieszkańców gmin: 
Olkusz, Bukowno, Bolesław
i Klucze po likwidacji ujęcia 
wody w kopalni ZGH „Bole-

sław” S.A. w Bukownie, który 
obejmował inwestycje na tere-
nie Gmin Klucze i Olkusz, tj.:

1. budowa ujęć wody (studni 
głębinowych triasowych) – 
2 szt. (Cieślin C-2, Cieślin C-3), 

2. modernizacja oraz doposaże-
nie istniejących studni – 2 szt. 
(Bydlin S-1, Kolbark S-1),

3. budowa magistrali wodocią-
gowych o dł. ok. 18,31 km, 

4. modernizacja zbiorników 
wody czystej „Parcze”, 

5. budowa komory zasuw na te-
renie Stacji Uzdatniania Wody 
(SUW), 

6. wykonanie monitoringu 
systemu zaopatrzenia w wodę 
w tym budowa sieci teletech-
nicznej, 

7. budowa sieci energetycznej. 

Dla nowego systemu zaopa-
trzenia w wodę został przepro-
wadzony rozruch w okresie od 
31.11.2015 r. do 30.04.2016 r. 
W czasie rozruchu pracowały 
wszystkie ujęcia zrealizowa-
ne w ramach Projektu. W tym 
czasie woda z ujęć poddawa-
na była analizom laboratoryj-
nym dla potwierdzenia jakości 
wody i jej zgodności z wyma-
ganiami Dyrektywy 98/83/EC. 

Jakie wyzwania przed nami? 
To przede wszystkim dywer-
sy� kacja systemu zaopatrzenia 
w wodę poprzez realizację in-
westycji, które zapewnią bez-
pieczeństwo dostawy wody. 
To również ochrona zaso-
bów wód podziemnych, źró-
dła naszej „kranówki”. Dla-
tego tak istotną kwestią jest 
likwidacja odprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków 
do środowiska naturalnego.

Czy to wszystko? Nie zapo-
minamy również o istocie edu-
kacji ekologicznej. Znane nam 
wszystkim przysłowie: „Czym 
skorupka za młodu nasiąk-
nie…” było nasza ideą, kiedy 
powstawała ścieżka ekologicz-
na na Oczyszczalni Ścieków 
w Olkuszu. Edukacja eko-
logiczna to klucz do sukce-
su, kiedy nasi mali odbior-
cy usług będą świadomi, 
jakie zagrożenie niesie za 
sobą działanie człowieka 
i jaki mają wpływ na otaczają-
ce nas środowisko naturalne. 

Olkuskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o.

zatrudni:

Zarządcę Nieruchomości
Szczegóły: www.otbs.olkusz.pl

CV z klauzulą o ochronie danych osobo-
wych należy przesłać na adres: 

olkuskitbs@gmail.com lub złożyć 
osobiście w biurze przy ul. Kr. K. Wiel-
kiego 61 w Olkuszu do 22.10.2021 r.
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Bukowno. Wielu miesz-
kańców i turystów myśląc 
„Bukowno”, od razu widzi 
dwie rzeczy: piasek i lasy. 
Gmina ta pomimo rozwoju 
przemysłu nie straciła swo-
jego rekreacyjnego charakte-
ru, a wszystko dzięki bardzo 
dużej powierzchni lasów 
pokrywających aż 4666 ha. 
Lesistość Bukowna to 72,2%, 
co znacznie przekracza śred-
nią wojewódzką i krajową.

Ogromny wkład w taki 
stan rzeczy ma prowadzona 
od lat na terenach poeks-
ploatacyjnych rekultywacja 
wyrobisk piasku w kierun-
ku leśnym. Odpowiedzial-
ne podejście do kwestii 
ochrony środowiska leśni-
ków, naukowców i prakty-
ków z branży eksploatacji 
powierzchniowej złóż pia-

sku w modelowy sposób 
pokazało, jak prowadzić 
działalność górniczą z peł-
nym poszanowaniem śro-
dowiska przyrodniczego. 
Wszystko w myśl zasady, że 
Ziemi ani środowiska nie 
dostaliśmy w spadku po na-
szych rodzicach, ale „poży-
czyliśmy ją” od naszych dzie-
ci. Rekultywacja to właśnie 
lokowanie kapitału w przy-
szłe pokolenia – kapitału 
w postaci czystego środowi-
ska, pięknych lasów i zdro-
wego powietrza. Bukowno 
to jedna z niewielu gmin, 
w której do rekultywacji nie 
wykorzystuje się odpadów. 

Był i będzie las

Zacznijmy jednak od tego, 
czym jest proces rekulty-
wacji i jakie ma znaczenie 

z punktu widzenia ochrony 
środowiska. Proces rekulty-
wacji to przywracanie warto-
ści przyrodniczych terenom, 
na których była prowadzo-
na działalność człowieka. 
W przypadku Bukowna 
i okolicy mówimy o tzw. re-
kultywacji w kierunku le-
śnym, gdyż związana jest ona 
z odtwarzaniem lasu na tere-
nach, na których była prowa-
dzona eksploatacja piasku. 

Jak podkreślają służby 
leśne, które nadzorują cały 
proces, eksploatacja nie 
zmniejsza czy też nie eli-
minuje powierzchni leśnej. 

Badania naukowe i obser-
wacja zalesionych terenów 
zrekultywowanych dowo-
dzą, że tereny po eksplo-
atacji, a następnie rekulty-

wacji, zyskują lepsze wła-
ściwości  wilgotnościowe.

– wyjaśnia Ewelina Boruń, 
Zastępca Nadleśniczego 
z Nadleśnictwa Chrzanów.

Rekultywacja wpisuje się 
w zasadę zrównoważonego 
rozwoju, którą respektu-
je coraz więcej przedsię-
biorstw z różnych branż 
gospodarki, np. działający 
na terenie Bukowna Zakład 
wydobycia i przeróbki pia-
sku. Sibelco Poland, bo o tej 
� rmie mowa, swoją dzia-
łalność prowadzi zgodnie 
z racjonalną gospodarką 
złożem kopaliny. Na ob-
szarach, na których Zakład 
kończy eksploatację, sadzi 
się drzewa i odtwarza lasy. 
Przedstawiciele Nadleśnic-
twa Chrzanów, które nadzo-
ruje ten proces, podkreślają, 
że prowadzona przez Zakład 
w Bukownie rekultywacja 
o kierunku leśnym jest jed-
ną z najlepiej wykonanych.

Wytyczne nadzoru 
przyrodniczego

Służby leśne na bieżąco 
przekazują wskazówki i wy-
tyczne co do tego, jak prawi-
dłowo rekultywować tereny, 
zwłaszcza w zakresie odpo-
wiedniego przygotowania 
gleby do sadzenia małych 

drzewek. Podłoże, na które 
mają tra� ć młode drzewka, 
wzbogacane jest humusem, 
a więc najżyźniejszą częścią 
wierzchniej warstwy gleby 
leśnej. Przedsiębiorstwo, 
które planuje eksploatację 
zdejmuje ją z powierzch-
ni podczas prac wstęp-
nych, a więc przed przy-
stąpieniem do wydobycia.

Następnie przechowu-
je tę warstwę gleby le-
śnej na pryzmach przez 
czas eksploatacji pia-
sku. Po jej zakończeniu 
rozściela ją na końco-
wym etapie rekultywacji 

– dodaje Ewelina Boruń.

Powstają małe 
zbiorniki wodne

Ponadto przed posadze-
niem sadzonek powierzch-
nia obsiewana jest łubinem, 

który po zakwitnięciu mie-
szany jest z glebą po to, aby 
dodatkowo wzbogacić pod-
łoże i stworzyć jak najlep-
sze warunki wzrostu mło-
dego pokolenia drzewek. 
Ważnym elementem rekul-
tywacji jest wprowadzanie 
małych zbiorników wod-
nych, które zwiększają bio-
różnorodność na danym 
terenie, co jest korzystne 
z punktu widzenia zmian 
klimatu. Dlatego też na te-
renach rekultywowanych 
wykorzystuje się wszystkie 
obniżenia terenu, w któ-
rych zbiera się woda, do 
tworzenia oczek wodnych.
  

Więcej na stronie 
na Facebooku 

Sibelco Poland – 
Zakład w Bukownie

Z ielony k apitał  d la  przyszłych p okoleń

Artykuł sponsorowany

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z.o.o. w Olkuszu

W związku z nabyciem budynku biurowego dawnej 
BURSY (internatu) przy ul. Bylicy 1, informuje zain-
teresowanych  że posiada do wynajęcia pomieszczenia 

biurowe o różnych powierzchniach wyposażone 
w media z możliwością wynajęcia miejsca postojowego

Więcej informacji na stronie internetowej www.pgkolkusz.pl Zaintereso-
wanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 695 886 885  lub osobisty
w siedzibie fi rm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 
27.09.2021r. do 17.10.2021r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy:

- działki nr ew. gr. 57/6, w Zawadzie w celu umieszczenia w niej 
urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny, 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym 
w godz. 8:00-16:00 (pn) 7:00-15:00 (wt-pt) - pok. nr 308 lub pod numerem 
telefonu (032) 626-01-58.  

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

10



REKLAMA REKLAMAREKLAMA



Bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy kolportowany do domów, mieszkań i � rm w Olkuszu oraz pozostałych miejsowości powiatu olku-
skiego. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
redakcja@gazetaolkuska.pl
tel. 725 933 555
reklama@gazetaolkuska.pl

KOLPORTAŻ:
Agencja Reklamowa
Mar Media
tel. 605292615
m.pantak@interia.pl

DRUK:
Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligra� a,
Drukarnia w Sosnowcu

Skład redakcyjny:
Mateusz Pabian -
redaktor naczelny
Michał Pasternak

Nakład: 20 000 egz.

Skład i łamanie:
Karolina Bartosik

Wydawca:
Gazeta Olkuska
Mateusz Pabian
Biuro: ul. Klu-
czewska 2/40
32-300 Olkusz

W Olkuszu odbył się 
Powiatowy Zjazd Dele-
gatów Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, po-
łączony z wyborami 
do Prezydium Zarządu 
Powiatowego tego ugru-
powania. Jego Prezesem 
jednogłośnie został wy-
brany Grzegorz Tomsia, 
który będzie również peł-
nił funkcję Przewodni-
czącego Koalicji Polskiej 
w powiecie olkuskim.

Grzegorz Tomsia 
jest absolwentem Uni-
wersytetu Rolniczego 
w Krakowie oraz Szkoły 
Menedżerów Środowi-
ska przy Ministerstwie 
Ochrony Środowiska. 
Na co dzień zasiada 
w Radzie Miejskiej 
w Olkuszu, gdzie man-
dat sprawuje już jede-
nasty rok. W tym czasie 
przez krótki czas był 
jej Przewodniczącym, 
a od dwóch kadencji 
sprawuje funkcję Wi-
c e pr z e wo d n i c z ą c e go. 
W minionych wybo-
rach samorządowych 
kandydował ponadto 
na Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz, kła-
dąc szczególny nacisk 
na budowę społeczeń-
stwa obywatelskiego 
oraz przeciwdziałanie 

wszelkim formom wy-
kluczenia społecznego.

„W trakcie mojej ka-
dencji chciałbym zająć 
się przede wszystkim 
działaniami na rzecz 
usprawnienia połą-
czeń komunikacyjnych 
z Olkusza do gmin 
Wolbrom i Trzyciąż, 
budowy niedokończo-
nych obwodnic dro-
gowych w Olkuszu 
i Wolbromiu czy po-
dejmowania inicjatyw 
proekologicznych, ta-
kich jak uruchomie-
nie programów dopłat 
finansowych na rzecz 
zalesiania nieużytków 
rolnych w powiecie 
olkuskim oraz gmin-
nych programów dla 
właścicieli domów 
i obiektów chcących 

zagospodarować wody 
deszczowe. Zdaję sobie 
sprawę, że do tego po-
trzebnych będzie nam 
wiele rąk do pracy, dla-
tego zadbam również 
o wzmocnienie struk-
tur PSL-u i całej Koali-
cji Polskiej w gminach 
Wolbrom, Bukow-
no oraz Bolesław” 

- mówi nam Grzegorz 
Tomsia.

Michał Pasternak

Grzegorz Tomsia Prezesem PSL w powiecie olkuskim
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