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10. września rusza gło-

sowanie w Budżecie Oby-

watelskim Województwa 

Małopolskiego. W tegorocznej 

edycji na realizację inicjatyw 

mieszkańców przeznaczono 

8 mln złotych.
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,

 Dla Mieszkańców 
 ∙ obniżka cen wody
 ∙ obniżenie podatku od środków transportu
 ∙ zniżka za śmieci dla rodzin wielodzietnych i objętych 

pomocą OPS
 ∙ podatek od nieruchomości bez zmian od 2015 roku
 ∙ dopłaty do wymiany pieców
 ∙ zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego 

- uwolnienie terenów budowlanych
 ∙ dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków
 ∙ budowa mieszkań socjalnych
 ∙ placówki wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży 

i seniorów
 ∙ powrót Punktu Obsługi Klienta PGNiG oraz Tauronu

 Społeczeństwo obywatelskie 
 ∙ 4 edycje Budżetu Obywatelskiego
 ∙ inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
 ∙ głosowania imienne na sesji Rady Miejskiej i nagrania 

z głosowań
 ∙ Rady Gminne: Młodzieżowa, Seniorów, Gospodarcza, 

Sportu
 ∙ bieżąca informacja o działalności samorządu

 Troska o zabytki 
 ∙ prace na zamku w Rabsztynie
 ∙ rewitalizacja kwartału królewskiego (dawne 

starostwo) i podziemna trasa turystyczna w olkuskim 
ratuszu

 ∙ renowacja budynku magistratu
 ∙ renowacja kapliczek i miejsc pamięci
 ∙ iluminacja zabytkowego centrum
 ∙ prace archeologiczne 
 ∙ dofinansowania dla właścicieli zabytków wpisanych 

do rejestru zabytków

 Osiedla mieszkaniowe
 ∙ setki nowych miejsc parkingowych
 ∙ place zabaw
 ∙ siłownie pod chmurką
 ∙ remonty dróg
 ∙ wiaty na kontenery

 Sołectwa Gminy Olkusz
 ∙ remonty dróg
 ∙ drogi transportu rolnego
 ∙ remonty strażnic OSP
 ∙ modernizacje szkół
 ∙ nowe miejsca rekreacyjne (place zabaw, siłownie  

pod chmurką, altany)

 Sport i rekreacja
 ∙ rewitalizacja Czarnej Góry (w trakcie)
 ∙ nowe boiska sportowe 
 ∙ lodowisko na rynku
 ∙ remont basenu na Czarnej Górze
 ∙ liczne zawody i imprezy sportowe
 ∙ siłownie plenerowe
 ∙ dotacje dla klubów sportowych

 Finanse Gminy Olkusz
 ∙ regularna spłata zadłużenia (grudzień 2015  

- 45,5 mln zł, grudzień 2018 - 27 mln zł) 
 ∙ brak nowych kredytów

 Fundusze Unijne i inne 
 ∙ 40 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych na 

zadania o wartości 70 mln zł
 ∙ realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji - 

dofinansowanie do 18 zadań (m.in. stadion na Czarnej 
Górze, Dolinka na Osiedlu Młodych, teren wokół MOK 
i Starego Cmentarza)

 ∙ dofinansowanie do licznych projektów społecznych 
i aktywizujących

 ∙ środki zewnętrzne na edukację
 ∙ rewitalizacja kwartału królewskiego (dawne 

starostwo i podziemia ratusza) 

 Komunikacja publiczna
 ∙ inicjatywa wspólnego zakupu nowych autobusów dla 

ZKG KM za kwotę 28 mln zł (19,4 mln ze środków UE)
 ∙ obniżka cen biletów
 ∙ reorganizacja w ZKG KM
 ∙ nowe przystanki i wiaty autobusowe

 Dla Seniorów
 ∙ Powołanie Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu
 ∙ Wprowadzenie Olkuskiej Karty Seniora
 ∙ Utworzenie Dziennego Domu Seniora (z Caritas)
 ∙ Rozwój działalności Olkuskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku
 ∙ Wprowadzenie Karty Seniora
 ∙ Dzień Seniora i Senioralia
 ∙ Koperta Życia
 ∙ Skrzynka kontaktowa ORS 

 Nagrody dla Gminy Olkusz
 ∙ Nagroda Narodowego Instytutu Dziedzictwa  

za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa
 ∙ Świetlna stolica Małopolski w konkursie “Świeć się 

z Energą”
 ∙ 3. miejsce w „Konkursie na najlepsze centrum 

informacji turystycznej w Polsce” (Polska Organizacja 
Turystyczna)

 ∙ Nagroda w konkursie “Najpiękniejsze Miasto Tour  
de Pologne”

 ∙ 1. miejsce w Konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 
2018” (Zederman)

 ∙ Wyróżnienie w Konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 
2017” (Osiek)

 ∙ Nagroda w konkursie “Budowniczy Polskiego Sportu”

 Imprezy cykliczne m. in.
 ∙ Święto Srebra i Jarmark Rękodzieła 
 ∙ Tour de Pologne
 ∙ Bieg Srebrna Dziesiątka
 ∙ Spacery Historyczne
 ∙ Imprezy na rynku - kino plenerowe, koncerty, animacje
 ∙ Imprezy na lodowisku
 ∙ Silver Games
 ∙ Europejskie Dni Dziedzictwa
 ∙ Turniej Rycerski w Rabsztynie
 ∙ Wigilia Mieszkańców
 ∙ Powitanie Nowego Roku
 ∙ Inauguracja Sezonu Turystycznego

 Czystość i estetyka
 ∙ wzmożony nadzór nad czystością ulic i terenów 

miejskich
 ∙ nowe zagospodarowanie zieleni miejskiej i kwiatów
 ∙ wiaty na śmieci na osiedlach mieszkaniowych
 ∙ zdrój uliczny z wodą i kurtyny wodne
 ∙ nowa iluminacja świąteczna 
 ∙ miejski telebim 
 ∙ toalety publiczne
 ∙ nowe witacze na rogatkach

 Rozwój gospodarczy 
 ∙ powołanie Rada Gospodarczej
 ∙ nowi inwestorzy w Strefie Aktywności Gospodarczej
 ∙ Nagroda Trojak Olkuski dla Przedsiębiorców
 ∙ współpraca z przedsiębiorcami
 ∙ współpraca ze środowiskiem akademickim (AWSB)
 ∙ Biznesowe Czwartki
 ∙ niższe opłaty od środków transportu
 ∙ zwolnienia z podatku od nieruchomości
 ∙ zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

 Edukacja i wychowanie
 ∙ przygotowanie szkół i kadry do reformy
 ∙ zwiększenie wydatków na oświatę
 ∙ inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach
 ∙ wydłużenie czasu pracy przedszkoli i świetlic
 ∙ nowe oddziały w przedszkolach
 ∙ wzrost liczby bezpłatnych zajęć dodatkowych
 ∙ dodatkowa opieka logopedyczna, zajęcia hipoterapii, 

w salach do terapii integracji sensorycznej
 ∙ wymiana międzynarodowa 
 ∙ udział w projektach edukacyjnych
 ∙ nowoczesne wyposażenie pracowni przyrodniczych 

w szkołach
 ∙ zakup interaktywnych pomocy naukowych 

i komputerów
 ∙ trzy oddziały sportowe
 ∙ nowe gabinety lekarskie
 ∙ doposażenie placów zabaw
 ∙ nowe boiska sportowe
 ∙ gimnastyka korekcyjna w szkołach wiejskich
 ∙ oczyszczacze powietrza w przedszkolach
 ∙ darmowa komunikacja miejska w okresie ferii
 ∙ bezpłatny transport dla uczniów niepełnosprawnych 

i specjalistyczna opieka
 ∙ zajęcia opiekuńcze w czasie wakacji i ferii
 ∙ dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych

 Zmiany w Urzędzie
 ∙ racjonalizacja zatrudnienia i zmiany organizacyjne
 ∙ remont w środku i na zewnątrz budynku
 ∙ obsługa klienta na wysokim poziomie potwierdzona 

certyfikatem “Przyjazny Urząd”
 ∙ praca urzędników w terenie
 ∙ skrócenie czasu załatwiania wielu typów spraw
 ∙ wydłużone godziny pracy kasy
 ∙ możliwość płacenia kartą w kasie

 Bezpieczeństwo i zdrowie
 ∙ remonty strażnic OSP
 ∙ zakup nowego sprzętu ratowniczego dla OSP
 ∙ wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji
 ∙ kontrole jakości spalanego wsadu w piecach
 ∙ programy profilaktyczne i zdrowotne

* Szczegółowe sprawozdanie w najbliższym 
Kwartalniku Gminy Olkusz

O G Ł O S Z E N I E  U M I G  O L K U S Z

Zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli cztery 
lata temu sprawiło, że mam zaszczyt pełnić funkcję 
burmistrza mojego rodzinnego miasta i gminy. Z ca-
łego serca Państwu za to dziękuję. Dziękuję również 
za wszystkie spotkania i  okazaną życzliwość. Mam 
wielką nadzieję, że nie zawiodłem Państwa oczekiwań, 
a obrany przez nas kierunek zmian jest odpowiedzią 
na realne potrzeby mieszkańców Gminy Olkusz. Czuję 
się w obowiązku, by – u progu nowych wyzwań - roz-
liczyć się przed Państwem z ostatnich lat sprawowania 
urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Minione cztery lata były czasem intensywnej pracy 
i zmian w wielu dziedzinach naszego lokalnego życia. 
Na olkuskich osiedlach, w sołectwach i w centrum mia-
sta przeprowadzonych zostało kilkaset inwestycji, które 
były wyczekiwane latami. Godny podkreślenia jest fakt, 
że nie doszło do prognozowanej wcześniej podwyżki 
cen wody. Wręcz przeciwnie - cena wody pierwszy raz 

od 20 lat została obniżona. Kolejny rok z  rzędu nie 
wzrósł podatek od nieruchomości, a podatek od środ-
ków transportu został obniżony. 

Wiele satysfakcji daje mi fakt, że udało się pod-
jąć wielomilionowe inwestycje nie zaciągając żadne-
go kredytu. Wręcz przeciwnie - sukcesywnie spłacany 
jest dług zaciągnięty w poprzednich kadencjach. Kie-
dy obejmowałem urząd burmistrza, zadłużenie Gminy 
Olkusz wynosiło 45,5 mln zł. W grudniu zadłużenie to 
wyniesie 18,5 mln zł mniej. 

Bardzo zależało mi na tym, żeby praca olkuskiego 
samorządu była dla wszystkich przejrzysta, a mieszkań-
cy mieli realny wpływ na podejmowane decyzje. Czte-
ry edycje Budżetu Obywatelskiego, liczne konsultacje 
i spotkania z mieszkańcami, upublicznione nagrania 
z sesji Rady Miejskiej oraz bieżąca informacja o pracy 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu są w moim odczu-
ciu współczesnym wyrazem idei “Nic o nas bez nas”.

Żywię nadzieję, że spacerując olkuskimi ulicami, 
korzystając z miejskiej infrastruktury, odwiedzając szko-
ły, przedszkola, uczestnicząc w imprezach kulturalnych 
i sportowych, widzą Państwo zmiany, jakie nastąpiły 
w ostatnich latach.

Ze sprawozdaniem z  najważniejszych działań 
i osiągnięć mijającej kadencji będą się Państwo mo-
gli zapoznać w specjalnym wydaniu “Kwartalnika Gmi-
ny Olkusz”. Już dzisiaj zachęcam do uważnej lektury.

  
                               Z wyrazami szacunku

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018 

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z
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1. Pisze Pan, że chwaliłem się pod koniec ubiegłego roku, że 
powiat uzyskał dofinansowanie w ramach tzw. „powodzió-
wek” i nie wystąpiłem wówczas z wnioskiem o ujęcie w bu-
dżecie na ten rok. Nie wiem, czy w tym przypadku kłamie 
Pan z  premedytacją, czy celowo wprowadza Pan miesz-
kańców w błąd, czy raczej sam Pan nie wie o czym mówi, 
bo nie sięga Pan po te środki i nie wie jak wygląda proce-
dura. Wierzę, że to ostatni z  wymienionych przeze mnie 
powodów, choć z perspektywy mijającej kadencji szkoda, 
że cztery lata uciekły, a Pan nie skorzystał z okazji by pozy-
skać pieniądze z tego programu. Przecież mógłby Pan wy-
remontować wiele kilometrów dróg, a nie zrobił Pan tego.  
Wracając do odpowiedzi. Tak przyznaję Panu, że podałem 
do publicznej informacji, że zostały zakwalifikowane kolej-
ne drogi do remontu w ramach tzw. powodziówek /zawsze 
o takich i innych sprawach oficjalnie mówię/. Podałem in-
formację, które drogi zostały zakwalifikowane i dodałem, 
że na pewno zostaną wyremontowane, ponieważ zostały 
ujęte w  programie. Wówczas nie mówiłem, które kon-
kretnie odcinki dróg będą zrobione, ponieważ nikt w Pol-
sce nie ma wiedzy, na które drogi minister da promesę. 
Może Pan tego nie wiedzieć, bo nigdy Pan tego nie robił, 
ale nie ma powodu, by wprowadzać w błąd mieszkańców. 
Mimo to Pan dalej brnie w nieprawdę mówiąc, że nie skie-
rowałem wniosku finansowego pod koniec roku i  tenże 
brak wniosku nie mógł zostać wprowadzony do budżetu.  
Panie Burmistrzu, czy po czterech latach urzędowania 
nie wie Pan, że projekt budżetu na rok przyszły składa się 
przed radą najpóźniej 15 listopada roku poprzedzającego? 
Naprawdę nie wie Pan tego? Może przypomnieć Panu jak 
wygląda procedura uchwalania budżetu? Dlaczego w  tej 
kwestii pisze Pan nieprawdę?

2. Przypomnę Panu i mieszkańcom, że to Pan notorycznie nie 
dotrzymuje słowa i  łamie wszelkie obowiązujące zasady. 
Tak było zaraz na początku kadencji, gdy otrzymaliśmy 
dofinansowanie na przebudowę drogi w  Witeradowie. 
Pomimo tego, że gmina Olkusz zobowiązała się do party-
cypacji w  przebudowie tej drogi, Pan tego zobowiązania 
nie dotrzymał.

3. Dokładnie tak samo postąpił Pan z  mieszkańcami Trok-
sa i  Braciejówki. Wielokrotnie składał Pan zapewnie-
nia, że razem przebudujemy tę drogę. Ba, podpisał Pan 
nawet dokument, w  którym zobowiązał się Pan do par-
tycypacji w  kosztach tej inwestycji. Oczywiście i  w  tym 
przypadku odmówił Pan. Odmawiając wspólnej inwe-
stycji oparł się Pan na tym, że wysokość dofinanso-
wania nie wyniosła 50% wartości zadania. Tak, w  ma-
tematycznym znaczeniu miał Pan rację, bo wysokość 
dofinansowania wynosi 48,5% (!). Przypominam, że 
nasze stanowisko było jednoznaczne – bierzemy na sie-
bie 51,5%, by gmina Olkusz mogła zabezpieczyć 48,5%.  
I co Pan zrobił Panie Burmistrzu? Zamiast dotrzymać sło-
wa, zaproponował Pan 0,5 mln pln. Co matematycznie 
stanowiło 3% /trzy procent/ wartości zadania. Czy to było 
eleganckie i zgodne ze składanymi przez Pana deklaracja-
mi i podpisanym dokumentem?

4. Wracając do obecnie pozyskanych środków na powo-
dziówki. Powiat otrzymał promesy kilka tygodni temu, 
powiat także nie miał wiedzy wcześniej na które odcinki, 
w jakiej ilości i kwocie otrzyma środki. Wobec czego oczy-
wistym jest, że powiat nie miał tych zadań w  budżecie.  
Przypomnę Panu, że powołał Pan zespół do spraw kontak-
tu z nami. Zespół, którego zadaniem było wypracowanie 
wspólnego stanowiska do spraw remontów i  inwestycji. 
Jednym ze wspólnych stanowisk naszego spotkania było 
uzgodnienie, że powiat sięga po środki z  ww powodzió-
wek, a gmina będzie partycypowała w kosztach remontów 
dróg. Efekt? Zaprzecza Pan uzgodnieniom uczynionym 
przez Pańskich wysłanników i współpracowników. Który 
to już raz Pan oszukał powiat i mieszkańców?

5. Kilka tygodni temu zelektryzował Pan mieszkańców Go-
renic, Niesułowic, Zawady, Osieka, Sieniczna, Wiśliczki 
i  Kosmolowa wysyłając do nich pisma, że niedobry Sta-
rosta Piasny chce zamknąć drogi przebiegające przez ich 
miejscowości. Ba, udając troskę o  byt tychże mieszkań-
ców, deklarował Pan pomoc. Efekt tej pomocy? Wiadomy! 
Kolejny raz Pańskie słowo i zobowiązanie okazało się po-
pulistycznym i pustym hasłem.

6. Nie zaprzeczy Pan, że kilka tygodni temu, zaraz jak tylko 
powiat otrzymał informację o  uzyskaniu dofinansowa-
nia na powodziówki, zwróciłem się do Pana z  pismem, 
w  którym poinformowałem o  tym oraz poprosiłem 
o  wywiązanie się z  danego słowa. Przyzna Pan, że przez 
długi czas nie odpowiedział Pan na moje pismo. Nie wy-
prze się Pan, że udzielił negatywnej odpowiedzi dopiero 
po otwarciu przez nas postępowania przetargowego.  
Jaki był tego cel? Oczywisty! Specjalnie zwlekał Pan z od-
powiedzią, choć doskonale Pan wiedział, że kolejny raz 
oszuka Pan powiat. Zwlekał Pan dlatego, żeby postawić 
nie tyle Zarząd Powiatu, ale Starostę Pawła Piasnego 
przed arcytrudnym zadaniem, czyli unieważnieniem prze-
targu na remonty tych dróg. Tak, tak Panie Burmistrzu, 
uprawiając populistyczną politykę i chcąc upokorzyć mnie, 
tak naprawdę wystąpił Pan przeciwko swoim mieszkań-
com. Przykre to, ale Pana nie interesuje rozwiązywanie 
problemów, wykonywanie remontów, budowanie. Pana 
interesuje tylko i wyłącznie propaganda, splendor, władza 
i srebrny łańcuch na szyi! Nie przewidział Pan tylko jedne-
go. Nie przewidział Pan, że dokładnie takiego zachowania 
się spodziewałem z  Pańskiej strony. Przewidziałem Pań-
skie niecne zamiary i w swoim czasie Zarząd Powiatu za-
bezpieczył środki na remont dróg: Osiek – Sieniczno, Go-
renice – Niesułowice, Gorenice – Zawada. Mieszkańców 
uspokajam, za kilka tygodni drogi zostaną wyremontowa-
ne i oddane do użytku. Tania i populistyczna polityka w wy-
konaniu Burmistrza Romana Piaśnika nie powiodła się.

7. Pisze Pan, że dowiaduje się z  prasy, a  nie od nas o  spra-
wach dotyczących wspólnych nieruchomości. Twierdzi 
Pan, że o filii ośrodka egzaminacyjnego MORD jako urząd 
dowiedzieliście się z  mediów. Doprawdy?! Czy podlega-
jący Panu pracownicy, w tym zastępca nie dowiedzieli się 
czasem tego od samego Marszałka, Pana Jacka Krupy? 
Przypomnę, że informacja ta została podana jako pro-
pozycja do realizacji podczas wyjazdowego posiedzenia 
Zarządu Województwa Małopolskiego, które odbyło się 
w Sali Konferencyjnej, w budynku Starostwa. Tak, tak Pa-
nie Burmistrzu, tak było. Mógł Pan samodzielnie usłyszeć 
tę informację, jednak zrezygnował Pan z wizyty w naszym 
urzędzie, widocznie dla Pana są tu zbyt niskie progi… 
Jest to kolejna nieprawdziwa informacja, którą puszcza 
Pan w obieg publiczny.

8. Ubolewa Pan, że nie informuję Pana jako współwłaściciela 
dwóch nieruchomości o  naszych działaniach. Ba, podno-
si Pan nawet, że jesteście większościowym udziałowcem 
tych nieruchomości. Idąc za tym wątkiem,  logicznym jest, 
a  raczej powinno być, że powinniście nadawać inicjaty-
wę, by odpowiednio dbać o  te nieruchomości, prawda? 
Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Pewnie Pan za-
przeczy, ale przeciw Pańskim słowom, przedstawiam 
konkretne zadania, które zostały zrealizowane. I  tak na 
wspólnej nieruchomości, gdzie zlokalizowane jest LO 
IV  i  jeszcze Gminazjum nr 3, to nie kto inny jak powiat 
wykonał rozbiórkę niebezpiecznego baraku. Nie kto 
inny jak powiat wybrukował ok. 2 tys. mkw powierzch-
ni przy tych szkołach. Nie kto inny jak powiat gruntow-
nie wyremontował boisko zewnętrzne. Nie kto inny jak 
powiat remontuje salę gimnastyczną. Może poda Pan 
do wiadomości z  jaką troską i  jaką kwotą wsparł Pan 
te remonty i  przebudowy? A  może lepiej nie, bo znowu 
okaże się, że powiat został… pozostawiony sam sobie. 
Na kolejnej wspólnej nieruchomości przy ul. Żeromskiego, 
sytuacja jest podobna. W tym roku chciałem, by należycie 
ogrodzić cały kompleks i  wykonać kilka innych prac. Jak 
Pan postąpił? Odpowiedź jest oczywista. Postąpił Pan tak 
samo jak w przypadku dróg! Wiem, że chciałby Pan i tutaj 
przypiąć sobie laur, ale on się Panu nie należy i o tym po-
winni wiedzieć mieszkańcy gminy Olkusz.

9. Skoro uważa Pan, że historyczna chwila i ogromna szansa 
dla Olkusza, jaką jest możliwość przywrócenia egzami-
nów na prawo jazdy, na kat A i B jest zła. Skoro uważa Pan, 
że lepiej wysłać naszych mieszkańców na egzaminy na 
prawo jazdy do Dąbrowy Górniczej, Oświęcimia, czy Kra-
kowa. To może powinien się Pan zastanowić, czy chce Pan 
być burmistrzem Olkusza, czy włodarzem wymienionych 
miast? No bo jak inaczej skomentować fakt, że występu-
je Pan przeciwko młodemu pokoleniu mieszkającemu na 
ziemi olkuskiej?

Pozwoli Pan, że skoro zajął Pan stanowisko 
wywołując mnie personalnie do tablicy, to 
skorzystam z okazji i pozwolę sobie zapytać 
publicznie Pana:

1. Pisze Pan, że znacznie oddłużył Pan gminę. Bardzo proszę 
o  konkrety. Proszę powiedzieć nam wszystkim jaka jest 
naprawdę skala zadłużenia? Ile z  obecnie prowadzonych 
zadań będzie regulowane w  latach przyszłych? Pytam 
jako mieszkaniec i jako podatnik tej gminy. O ile być może 
uda się Panu zamknąć rok budżetowy zadłużeniem na po-
ziomie ok. 30 milionów kredytu, o tyle wartość zobowią-
zań przerzuconych na przyszłość ile wynosi? Będzie miał 
Pan odwagę podać to do publicznej wiadomości?

2. Na początku kadencji wypowiedział Pan dosłownie wojnę 
gminom Bolesław, Bukowno i Klucze w związku z funkcjo-
nowaniem komunikacji miejskiej i  wodociągów. Podawał 
Pan do publicznej wiadomości, że gmina Olkusz niepro-
porcjonalnie dużo dokłada do tych dwóch podmiotów 
i  dzięki Pańskiemu zaangażowaniu oszczędności w  ich 
funkcjonowaniu idą w  miliony złotych. Będzie Pan miał 
odwagę, by przedstawić rzeczywiste dane na ten temat?

3. Remont urzędu – o ile sama elewacja budynku jest este-
tyczna, to może przedstawi Pan jak naprawdę wygląda 
ten obiekt. Szczególnie od strony obejścia, w środku, przy 
cieknącym dachu? Czy zna Pan prawdziwego gospodarza, 
który remontuje swój budynek bez jego należytego za-
bezpieczenia? Jak to nazwać? Pudrowanie? Wyrzucanie 
pieniędzy w błoto?

4. Warunki pracy w  urzędzie. Czy tak w  dzisiejszych cza-
sach powinien wyglądać urząd? Czy nie urąga powadze 
urzędu obsługa interesantów na przysłowiowym kolanie?  
Czy jako bezpośredni zwierzchnik zapewnił Pan godzi-
we warunki pracy swoim podwładnym? Chyba nie o taką 
nowoczesność chodziło. Na pewno mamy inne definicje 
przyjaznego urzędu.

5. Dawne Starostwo – który prawdziwy gospodarz kładzie 
nowe pokrycie dachowe na starą, zniszczoną, zmursza-
łą więźbę dachową? Który gospodarz w  eksponowanym 
miejscu, bo przecież takim niewątpliwie jest olkuski ry-
nek, zamiast porządnego pokrycia dachowego, daje bla-
chę ocynkowaną? Jaki mamy efekt tego gospodarskiego 
nadzoru, widać już teraz.

Szanowni Państwo!
Nie jest tajemnicą, że moje relacje z Burmistrzem Piaśni-
kiem nie należą do najlepszych. Ubolewam z tego powo-
du, ubolewam tym bardziej, że wielokrotnie wyciągałem 
dłoń i  proponowałem normalne relacje. Relacje, które 
miały służyć rozwojowi Olkusza. Niestety Pan Roman 
Piaśnik za każdym razem odrzucał wyciągniętą rękę, żą-
dając i oczekując ode mnie niemalże złożenia hołdu len-
nego. Takie zdarzenia miały miejsce w mijających czte-
rech latach, niestety. W  tej sytuacji, by zachować jako 
takie relacje pomiędzy urzędami musiałem znaleźć ka-
nały komunikacji, by urzędy mogły normalnie funkcjo-
nować. W tym miejscu składam podziękowania paniom 
Bożenie Krok, Jolancie Motyczyńskiej i  Emilii Kotnis 
Górce. Dziękuję Paniom za to, że wielokrotnie dla do-
bra mieszkańców podejmowały decyzje idąc pod prąd.  
Szkoda, że nie udało się zrealizować kluczowych zadań, 
ale to już była decyzja Romana Piaśnika, Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz. Miejmy nadzieję, że przyszłość 
będzie lepsza. Miejmy nadzieję, że przysłowiowy pociąg 
nam nie odjedzie i  wreszcie Olkusz naprawdę zacznie 
inwestować, by się rozwijać i być atrakcyjnym miejscem 
do życia. Nie wolno nam stać w miejscu, nikt nam nie po-
może, jeżeli sami o siebie nie zadbamy.

Z poważaniem

Paweł Piasny
Starosta Olkuski

Szanowny Panie Burmistrzu
Kilka dni temu rozpoczął Pan kampanię wyborczą. Rozpoczął ją Pan w  bardzo nieładnym stylu.  
Po pierwsze udzielił Pan kontrolowanego wywiadu osobie, która ściśle z Panem współpracuje. Po dru-
gie zaatakował i oskarżył mnie Pan personalnie, bez możliwości odniesienia się do stawianych zarzutów.  
Po trzecie te oskarżenia co najmniej mijają się z prawdą, a w kilku miejscach są niedopowiedziane.

Pozwoli Pan, że skorzystam z  prawa do obrony, a  raczej do złożenia pełnej informacji mieszkańcom  
gminy Olkusz. Robię to po to, by mieszkańcy gminy Olkusz mieli możliwość zweryfikowania, który z  nas 
mówi prawdę, a który manipuluje:

O G Ł O S Z E N I E  S TA R O S T Y  O L KU S K I EG O
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I N F O R M A C J A
Burmistrz Miasta Bukowno  

informuje, że w dniach  
11.09.2018 r. – 01.10.2018 r.  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Bukownie, ul. Kolejowa 16,  
oraz na stronie internetowej  

www.umbukowno.pl  
zamieszczony będzie wykaz nieruchomości 

gruntowej przeznaczonej do oddania  
w najem, stanowiącej część działki nr 614,  

obręb ewidencyjny Starczynów.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 

ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 
działki nr 5560 o pow. 0,3522 ha, położonej w Olkuszu w rejonie  

ul. Księdza kanonika Stanisława Gajewskiego, stanowiącej własność  
Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00068525/4.

Nieruchomość niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada możliwość dostępu do infrastruktury 
technicznej : woda, energia, gaz w odległości ponad 150 m. Dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem wydzielonego ciągu 
komunikacyjnego oznaczonego symbolem „1.KDD”. Na mocy art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, 
obowiązek budowy drogi publicznej ciąży na inwestorze prywatnym, jeżeli konieczność wykonania tych robót spowodowana 
jest realizacją jego inwestycji (niedrogowej). Zgodnie ze zmianą planu zagospodarowania dla obszaru po wschodniej stronie 
ul. Biema (aktualnie ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego) działka nr 5560 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 
„2.MN” – opisanym jako; „ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ” oraz w terenie oznaczonym symbolem „10ZP” 
– opisanym jako: „Tereny zieleni urządzonej”.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 320.000,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Cena sprzedaży 
uzyskana w drodze przetargu, podwyższona zostanie o należy podatek VAT (23%).
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 
64.000,00 zł do dnia 04.10.2018r. włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 
03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Pisemna oferta powinna zawierać: 

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny 
podmiot oraz jego podpis,

2. Datę sporządzenia oferty
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
4. Oferowaną cenę netto (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty
5. Kopię dowodu wpłaty wadium.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 04.10.2018r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 103. 

Część jawna przetargu (komisyjne otwarcie ofert ) odbędzie się dnia 9 października 2018r.  
o godz. 12.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101. 

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale 
Nieruchomości, na portalu internetowym: www.olkusz.otodom.pl oraz www.bip.malopolska.pl / umigolkusz w dziale: 
Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204, telefon (32) 6260204. 

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 

ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
składającej się z działek  nr 5562 i 5565 o łącznej pow. 0,5600 ha, położonej  

w Olkuszu w rejonie ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego,  
stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgami wieczystymi 

KR1O/00068525/4, KR1O/00050224/5. 
Nieruchomość niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada możliwość dostępu do infrastruktury 
technicznej : woda, energia, gaz w odległości ponad 150m. Dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem wydzielonego ciągu 
komunikacyjnego oznaczonego symbolem „1.KDD” . Na mocy art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, 
obowiązek budowy drogi publicznej ciąży na inwestorze prywatnym, jeżeli konieczność wykonania tych robót spowodowana 
jest realizacją jego inwestycji (niedrogowej). Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru po wschodniej stronie ul. Biema (aktualnie ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego) nieruchomość znajduje się w terenie 
oznaczonym symbolem „4.MN” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 504.000,00 zł netto (słownie: pięćset cztery tysiące złotych). Cena sprzedaży 
uzyskana w drodze przetargu, podwyższona zostanie o należy podatek VAT (23%).
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 100.800,00 zł do dnia 31.10.2018r. 
włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu  w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Pisemna oferta powinna zawierać : 

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny 
podmiot oraz jego podpis,

2. Datę sporządzenia oferty
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
4. Oferowaną cenę netto ( wyższą od ceny wywoławczej ) i sposób jej zapłaty
5. Kopię dowodu wpłaty wadium.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.10.2018r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 103. 

Część jawna przetargu (komisyjne otwarcie ofert ) odbędzie się dnia 6 listopada 2018r.  
o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101. 

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale 
Nieruchomości, na portalu internetowym: www.olkusz.otodom.pl oraz www.bip.malopolska.pl / umigolkusz w dziale: 
Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204, telefon (32) 6260204.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  
działki nr 597o pow. 0,3360 ha (obręb Pomorzany), położonej przy  

ul. Długiej w Olkuszu, stanowiącej  własność Gminy Olkusz,  
objętej księgą wieczystą KR1O/00047850/8. 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej 
dzielnicy przemysłowej Olkusza, działka nr 597znajduje się  w terenie „ C3.US” – opisanym jako: „Tereny sportu i rekreacji” 
oraz w niewielkiej północno-zachodniej części w terenie „ C2.ZNU” – opisanym jako: „Tereny zieleni nieurządzonej”. Ponadto 
w „granicy terenu kategorii „B”, przydatności do zabudowy, w „przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa” ,w „granicy 
starego kopalnictwa rud cynku i ołowiu” . 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 220.000,00 zł
(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana 
podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 44.000,00 zł  
do dnia 04.10.2018r. włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 
0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2018r. o godz. 11.30
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu: www.umig.olkusz.pl w dziale 
Nieruchomości , oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204.  B U R M I S T R Z

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  
działki nr 599/62 o pow. 0,6110 ha (obręb Pomorzany) położonej  
przy ul. Długiej w Olkuszu, stanowiącej własność Gminy Olkusz,  

objętej księgą wieczystą KR1O/00047850/8.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej 
dzielnicy przemysłowej Olkusza , działka nr 599/62 znajduje się  w terenie „ C3.US” – opisanym jako: „Tereny sportu i rekreacji”, 
ponadto w „ granicy terenu kategorii „C” – teren niezdatny do zabudowy za wyjątkiem obszarów już zainwestowanych w stanie 
istniejącym i przeznaczonych do zainwestowania w obowiązujących dokumentach planistycznych”, w „przypuszczalnym 
zasięgu starego kopalnictwa”, w „granicy starego kopalnictwa rud cynku i ołowiu”. Przez działkę przebiega główna sieć 
wodociągowa w700. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 343.200,00 zł
(słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż 
opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  
68.640,00 zł do dnia 04.10.2018r. włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr:  
03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2018r. o godz. 12.00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu: www.umig.olkusz.pl w dziale 
Nieruchomości, oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz 

Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej działki nr 775/29 o pow. 825 m2  

(obręb Olkusz), położonej przy ul. Długiej w Olkuszu, 
stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą 

wieczystą KR1O/00040127/2.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej 
Olkusza, działka nr 775/29 znajduje się w terenie „ C4.P-U” – opisanym 
jako: „Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub zabudowy 
usługowej”, ponadto w „ granicy terenu kategorii „C” - teren niezdatny 
do zabudowy za wyjątkiem obszarów już zainwestowanych w stanie 
istniejącym i przeznaczonych do zainwestowania w obowiązujących 
dokumentach planistycznych, w „granicy starego kopalnictwa rud cynku 
i ołowiu”, w „przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa”. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 74.100,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych). Postąpienie nie 
mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana podatkiem 
VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 14.820,00 zł do dnia 04.10.2018r. włącznie, na konto Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 
1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2018r. o godz. 11.00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu: 
www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, oraz www.bipmalopolska.
pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia 
różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji 
i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 
204, telefon (32) 6260204.
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O G Ł O S Z E N I E 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 73 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz, 1257), 
art. 53 ust.1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073  
ze zm.) 

zawiadamiam
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 
i materiałów w sprawie toczącego się postępowania w sprawie 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla inwestycji pn: „budowa budynku biurowo-konferencyjnego 
siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczna i drogową, budowa budynku 
gospodarczego ze stacją uzdatniania wody i generatorem 
prądu, budowa wieży telekomunikacyjnej, studni głębinowej, 
oraz przebudowa istniejącego zbiornika p.poż.”, przewidzianych 
do realizacji na działce nr ew. gr. 844/1 obr. Pomorzany  
w Olkuszu. 

Do ww. rozpatrzenia wykorzystane zostaną, oprócz wniosku, 
postanowienia i dokumenty, które wpłynęły do tut. Urzędu 

w związku z postępowaniem dotyczącym wydania decyzji, w tym:

1. Postanowienie Starosty Olkuskiego, znak WS.6440.16.2018 
z dnia 21.08.2018r. w zakresie udokumentowanych złóź 
kopalin i wód podziemnych oraz w odniesieniu do terenów 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

2. Postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Krakowie, znak KRA.5120.260.2018.ST z dnia 29.08.2018r. 
w zakresie terenów górniczych; 

Każda z zainteresowanych stron może zapoznać się z zebranymi 
materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne wnioski 
i uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz (pok. 219, tel. 32 6260219 w godzinach pracy Urzędu) 
w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego 
obwieszczenia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia).
Obwieszczenie o tej samej treści zostanie wywieszone na 
tablicy ogłoszeń Urzędu miasta i Gminy w Olkuszu, dostępne 
będzie również w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pod adresem  
www.umig.olkusz.pl 

 Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
Bożena Krok

 Z-ca Burmistrza

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E

PiS przedstawił 
kandydata  

na burmistrza 
Olkusza 

Olkusz
Wiola�Woźniczko�

W czwartkowe popołudnie na olku-
skim rynku odbyła się prezentacja 
kandydata Prawa i Sprawiedliwości 
- Łukasza Kmity na burmistrza Ol-
kusza. Gościem spotkania była wi-
cepremier Beata Szydło.

 -Pani premier przyjechała do Ol-
kusza, bo nas lubi, docenia naszą 
pracę na rzecz Polski i lokalnej spo-
łeczności. Dziś mamy uroczysty dzień, 
przedstawiamy naszego kandydata 
na burmistrza Olkusza. Cieszę się, 
że na nasze spotkanie przyszło tyle 
osób – rozpoczął spotkanie poseł Ja-
cek Osuch.

Wicepremier Beata Szydło prze-
konywała, że Łukasz Kmita będzie 
bardzo dobrym burmistrzem Olkusza. 

- Znam pana Łukasza wiele lat, mimo, 
ze jest młodym człowiekiem. Anga-
żuje się w sprawy społeczne, działal-
ność samorządową. Jego atutami są 
młodość, energia, doświadczenie, ale 
przede wszystkim to, że jest bardzo 
otwartym człowiekiem, który umie 
słuchać ludzi. Te cechy powinien mieć 
każdy samorządowiec. Samorząd to 
służba, najważniejsi są mieszkańcy 
– mówiła wicepremier Szydło.

-Dziś jest dobry czas, by poroz-
mawiać o tym, byśmy stali się wiel-
ką srebrną drużyną – mówił Łukasz 
Kmita, prezentując pokrótce swoje za-
mierzenia na przyszłość. Przedstawił 
także kandydatów Prawa i Sprawiedli-
wości w nadchodzących wyborach do 
rad gmin, powiatu i sejmiku.

Na zakończenie spotkania miesz-
kańcy mogli porozmawiać z wicepre-
mier Szydło, posłem Osuchem oraz 
kandydatami PiS- u.
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Łącznie zgłoszono 195 zdań. 
Po ocenie formalnej do głosowa-
nia dopuszczono 150 projektów. 
Jak informuje Urząd Marszałkow-
ski, najwięcej projektów zostało 
zakwalifikowanych z subregionu 
podhalańskiego (33), a najmniej 
z Małopolski Zachodniej (19). - Już 
trzeci raz Małopolanie udowad-
niają, że nie brakuje mi pomy-
słów i kreatywności. Różnorodność 
projektów zgłoszonych w tegorocz-
nej edycji budżetu obywatelskiego 
Małopolski jest wyjątkowo duża. 
Przeważają projekty miękkie, nie 
brakuje jednak także tych infra-
strukturalnych – takich jak bu-
dowa chodników czy bezpiecznych 
przejść dla pieszych. Pojawiły się 
również inicjatywy zupełnie nowe, 
których do tej pory nie było - wspo-
mnieć tu można choćby o pilotażu 
małopolskiego programu in vitro 
czy budowy inteligentnych garaży 
rowerowych – mówi członek zarzą-
du województwa małopolskiego 
Grzegorz Lipiec.

Małopolanie powyżej 16. roku 
życia mogą zagłosować na jedno 
zadanie (duże o zasięgu subregio-
nu lub małe o zasięgu powiatu) 
z subregionu, w którym mieszka-
ją. W przypadku mieszkańców po-
wiatu olkuskiego chodzi o subregion 
Małopolska Zachodnia (powiaty: 
chrzanowski, olkuski, oświęcimski).

Głosować można na trzy sposo-
by: przez internet (na stronie www.
bo.malopolska.pl, gdzie dostępne 
są również karty do głosowania), 
na kartach do głosowania (w 23 
lokalizacjach na terenie całej Ma-
łopolski, m. in. w krakowskich od-
działach urzędu marszałkowskiego 
oraz w jego agendach w Tarnowie, 
Nowym Sączu, Oświecimiu czy No-
wym Targu ), a także za pośred-
nictwem poczty (na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego, ul. Racławicka 56, 
30-017 Kraków; koniecznie z do-
piskiem: „Budżet Obywatelski”).

Głosowanie potrwa do 5. 
października.

Małe zadania z powiatu 
olkuskiego:

1. Pielęgnowanie wartości 
kulturalnych poprzez reaktywa-
cję zespołu regionalnego „Ma-
łe Zedermianki” (99 962,00 
złotych)

Autorzy projektu chcą w ten 
sposób m. in. rozbudzić zainte-
resowani sztuką ludową, kształ-
tować nawyki kulturalnego 
spędzania wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież. Zespół ma skła-
dać się z 24 uczniów z klas III 
– VIII Szkoły Podstawowej w Ze-
dermanie. W projekcie ujęto zakup 
ludowych strojów krakowskich. 

2. Weekendy z piłką ręczną 
(73 022,00 złotych)

W projekcie zaplanowano cykl 
dwóch edycji konsultacji eduka-
cyjno - sportowych „Spotkania ze 

szczypiorniakiem” podczas dni 
wolnych od szkoły, zakończony 
Turniejem Piłki Ręcznej Dziewcząt 
i Chłopców. Projekt skierowany 
jest dla dzieci z klas IV i młod-
szych szkoły podstawowej z po-
wiatu olkuskiego.

3. „Każde dziecko może 
wszystko” – zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe dla dzie-
ci z powiatu olkuskiego (100 
000,00 złotych)

Zadanie polega na organizacji 
warsztatów językowych, artystycz-
nych i społecznych w budynkach 
szkół podstawowych w: Bukownie 
i Bolesławiu, a także obejmuje 
szereg inicjatyw poprawiających 
funkcjonowanie społeczno-edu-
kacyjne dzieci niepełnosprawnych 
i ich rodzin (w budynku po byłej 
szkole „Na Skałce” w Bukownie). 

4. Nasza szkoła programu-
je – warsztaty z programowa-
nia dla uczniów szkół wiejskich 
powiatu olkuskiego (100 000,00 
złotych)

Zadanie przewiduje cykl inno-
wacyjnych warsztatów z progra-
mowania realizowanych w

Szkołach Podstawowych w: 
Gorenicach, Kosmolowie, Sienicz-
nie i Zawadzie. Przewidziano rów-
nież naukę poprzez zabawę, czyli 
zajęcia z wykorzystaniem robotów.

5. „Malowane wspomnie-
niami” – pobudzanie i kształ-
towanie kreatywności osób 
niepełnosprawnych (99 700,00 
złotych)

Rehabilitacja społeczna 20 
dzieci niepełnosprawnych i ich 
rodziców z powiatu olkuskiego po-
przez cztery dwudniowe wyjazdy 
i cykl warsztatów plastycznych. 
Zwieńczeniem projektu będzie wy-
stawa wykonanych prac.

6. Rehabilitacja – samo-
dzielność (100 000,00 złotych)

Projekt dotyczy świadczenia 
usług opiekuńczych i specjali-
stycznych dla osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej i niepełnospraw-
nościami sprzężonymi. Chodzi 
przede wszystkim o integrację 
z lokalnym środowiskiem, udział 
w zajęciach kulturalnych, rozwi-
janie zdolności i zainteresowań, 
rozwijanie sprawności fizycznej na 
Sali Doświadczania Świata i Inte-
gracji Sensorycznej 

7. Kluczewski SENIOR 50+ 
(82 380,00 złotych)

Zadanie skierowane do eme-
rytów, seniorów, osób starszych 
i niepełnosprawnych. Inicjatywa 
dotyczy zajęć związanych m. in. 
z wolontariatem, spotkaniami 
o tematyce kulturalnej i historycz-
nej, warsztatami farmaceutyczny-
mi, spotkaniami z dietetykiem, 
zajęciami gimnastycznymi, aqua 
aerobikiem. Zaplanowano również 
wycieczki piesze i rowerowe, wy-
jazd edukacyjno-szkoleniowy do 
Zakopanego oraz rehabilitacyjno-
-leczniczy do Szaflar.

Duże zadania dotyczące 
subregionu Małopolska 
Zachodnia:

1.Miasto innym okiem - cy-
kliczny projekt fotograficzny 
(320 000,00 złotych)

Celem zadania jest zwróce-
nie uwagi na zalety oraz proble-
my miast Małopolski Zachodniej 
poprzez wystawę fotografii miej-
skiej różnych fotografów i hobbi-
stów fotografii, a także poznanie 
regionalizmu i zachowanie zani-
kających wartości poprzez wy-
stawy, warsztaty fotograficzne, 
projekty, gry terenowe, wywiady, 
prezentacje multimedialne, filmy 
dokumentalne.

2.Poprawa bezpieczeństwa 
użytkowników drogi woje-
wódzkiej 949 w Osieku (powiat 
oświęcimski) poprzez budowę 
chodnika oraz montaż luster 
drogowych (397 400,00 złotych)

Inwestycja dotyczy zarówno 
mieszkańców, jak i osób z okolicz-
nych powiatów udający się do po-
bliskiej atrakcji tj. Resortu „Molo”. 

3. Zaprogramuj się na przy-
szłość – czyli język angielski 
i robotyka gwarancją sukcesu 
(224 960,00 złotych)

Zadanie będzie obejmowało 
realizację dodatkowych niepłat-
nych zajęć z języka angielskiego 
oraz robotyki wśród uczniów szkół 
podstawowych powiatu oświęcim-
skiego i chrzanowskiego.

4. My i nasz Szpital Edy-
cja 2018 (246 400,00 złotych)

Celem zadania jest utwardze-
nie części nawierzchni parkingu 
na terenie Małopolskiego Szpita-
la Chorób Płuc i Rehabilitacji im. 
Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu 
oraz remont nawierzchni tara-
su przed wejściem do budynku 
głównego.

BO Małopolski

Dworek Dietla 
– remont czas zacząć!

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

Wkrótce rozpocznie się rewitali-
zacja zabytkowego Dworku Dietla 
w Kluczach. Władze gminy właśnie 
podpisały umowę z wykonawcą.

Gruntowną modernizacją zabytku 
zajmie się olkuska firma ZRB Paciej 
Sp. z o. o., która jako jedyna przystą-
piła do przetargu. – Prace rozpoczną 
się w połowie września. Całość po-
winna być gotowa do końca listopada 
2019 roku. Mam nadzieję, że dworek 
należący przed laty do rodzin Dietlów 
i Mauve, którym Klucze zawdzięcza-
ją swój rozwój, stanie się prawdziwą 
„perełką” – mówi wójt Gminy Klucze 
Norbert Bień.

Podpisana umowa opiewa na 6 
mln 805 tys. złotych, z czego 3 mln 
741 tys. złotych stanowi unijna dota-
cja z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego 
(działanie „Odnowa obszarów wiej-
skich”). Modernizacja Dworku jest 
bowiem jednym z zadań wpisanych 
do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dworek jest zabytkiem – projekt 
dotyczący gruntownego remontu zo-
stał wykonany zgodnie z wytycznymi 
wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków. Przypomnijmy, że zewnętrzna 
architektura obiektu zostanie zacho-
wana. Konieczna będzie modernizacja 
stropów i więźby dachowej, a także 
wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej oraz wykonanie instalacji: c. o. 
wraz z kotłownią, elektrycznej, gazo-

wej, wodno – kanalizacyjnej. Przebu-
dowane zostaną ciągi komunikacyjne, 
pojawi się również winda dla osób 
niepełnosprawnych.

W odnowionym budynku znajdzie 
się sala konferencyjna, pomieszczenia 
gościnne, sala wystawiennicza, mi-
ni centrum rehabilitacji. Będzie tam 
można organizować wydarzenia kul-
turalne, m.in. koncerty kameralne, 
wernisaże czy spotkania literackie.

Niewykluczone, że swoją siedzi-
bę znajdzie tam Pustynne Centrum 
Informacji. W zabytkowym obiekcie 
powstanie stała wystawa dokumen-
tująca dzieje jego dawnych właścicieli 
– rodzin Dietlów i Mauve.

Gdy dworek zostanie już odno-
wiony, rozpocznie się kolejny etap 
inwestycji. Według koncepcji przygoto-
wanej przez mgr. inż. arch. Sławomira 
Bąchora plac pomiędzy byłym urzę-

dem 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 stylo-
wy murek (który nie zasłoni parku) 
z bramą wjazdową, otwieraną tylko 
w przypadku różnego rodzaju uro-
czystości. Wymianie ulegnie pobliska 
wiata przystankowa. Na środku placu 
stanie fontanna w kształcie amonitu, 
nawiązująca do Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej. W parku, na miejscu 
obecnego placu zabaw (przeniesione-
go do parku górnego), znajdzie się al-
tana stylem nawiązująca do dworku. 
W planach jest także odtworzenie am-
fiteatru, którego fragmenty schodów 
znajdują się za obeliskiem upamięt-
niającym Ludwika Mauve. Całości do-
pełnią ławki oraz oświetlenie.
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Co słychać w oświacie?
POWIAT

Piotr�Kubiczek,�fot.�UMiG�Olkusz

Początek roku szkolnego to dobry 
moment na to, aby przyjrzeć się 
edukacji niejako „od kuchni”, czy-
li od strony jej finansowania. Jak 
w edukację dzieci i młodzieży in-
westują Powiat Olkuski i gmina 
Olkusz?

W ostatnich dwóch latach wydat-
ki gminy Olkusz na oświatę wzrosły 
o prawie 10 milionów złotych (z 61,1 
mln na 71,5 mln). – W szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Olkusz, powiększyła się liczba 
oddziałów oraz zatrudnienie nauczy-
cieli specjalistów. Do tego dochodzi 
wydłużony czas pracy przedszkoli oraz 
świetlic szkolnych, a także wzrost licz-
by zajęć ponadprogramowych – infor-
muje Michał Latos, rzecznik prasowy 
olkuskiego magistratu.

Z urzędu docierają również in-
formacje dotyczące podejmowanych 
przez gminę dodatkowych działań, któ-
re skierowane są dla uczniów w róż-
nym wieku. Do najważniejszych z nich 
należy zaliczyć utworzenie trzech no-
wych oddziałów sportowych, organi-
zację dodatkowych zajęć z gimnastyki 
korekcyjnej w szkołach wiejskich, 
opiekę logopedyczną i zajęcia hipo-
terapii w salach do terapii integracji 
sensorycznej w Przedszkolach nr 4 
i 9, poszerzenie szkolnej współpracy 
międzynarodowej w SP 1, 4, 9 i SP 
w Braciejówce oraz plan utworzenia 
w każdej podstawówce gabinetu opieki 
zdrowotnej w ramach ministerialnego 
programu „Gabinety pielęgniarskie 
w każdej szkole”. Ponadto w pięciu 
szkołach prowadzone są nieodpłatne 
SKS-y, a już niebawem we wszystkich 
przedszkolach publicznych zostaną 
zamontowane oczyszczacze powietrza 
najnowszej generacji. W placówkach 
edukacyjnych na bieżąco są również 
wprowadzane nowe programy m.in. 
„Niepodległa”, „Godność. Wolność. 
Niepodległość.”, „Bankowcy w Edu-
kacji”, „Blok, podwórko, kamienice 
– a gdzie podziały się świetlice”, czy 
„Erasmus”.

Podejmowane przez gminę dzia-
łania wychodzą też poza szkolne mu-
ry. W trakcie wakacji i ferii zimowych 
uczniowie mogą korzystać z darmowej 
komunikacji miejskiej, a na krytym 

basenie w Olkuszu przy ul. Kochanow-
skiego zaczął funkcjonować program 
„Multisport” gwarantujący atrakcyj-
ne zniżki na korzystanie z obiektów 
sportowych.

– Nie jest to pełna lista inicja-
tyw, które wprowadzamy. Doszliśmy 
do etapu, w którym nasza szkolna 
młodzież naprawdę może angażo-
wać się w szereg różnych projektów 
i inicjatyw. Dodatkowo, dzięki temu, 
że gmina Olkusz chętnie wspiera roz-
wój najmłodszych, nasze szkoły są na-
prawdę dobrze wyposażone. Można 
powiedzieć, że wkroczyliśmy już w XXI 
wiek. Tylko w ubiegłym roku na same 
remonty szkół i przedszkoli gmina 
Olkusz przeznaczyła ok. 1,5 mln zł. 
Uszczelniliśmy dachy, wymieniliśmy 
okna, dostosowaliśmy pracownie. 
W tym roku suma pieniędzy i zakres 
prac będą jeszcze większe – zapewnia 
Paulina Polak, dyrektor Samorządo-
wego Zespołu Edukacji w Olkuszu.

Reforma oświaty sprawiła, że pro-
gram edukacyjny stał się wymagający. 
Przykładowo uczeń 4 klasy w tygodniu 
spędza 27 godzin w szkole, a im sta-
je się starszy, tym przybywa mu obo-
wiązków – do 36 godzin w klasie 7. 
W takich warunkach ciężko jest wdra-
żać kolejne zajęcia mając na uwadze 
niezbędny czas na wypoczynek i re-
generację sił. – Dlatego wszystkie do-
datkowe zajęcia ustalane są w dialogu 
z dyrekcjami oraz rodzicami. To wła-
śnie ta współpraca pozwoliła na wy-
dłużenie czasu pracy świetlic, czy 
organizację dodatkowych godzin dla 

psychologów i pedagogów. W czasie 
wakacji i ferii zimowych szkoły prowa-
dzą zajęcia opiekuńcze z możliwością 
korzystania z przyszkolnych obiektów 
sportowych. Z bardzo dobrymi efek-
tami realizowana jest też współpraca 
międzynarodowa szkół. Na każdym 
kroku zauważamy profesjonalizm na-
szych współpracowników, dyrektorów 
szkół oraz zatrudnianych nauczycieli 
i dlatego wierzymy, że podołamy ko-
lejnym, czekającym nas wyzwaniom 
– stwierdza zastępca burmistrza Bo-
żena Krok.

W szkolnictwo ponadgimnazjalne 
mocno inwestuje powiat. – Szkoły mu-
szą odzyskać blask i stać się edukacyj-
ną wizytówką powiatu – mówi starosta 
Paweł Piasny. W ciągu ostatnich mie-
sięcy zrealizowano szereg prac w kilku 
placówkach: remont chodników oraz 
dachów w II LO i IV LO, utwardzenie 
terenu przy ZS nr 4 i ZS w Wolbromiu, 
budowa wielofunkcyjnego boiska przy 
IV LO. Na ostatnie z wymienionych za-
dań powiat otrzymał unijne wsparcie 
w wysokości 135 tys. złotych z progra-
mu Urzędu Marszałkowskiego w Kra-
kowie „Małopolskie boiska”.

I LO, ZS nr 3 i ZS nr 4 – w tych 
trzech placówkach wykonywana jest 
termomodernizacja. Łączny koszt tych 
prac to ponad 7 mln złotych. Zakres 
robót obejmował także w części wy-
mianę stolarki okiennej, odwodnie-
nie, wymianę centralnego ogrzewania, 
instalację oświetlenia LED, montaż 
paneli fotowoltaicznych na dachach 
tych szkół.

Poza tym trwa przygotowywanie 
dokumentacji dotyczącej budowy no-
wych segmentów z salami lekcyjnymi 
w ZS nr 1 w Olkuszu.

– W ciągu czterech lat zainwesto-
waliśmy w nasze szkoły kilkanaście 
milionów złotych. A przecież wydat-
ki dotyczą nie tylko infrastruktury, 
ale i edukacyjnych programów. Dość 
wspomnieć o projektach: „Erasmus”, 
„Inwestujemy w zawodowców” czy 
„Małopolska Chmura Edukacyjna”. 
To kolejne kilkanaście milionów, przy 
udziale środków zewnętrznych. Cały 
czas inwestujemy w naszą młodzież, 
a to jest bezcenne – mówi starosta 
Paweł Piasny.

Gdy prawie dwa lata temu pisali-
śmy o reformie oświaty starosta twier-
dził, że powiat jest do niej doskonale 
przygotowany. Dziś jest tego samego 
zdania. – Racjonalizacja sieci szkół 
oraz zatrudnienia w sferze admini-
stracji i obsługi oświaty zostały daw-
no zakończone. Powiat nie musi się 
martwić o zmiany związane z reformą. 
W przyszłym roku szkolnym licea będą 
znowu czteroletnie, a technika pięcio-
letnie. Od 1 września 2020 roku mają 
zostać uruchomione szkoły branżowe 
II stopnia, w których uczniowie będą 
mogli przystąpić do egzaminu matu-
ralnego. Zarówno powiat, jak i szkoły 
są do tego przygotowane. To w dużej 
mierze kwestia systematycznego – 
od kilku lat – inwestowania w szkol-
ną infrastrukturę – uważa starosta 
Paweł Piasny.

K O N D O L E N C J E
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Święto plonów 
w Rodakach

RODAkI
Wiola�Woźniczko

Dużo dobrej zabawy, wielu uczest-
ników, okazałe wieńce i dobra mu-
zyka – tak wyglądały tegoroczne 
gminne dożynki w Rodakach.

Tradycyjnie święto plonów roz-
poczęto od uroczystej mszy św. od-
prawionej przez proboszcza parafii 
w Rodakach ks. Jarosława Kwietnia. 
Następnie korowód prowadzony przez 
poczet konny grupy rekonstrukcyjnej 
wyruszyły na plac przy remizie OSP. 
Wśród uczestników przemarszu byli 
mieszkańcy i zaproszeni goście, or-
kiestra dęta ZGH”Bolesław”, poczty 
sztandarowe straży pożarnych, Ko-
ła Gospodyń Wiejskich oraz sołtysi 
i przedstawiciele samorządu. Na do-
żynkach w Rodakach gościły też par-
lamentarzystki ziemi olkuskiej.

Gdy już wszyscy dotarli na miej-
sce głównych uroczystości, uczest-
ników przywitał wójt gminy Klucze 
Norbert Bień. Koło Gospodyń Wiej-
skich w Rodakach wraz z młodszymi 

i starszymi mieszkańcami sołectwa 
przedstawili dożynkowe obrzędy. Sta-
rostowie święta plonów Anna i Dawid 
Antonik przekazali włodarzowi gminy 
tradycyjny bochen chleba bowiem nie-
odłączną częścią dożynek jest wspól-
ne dzielenie chleba i częstowanie nim 
zebranych.

O artystyczną część imprezy za-
dbali lokalni artyści: najmłodsi miesz-
kańcy Rodak, zespoły z Gminnego 
Ośrodka Kultury: „Rodaczanie”, „Te-
samee...”, „Ziemia Kluczewska” oraz 

debiutujący na scenie,, Chór Enigma”. 
Publiczność miała też okazję posłu-
chać muzyki gruzińskiej.

Zanim do wspólnej zabawy za-
prosiły wszystkich zespoły „Big Day” 
i „Mat Mix”, wręczono nagrody dla 
kół Gospodyń Wiejskich za najpięk-
niejsze dożynkowe wieńce. Jak co ro-
ku, przyznano 15. równorzędnych 
nagród. Dożynki były również oka-
zją do wręczenia nagród w konkursie 
na najpiękniejszy przydomowy ogró-
dek. Otrzymali je: Gabriela Madej 
z Klucz oraz Bożena i Andrzej Nigbor 
z Bydlina. Z kolei tytuł najczystszego 
sołectwa trafił do Rodak. Uczestnicy 
imprezy brali również udział w kon-
kursie z nagrodami organizowanym 
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

Patronat honorowy nad uroczy-
stością objął Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Jacek Krupa. 
Na uroczystość zapraszali: wójt Gmi-
ny Klucze, Gminny Ośrodek Kultury 
i komitet organizacyjny wraz z sołec-
twem Rodaki.

Dożynkowa tradycja 
w gminie Olkusz

OsiEk – ZimnOdół
Piotr�Kubiczek

Sołectwa Osiek i Zimnodół były go-
spodarzami tegorocznych dożynek 
w gminie Olkusz. Jak zawsze przy 
okazji święta plonów wydarzeniom 
towarzyszyła biesiadna atmosfera.

Obchody Święta Plonów roz-
poczęła dziękczynna Eucharystia 
w kościele pw. NMP Królowej Świa-
ta, którą wspólnie z proboszczem pa-
rafii w Osieku ks. Janem Rydzikiem 
sprawował ks. Mieczysław Miarka. 
Po mszy barwny korowód przemasze-
rował na plac przy stadionie, by tam 
świętować zakończenie żniw. Orszak, 
który tworzyły poczty sztandarowe, 
przedstawiciele władz różnego szcze-
bla oraz mieszkańcy całej gminy nio-
sący tradycyjne wieńce dożynkowe 
poprowadziła Olkuska Reprezenta-
cyjna Orkiestra Dęta.

– To dzięki Wam nigdy nie bra-
kuje nam chleba. Wasza praca, często 
pełna poświęceń i wyrzeczeń, jest nie-
zwykle ważna dla nas wszystkich. Je-
steśmy Wam winni szacunek nie tylko 
dzisiaj, ale każdego dnia, spożywając 
posiłek – mówił do rolników burmistrz 
Roman Piaśnik. To właśnie gospo-
darz Miasta i Gminy Olkusz wspólnie 
z posłanką Lidią Gądek i Przewodni-
czącym Rady Miejskiej Janem Ku-
charzykiem dokonali symbolicznego 
łamania chleba, częstując nim nie 
tylko zaproszonych gości, ale także 
wszystkich uczestników niedzielnego 
święta. Z podziękowaniami dla wszyst-
kich, którzy przyczynili się do orga-
nizacji dożynek, pośpieszyli również 

sołtys Osieka Józef Moń i sołtys Zim-
nodołu Stanisław Chmist.

Następnie odprawiono obrzęd 
ośpiewania wieńców, jak zwykle przy-
najmniej w części wykonanych z te-
gorocznych zbiorów. Rozstrzygnięto 
również konkurs na najatrakcyjniej 
udekorowaną zagrodę. Ostatecznie 
przyznano dwie równorzędne nagrody 
główne. Trafiły one do rodzin Mario-
li i Zdzisława Soleckich z Zimnodołu 
oraz Pelagii i Kazimierza Soleckich 
z Osieka.

Im bliżej było wieczoru, tym świą-
teczna biesiada zaczęła się mocniej 
rozkręcać. W dużym stopniu zadbali 
o to konferansjerzy dożynek – aktorzy 
Teatru Zagłębia Przemysław Kania 
i Tomasz Muszyński. Nie tylko zapo-
wiadali, ale również śpiewali i bawili 
uczestników. Przed mikrofonami po-
jawili się członkowie zespołów z Osie-
ka, Zimnodołu, Zedermana, Zawady 
i Kosmolowa, a także dzieci i młodzież 

z miejscowej szkoły podstawowej z od-
działem przedszkolnym. Wystąpiła też 
Olkuska Reprezentacyjna Orkiestra 
Dęta pod batutą Władysława Drygały. 
Muzycznymi daniami głównymi pod-
czas tegorocznych dożynek w Osie-
ku/Zimnodole były jednak koncerty 
zespołów Milano oraz Toporki. W mię-
dzyczasie o dyskotekową atmosferę 
zadbał Dj Sosen. Nogi same rwały 
się do tańca a pod sceną bawili się 
i duzi i mali.

Sporo działo się nie tylko przy es-
tradzie. Również wokół niej nie bra-
kowało atrakcji. Dla milusińskich 
organizatorzy przygotowali strefę za-
baw z trampolinami i dmuchanymi 
zamkami, natomiast dorośli mogli 
liczyć na dobrze zaopatrzony bufet 
oraz smaczny poczęstunek. Społeczna 
integracja trwała do późnych godzin 
nocnych, bo przecież dożynki obchodzi 
się tylko jeden raz do roku.

Szczęść Boże wszystkim rolnikom!

 Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz opon / z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych /  

z terenu miasta i Gminy Olkusz. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości informacje 
można uzyskać w BOk ALBA ul. Floriańska 2/25 oraz pod numerem telefonu 32-241-00-81.

Odpady�należy�wystawiać�do�godziny�600,�w�miejscach�umożliwiających�dojazd�samochodem�ciężarowym.�Odpady�niebezpieczne�trzeba�dostarczyć�
bezpośrednio�do�kierowcy�samochodu�znajdującego�się�we�wskazanym�miejscu�i�czasie�wynikającym�z�harmonogramu�poniżej.

ODPaDy NIEBEZPIECZNE
ODPaDy wIElKOGaBaRytOwE, 
ElEKtRyCZNE, ElEKtRONICZNE  

ORaZ ZUżytE OPONy
08.10 Pazurek przy sklepie – 6.00 – 8.00
Podlesie przy szkole – 8.10 – 10.10
Czarny las, Rabsztyn przy kapliczce – 10.20 – 12.20
Kogutek parking przy restauracji „Pan tadeusz” – 12.30 
– 14.30

17.09 Braciejówka, troks, Kolonia Zimkówka.

09.10 Niesułowice przy domu wiejskim – 6.00 – 8.00
żurada przy remizie – 8.10 – 10.10
Zederman przy szkole – 10.20 – 12.20
Zawada przy szkole – 12.30 – 14.30

18.09 Kosmolów, Olewin, Olkusz ul. Zagaje, Sieniczno.
Zadole Kosmolowskie, wiśliczka. 
21.09 Olkusz – Osiedle Młodych, Osiedle Słowiki, 
ul. Korczaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Polna 2, 4, 6, 10, 12, 
przy stanowiskach na odpady segregowane (dotyczy 
zabudowy wielorodzinnej).
27.09 Olkusz – Pomorzany ul. Biała, Długa, Gwarków, 
H. Kołłątaja, Mieszka I, Pomorska, Ponikowska, Stary 
Olkusz, Zacisze.
27.09 Zawada, żurada, Niesułowice.
28.09 Kogutek, Zederman, Pazurek.
29.09 Podlesie, Rabsztyn, Czarny las.

10.10 Pomorzany przy remizie OSP – 8.00 – 10.00
Os. Słowiki przy administracji „NOwa” – 10.10 – 12.10
Os. Młodych przy administracji nr 5 ul. tuwima 2 – 12.20 
– 14.20

19.09 Osiek, Zimnodół.

09.10 troks – przy świetlicy – 6.00 – 8.00
Braciejówka, kol. Zimkówka przy remizie OSP – 8.10 – 
10.10
wiśliczka – przy skrzyżowaniu obok przystanku – 10.20 
– 12.20

20.09 Gorenice, witeradów.

10.10 witeradów – przy szkole – 6.00 – 8.00
Gorenice – przy cmentarzu – 8.10 – 10.10
Bogucin Mały – przy domu wiejskim – 10.20 – 12.20

21.09 Bogucin Mały, 
Olkusz ul. Podgrabie, Skalista, Polne wzgórze, 
Spacerowa, widokowa, Zamkowa, Rabsztyńska, 
Dygasińskiego, Kopernika, 20 – Straconych, 
Głowackiego, Puławskiego, Sobieskiego, Sikorka, 
Pakuska, witosa, ks. wyszyńskiego, Kolberga.

ODPaDy NIEBEZPIECZNE
ODPaDy wIElKOGaBaRytOwE, 
ElEKtRyCZNE, ElEKtRONICZNE  

ORaZ ZUżytE OPONy
11.10 Sieniczno – przy szkole – 6.00 – 8.00
Zadole Kosmolowskie – pętla autobusowa – 8.10 – 10.10
Kosmolów – przy szkole – 10.20 – 12.20

25.09 Olkusz ul. astrów, Sienkiewicza, Jesionowa, 
Kwiatowa, Makowa, Parcze, Rzemieślnicza, wapienna, 
wiśniowa, Zielona, Cegielniana, Bohaterów 
westerplatte, Storczykowa, Jaśminowa, Kasztanowa, 
Klonowa, lipowa, Malinowa, Niepodległości, 
Ogrodowa, Różana, topolowa, Jasna, Miła, 
Nowowiejska, wiejska.

12.10 Olewin – przy kapliczce na końcu Olewina – 6.00 
– 8.00
Osiek – przy remizie OSP – 8.10 – 10.10
Zimnodół – przy remizie OSP – 10.20 – 12.20

27.09 Olkusz ul. Mickiewicza, Budowlanych, 
Gwarecka, Harcerska, Hutnicza, Kantego, Kolorowa, 
Kopalniana, Kruszcowa, Metalowa, Ołowiana, 
Parcówka, Piaskowa, Powstańców Śląskich, 
Skarbnika, Sławkowska, Szybikowa, Górnicza, 
Staszica, Szkolna, augustiańska, Bóżnicza, 
Floriańska, Krakowska, Krakowskie Przedmieście, 
Rynek, Minkiewicza, Nullo, Korczaka, Słowackiego,  
K. K. wielkiego, Łukasińskiego, Na Skarpie, Nowa, 
Olewińska, Partyzantów, Polna, Skalska, Składowa, 
Świętokrzyska, Buchowieckiego, 29 listopada, 
Dąbrowskiego, Szpitalna, Gęsia.

15.10 Os. Śródmieście – parking Victoria – 6.00 – 8.00
Os. Skalskie – stacja paliw ,,PEtROl” Zagaje 2 – 8.10 
– 10.10
Os. Czarna Góra – parking przy myjni samochodowej ul. 
Kolejowa – 10.20 – 12.20

28.09 Olkusz ul. Czarnogórska, Kamyk, Krucza Góra, 
Mazaniec, Mazaniec Boczna, Parkowa, żuradzka,
 al. 1000 lecia, asnyka, Kocjana, Boczna, Dworska, 
Kolejowa, Krótka, leśna, Skłodowskiej, Piłsudskiego, 
Okrzei, Skwer, Kościuszki, witeradowska, 
Broniewskiego, armii Krajowej, Hardego, Biema, 
Płonowskiej, Chopina, Jana Pawła II, Rydla, Sosnowa, 
Nałkowskiej.

16.10 Os. wschód – przy Urzędzie Pracy ul. Minkiewicza 
– 6.00 – 8.00
Os. Glinianki – parking SP 5 – 8.10 – 10.10
Os. Pakuska – budynek aDM ul. Osiecka – 10.20 – 12.20 
Os. Centrum – parking na dworcu PKS – 12.30 – 14.30

19.10 Os. Pakuska przy stanowiskach na odpady 
segregowane (dotyczy wyłącznie zabudowy 
wielorodzinnej).

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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Zostań małym 
Wodnikiem

POWIAT
Wiola�Woźniczko

Już 17. września rusza Uniwersy-
tet Profesora Wodniczka. Projekt 
realizowany jest przez Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o. w Olkuszu we współ-
pracy z czterema gminami: Bo-
lesławiem, Bukownem, Kluczami 
i Olkuszem. „Studiować” będą 
mogli uczniowie szkół podstawo-
wych z klas I – III.

Czego będą się uczyć mali stu-
denci? W ramach nowoczesnego pro-
gramu edukacji ekologicznej dzieci 
dowiedzą się m. in. co to jest wo-
da, dlaczego nie można bez niej żyć 
czy jak się ją oczyszcza. – Właśnie 
na te i tego typu pytania chcemy 
odpowiedzieć najmłodszym biorą-
cym udział w projekcie „Uniwersytet 
prof. Wodniczka – edukacja ekolo-
giczna dla najmłodszych”, czyli cyklu 
zajęć edukacyjnych, podczas których 
najmłodsi dowiedzą się dlaczego wo-
da jest ważna i jak chronić jej zaso-
by. Po zakończeniu zajęć staną się 
Małymi Wodnikami – ekspertami 
w dziedzinie wodnej. Zapraszamy 
młodych ludzi do aktywnego uczest-
nictwa i dobrej zabawy – informuje 
prezes zarządu PWiK Sp. z o. o. Al-
fred Szylko.

Zajęcia prowadzić będą specjaliści 
w tematyce wodnej. Autorzy projek-
tu chcą aby w ten sposób najmłodsi 
mieszkańcy powiatu olkuskiego na-
uczyli się przede wszystkim szanować 
zasoby wody i ja oszczędzać.

Miejsce przeznaczone pod reali-
zację projektu jest szczególne. Teren 
wyłączonej z eksploatacji Stacji Uzdat-
niania Wody, który stał się mieniem 
pozafabrycznym, został zrewitalizo-
wany i zaadaptowany m. in. pod ośro-
dek edukacyjno-ekologiczny. Miejsce, 
które kiedyś było sercem wodociągów 
i dostarczało wodę mieszkańcom, te-
raz stanie się centrum edukacyjnym 
dla uczniów szkół podstawowych. Od-
wiedzający będą mogli dowiedzieć się 
o tym jak ważną rolę w życiu człowieka 
odgrywa woda, jak dbać o jej zasoby 
i jakie podejmować działania ekolo-
giczne by nigdy nam jej nie zabrakło 
– informuje wiceprezes zarządu PWiK 
Sp. z o. o. Grzegorz Cebo.

Nauczyciele uczniów z młodszych 
klas otrzymają materiały dydaktycz-
ne do prowadzenia uzupełniających 
zajęć edukacyjnych na terenie szkół. 
Zgodnie z zapowiedziami organiza-

torów uniwersytetu, każda szkoła 
dostanie jeden zestaw edukacyjny 
bez względu na ilość klas biorących 
udział w programie. Czternaście 
pierwszych grup, które zapiszą się 
we wrześniu na lekcję z prof. Wod-
niczkiem otrzyma gadżety promocyjne 
oraz poczęstunek w ramach realizo-
wanego projektu.

Więcej informacji na temat uni-
wersytetu już wkrótce będzie można 
uzyskać na stronie www.profesorwod-
niczek.pl. Tam też będzie można do-
konać zapisów.

Uzupełnieniem uniwersytec-
kich zajęć będzie projekt „Bez wo-
dy nie ma życia – terenowa ścieżka 
edukacyjna”, realizowany przez Sto-
warzyszenie Szansa Białej Przemszy 
we współpracy z Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
z siedzibą w Olkuszu.

Chodzi o przygotowanie ścieżki 
edukacyjnej adresowanej do najmłod-
szych mieszkańców powiatu olkuskie-
go, a także prowadzenie zajęć dla grup 
szkolnych. – Połączenie odwiedzin 
na plenerowej ścieżce wraz z zajęciami 
terenowymi jest dobrą formą dotarcia 
do uczniów. Pragniemy, aby

przejście ścieżki było propozy-
cją dla całych rodzin na atrakcyjne 
spędzenie wolnego czasu w plene-
rze połączone z nowoczesną edu-
kacją ekologiczną z zastosowaniem 
nowatorskich form przekazu – mó-
wią autorzy projektu. Co ważne, 
ścieżka edukacyjne będzie dostęp-
na nie tylko dla uczniów biorących 
udział w zajęciach, ale dla wszystkich 
zainteresowanych.

WITA I ZAPRASZA DO WSPÓLNEJ
ZABAWY I NAUKI

PROFESOR WODNICZEK

R E K L A M A

Lokalni herosi 
poszukiwani! 

POWIAT
Piotr�Kubiczek�

Ruszyła rekrutacja wolontariuszy 
do Szlachetnej Paczki i Akade-
mii Przyszłości. W rejonie „Ol-
kusz i okolice” poszukiwanych 
jest 8 SuperW Paczki oraz 10 tu-
torów w Kolegium AP. Jeśli chcesz 
zmienić życie własne oraz potrze-
bujących rodzin i dzieci, a tak-
że rozwinąć swoje kompetencje 
wśród wartościowych ludzi – zo-
stań wolontariuszem!

Wolontariusze Szlachetnej Paczki 
i Akademii Przyszłości to ludzie, któ-
rzy niosą mądrą pomoc. Ich celem jest 
wyrwanie rodzin, osób samotnych, 
niepełnosprawnych i seniorów z krę-
gu biedy, trudności i bezsilności oraz 
pomoc dzieciom z porażkami w szkole.

Paczka i Akademia łączą osoby 
chcące pomagać z rodzinami i dzieć-
mi, które potrzebują wsparcia. Tylko 
w 2017 r. do Szlachetnej Paczki włą-
czono ponad 20 tysięcy rodzin, a war-
tość materialna pomocy przekazanej 
im wyniosła prawie 54 mln zł. Wra-
żenie robią również liczby związane 
z AP. W Akademii wsparcie otrzymało 
ponad 2300 młodych podopiecznych.

Dwie propozycje  
w jednym celu

W Szlachetnej Paczce głównym 
zadaniem SuperW jest dotarcie do ro-
dzin żyjących w trudnych warunkach. 
Wolontariusze spotykają się z nimi 

w ich domach, poznają ich sytuację 
i potrzeby, a następnie określają, jaki 
rodzaj pomocy da im największą szan-
sę na realną poprawę ich kondycji. 
SuperW szukają dla nich darczyńców 
i organizują przekazanie przygotowa-
nego wsparcia materialnego, przez co 
aktywnie włączają się w życie społecz-
ne w swojej okolicy, nawiązując przy 
tym cenne kontakty.

W Akademii Przyszłości SuperW 
nazywani także tutorami przez cały 
rok regularnie, raz w tygodniu, indywi-
dualnie spotykają się z dziećmi, które 
borykają się z problemami w szkole. 
Wiele z nich pochodzi z trudnych śro-
dowisk. Misją SuperW nie jest udzie-
lanie korepetycji, ale przeprowadzenie 
dziecka od porażki w szkole do suk-
cesu w życiu. Dla małego studenta 
Akademii jego wolontariusz staje się 
przyjacielem i mentorem.

Bezcenne doświadczenie 
i rozwój osobisty

Profesjonalny wolontariat w Pacz-
ce lub Akademii to szansa do rozwija-
nia kompetencji przydatnych w życiu 
zawodowym. Zarządzanie projektami 
i zespołem, planowanie, komunikacja, 
motywacja – to tylko część z wielu 
aspektów pracy na rzecz Stowarzysze-
nia Wiosna. Udział w ww. programach 
to również sprawdzanie się w nowych 
rolach i kształtowanie postaw przed-
siębiorczości czy odpowiedzialności 
społecznej. Szczególnie dla młodych to 
okazja do zdobycia pierwszego udoku-
mentowanego doświadczenia do CV.

Najważniejsi są ludzie
Wolontariusz Paczki lub Akademii 

współpracuje z ludźmi podzielający-
mi jego ideały i cele. Staje się ważną 
częścią społeczności w swojej oko-
licy, nawiązuje wartościowe relacje 
towarzyskie i biznesowe, które mogą 
się przełożyć na rozwój jego dalszej 
kariery. Dzięki niemu spotykają się 
ze sobą ludzie, którzy żyją obok sie-
bie, ale wcześniej się nie dostrzegali.

SuperW to osoby aktywne i odpo-
wiedzialne, które chcą się angażować 
w pracę na rzecz innych. Wiek i sta-
tus społeczny nie mają tutaj znacze-
nia. Wszyscy są sobie równi i wszyscy 
pomagają według tych samych zasad.

Dołącz do nich!
Kandydaci na SuperW w swo-

ich rejonach mogą się zgłaszać do 30 
września. By zostać wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki lub Akademii Przy-
szłości, wystarczy wejść na stronę 
www.superw.pl i wypełnić krótki for-
mularz zgłoszeniowy. Następne kroki 
to rozmowa i jednodniowe wdrożenie. 
Po nich pozostaje już tylko podjąć 
decyzję i podpisać umowę. Nie war-
to zwlekać, bo kolejność zgłoszeń ma 
znaczenie. Finał Szlachetnej Paczki, 
nazwany „Weekendem Cudów” już 
8. i 9. grudnia, natomiast Akademia 
Przyszłości wzorem uczelni wyższych 
rusza z początkiem października. 

Tegorocznymi Liderami Szlachet-
nej Paczki i Akademii Przyszłości w Ol-
kuszu są Joanna Szatan-Kenderow 
oraz Joanna Leśniak.
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Komitety już 
zarejestrowane
POWIAT

Wiola�Woźniczko

Kim jesteśmy? 
 Nowoczesną, japońską firmą z branży 

motoryzacyjnej wytwarzającą komponenty 
antywibracyjne 

 Dostawcą oryginalnych części 
do renomowanych japońskich, niemieckich 
i francuskich producentów samochodów 

 Miejscem pracy dla ponad 1800 osób 
w dwóch zakładach produkcyjnych 
w Wolbromiu  i Zagórzu 

 Solidnym pracodawcą, gwarantującym 
stabilne miejsce pracy oraz możliwość 
rozwoju zawodowego 

 

Co oferujemy naszym pracownikom: 
 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 30 minutową przerwę  wliczaną do czasu 

pracy 
 Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych, 

tj. wstęp na pływalnię, siłownię, klub 
fitness, bilety na spektakle teatralne, 
kabarety oraz koncerty muzyczne 

 Możliwość udziału w szkoleniach oraz nauki 
języków obcych 

 Nowoczesne zaplecze socjalne 

Aplikacje prosimy przesyłać  na adres: 

rekrutacja.wolbrom@sumiriko.pl 

Zakres zadań: 
 Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych 
 Diagnozowanie i usuwanie awarii w zakresie 

elektryki  
 Wykonywanie bieżących przeglądów instalacji 

Wymagania: 
 Uprawnienia SEP powyżej 1 kV 
 Wykształcenie min. zawodowe 
 Wskazane doświadczenie zawodowe w pracy 

jako elektromechanik lub elektryk w firmie 
produkcyjnej 

 Mile widziane uprawnienia do konserwacji 
urządzeń podlegających pod UDT (suwnice, 
wciągniki, żurawie) 

ELEKTRYK 

INŻYNIER JAKOŚCI 
Zakres zadań: 
 Wykonywanie pomiarów i analiz wyrobów 

gotowych, w tym  wykonywaniu testów 
zmęczeniowych i trwałości wyrobów  

 Udział w audytach wewnętrznych 
i zewnętrznych 

 Rozpatrywanie reklamacji  klientów oraz 
inicjowanie działań naprawczych 

 Prowadzenie dokumentacji jakościowej 
w powierzonym obszarze 

Wymagania: 
 Wykształcenie wyższe 
 Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy 

w  firmie produkcyjnej 
 Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń 

kontrolno-pomiarowych 
 Wiedza z zakresu narzędzi jakościowych  
 Znajomość języka angielskiego na poziomie 

umożliwiającym swobodną komunikację  

27. sierpnia minął termin zgła-
szania komitetów wyborczych. 
Na terenie powiatu olkuskiego zare-
jestrowano ich mniej niż cztery lata 
temu. Wówczas było ich 36, a teraz 
20. Kandydaci będą mogli startować 
z list czterech typów komitetów: 
partii politycznej, koalicyjnego ko-
mitetu wyborczego, komitetu wy-
borczego organizacji lub komitetu 
wyborczego wyborców.

Przedstawiamy Państwu lokalne komitety założone w powiecie olkuskim.  
Komitety te mogą wystawiać kandydatów na radnych gminnych, powiatowych 
czy wojewódzkich, a także na stanowiska wójtów i burmistrzów:

•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Nasz	Samorząd	2018
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Niezależni	i	Aktywni
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Odnowa	–	Kontynuacja
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Porozumienie	dla	Ziemi	Olkuskiej
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Roman	Piaśnik	–	Dobry	Wybór
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Wspólnota	Samorządowa	Powiatu	Olkuskiego

W gminach do 20 tys. mieszkańców, czyli Bolesławiu, Bukownie, Kluczach 
i Trzyciążu zarejestrowano 19 komitetów. Z nich będą kandydować osoby 
ubiegające się o miejsce w radzie danej gminy czy o fotel włodarza.
W Bukownie powstały cztery lokalne komitety (o jeden mniej niż cztery la-
ta temu). Są to:

•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	–	Razem	Dla	Lepszego	Bukowna
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Mirosława	Gajdziszewskiego
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Najlepszy	Wybór	To My
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Nowe	Pokolenie

Najwięcej lokalnych komitetów w powiecie olkuskim zarejestrowano  
w gminie Trzyciąż:

•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Agnieszki	Paluch
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Gil	Marcin	dla	Jangrota	i	Gminy	Trzyciąż
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Kolonia	Pod	Lasem
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Przyjazna	Gmina	Trzyciąż
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Zbigniewa	Kocjana

Cztery lata temu w gminie Klucze było trzynaście komitetów. Teraz są trzy:
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Gmina	Równych	Szans
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Rozwój	Gminy	Klucze	Wspólnym	Celem
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Tadeusza	Raka
•	 Najmniej,	bo dwa	komitety	są w	gminie	Bolesław:
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Krzysztofa	Dudzińskiego
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	„Nasza	Wieś”
Poza komitetami wyborców i organizacji są również komitety o zasięgu 

ogólnopolskim, przede wszystkim partyjne. Oczywiście one również będą wy-
stawiać kandydatów do każdego szczebla samorządu.

Kiedy poznamy nazwiska kandydatów? Listy dotyczące radnych muszą 
zostać zgłoszone do północy 17. września. Termin zgłaszania kandydatów 
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 26. września.

W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców radnych wybierzemy w okrę-
gach jednomandatowych. Każdy komitet wystawi tylko jednego kandydata. 
Wybory odbywają się według zasady „zwycięzca bierze wszystko”, ponieważ 
z każdego okręgu wygrywa jeden kandydat z największą liczbą głosów.

Cztery lata temu tak samo wybierani byli radni w gminach powyżej 20 
tys. mieszkańców. W związku ze zmianą ordynacji wyborczej powrócą tam 
okręgi wielomandatowe. Oznacza to, że komitety wystawią listy kandyda-
tów. Wybory na radnych odbędą się systemem proporcjonalnym, gdzie głosy 
przelicza się na mandaty metoda d’Hondta. Tak wybierać będą mieszkańcy 
gmin: Olkusz i Wolbrom.

System proporcjonalny obowiązuje także w wyborach do Rady Powiatu 
oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego. W pierwszych przypadku mamy 
cztery okręgi wyborcze: Olkusz (10 mandatów), Klucze (3 mandaty), Bolesław/
Bukowno (4 mandaty) oraz Wolbrom/Trzyciąż (6 mandaty).

Liczna mandatów przypadających na dany okręg wynika z liczby jego 
mieszkańców.

R E K L A M A

W Jangrocie wybrano  
nową sołtyskę

JAnGrOt
Ewa�Barczyk

W związku ze śmiercią dotych-
czasowego sołtysa największej 
wsi w gminie Trzyciąż – Jangro-
ta niespełna kilka miesięcy przed 
upływem kadencji konieczne by-
ły wybory nowego reprezentan-
ta lokalnej społeczności na tym 
stanowisku. Po raz pierwszy w hi-
storii sołtysem Jangrota została 
kobieta.

Niestety, nie można powiedzieć, 
żeby wybory sołtysa w Jangrocie cie-

szyły się 
wielkim za-
in te reso -
w a n i e m . 
W  J a n -
grocie za-

mieszkuje obecnie 1355 
osób, z czego 1101 ma pra-
wo wyborcze, a na zebranie, 
podczas którego w niedzielę 
2. września 2018 r. wybrano 
nową sołtyskę przybyło tyl-
ko (według opinii doświad-
czonych obserwatorów aż…) 
81 osób, z czego 78 miesz-
kańców było uprawnionych 
do głosowania. W głosowa-

niu oddano 75 ważnych głosów, 3 
głosy były nieważne, a pierwsza w hi-
storii Jangrota kobieta sołtys – pani 
Janina Bieniek (znana bardziej jako 
Halina) została wybrana 50 popiera-
jącymi ją głosami. Jedyny konkurent 
pani Janiny w wyborach, pan Jerzy 
Zaręba otrzymał 25 głosów.

– W kobietach siła! – komentowa-
no wydarzenie w mediach społeczno-
ściowych, gdzie pojawiły się również 
gratulacje i życzenia owocnej pracy 
na rzecz mieszkańców i wsi. Na te-
renie gminy Trzyciąż, składającej się 
z 14 sołectw, funkcję sołtysa sprawo-
wały dotąd tylko 3 kobiety.

Znaleziono 
zwłoki mężczyzn
BOLEsłAW, OLkusZ

Wiola�Woźniczko

W środę w Bolesławiu i Olku-
szu znaleziono zwłoki dwóch 
mężczyzn. 

-Po godz. 10.00 otrzymaliśmy 
zgłoszenie o zwłokach mężczyzny znaj-
dujących się w kompleksie leśnym w 
Bolesławiu, przy drodze krajowej 94. 
Okazał się nim być zaginiony dnia 3 
września 2018 roku 50-letni olku-
szanin. Obecny na miejscu proku-
rator wykluczył udział osób trzecich. 

Ciało mężczyzny zostało przekazane 
rodzinie. Kilkanaście minut  później 
przechodzień zawiadomił nas, że w 
samochodzie na jednym z olkuskich 
osiedli zauważył ciało mężczyzny. Na 
miejsce wezwano prokuratora i grupę 
dochodzeniowo-śledczą. Ciało zostało 
zabezpieczone do zakładu Medycyny 
Sądowej w Krakowie. – mówi oficer 
prasowy KPP w Olkuszu st. asp. Ka-
tarzyna Matras.

Jak informuje policja, trwają 
czynności zmierzające do ustalenia  
okoliczności, w jakich doszło do je-
go śmierci. 
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Najpiękniejszy ogród
trZyciąż

Ewa�Barczyk

W gminie Trzyciąż trwają przygoto-
wania dorocznego Święta Ziemnia-
ka. Jednym ze stałych elementów 
tamtejszego święta plonów jest 
podsumowanie i wręczenie nagród 
w konkursie na najpiękniejszy 
ogród. Jak zwykle wybór jury był 
bardzo trudny, bo zgłoszone do ry-
walizacji ogrody były bardzo róż-
norodne – jedno jest pewne, choć 
sentymentalnie trochę żal – współ-
czesne wiejskie ogrody coraz mniej 
przypominają dawne, tradycyjne 
przydomowe ogródki naszych babć…

Zanim jury wyruszyło na wizy-
tację ogrodów, próbowało określić 
kryteria, według których zamierzało 
przyznać nagrody. Zadanie okazało 
się niezwykle trudne, a wątpliwości 
rosły po odwiedzeniu każdej kolejnej 
posesji. W rezultacie uznano, że każ-
dy ogród powinien mieć swój styl, ale 
równocześnie zachować odrębność 
(interesujący i niepowtarzalny wy-
gląd) odpowiadającą upodobaniom 

właściciela – tłumaczy Ewa Dróżdż 
z BiOAK w Trzyciążu, organizatora 
konkursu.

Ogrody oceniała komisja w skła-
dzie: przewodniczący: Jan Ksią-
żek – dyrektor Wydziału Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w Starostwie Powiatowym w Olku-
szu, wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Trzyciąż, a członkami jury byli: 
Adam Łączny i Marian Kuś z Komisji 
Rolnictwa Rady Gminy Trzyciąż oraz 
Katarzyna Niedziela reprezentująca 
organizatora.

Po zakończeniu oględzin komi-
sja wydała oświadczenie i ogłosiła li-
stę laureatów:

Komisja serdecznie dziękuje 
za wzięcie udziału w współzawodnic-
twie. Jesteśmy wdzięczni za serdeczne 
i ciepłe przyjęcie i za to, że zechcieli-
ście Państwo podzielić się pięknem 
Waszych ogrodów. Wszystkie za-
prezentowane przez Państwa ogro-
dy są piękne, w każdym z nich widać 
ogromną pracę ich właścicieli. To cie-
szy, bo oznacza, że nie jest Państwu 
obojętne, w jakim otoczeniu żyjecie.

W kategorii „ogród przy gospo-
darstwie rolnym” nagrodzeni zostali:

miejsce I – Maria Krawiec z Im-
bramowic – za różnorodność w ogro-
dzie oraz ciekawe podkreślenie 
zmienności pór roku odpowiednim 
doborem roślin.

miejsce II – Ewa Żaba z Jangrota 
– za ład i porządek obejścia oraz umie-
jętne połączenie elementów ogrodowej 
architektury z różnorodnymi roślina-
mi kwitnącymi

Miejsce III – Beata Pabisek z Za-
droża – za umiejętne zagospodaro-
wanie terenu i stworzenie pięknego 
barwnego ogrodu zielonego, w połącze-
niu z elementami małej architektury.

W kategorii „ogród przydomowy” 
przyznano:

miejsce I – Marcie Łukasiewicz 
z Zadroża – za unikatową koncepcję 
ogrodu oraz ogólne wrażenie estetycz-
ne i umiejętne zagospodarowanie dużej 
przestrzeni. Za nastrój ogrodu, drzewa 
i pnącza umiejętnie wyeksponowane 
i stanowiące integralną cześć ogrodu.

Miejsce II – Elżbieta i Sylwester 
Pieszczek z Zadroża – za ciekawą 
aranżację przestrzeni, różnorodno-
ści nasadzeń, oryginalności oraz po-
mysłowość w urządzeniu ogrodu.

Miejsce III – Celina Miodek z Mi-
lonek – za różnorodność gatunków 
roślinności, ciekawie zaaranżowany 
kącik wypoczynkowy oraz inne drew-
niane elementy dekoracyjne.

Wyróżnienie: Czesław Kowalski 
z Małyszyc – za dbałość o otoczenie, 
ład i porządek.

Nagrody z rąk wójta Romana Że-
laznego zwycięzcy ogrodnicy odbio-
rą na plenerowej scenie podczas „XII 
Święta Ziemniaka w Gminie Trzyciąż”, 
które odbędzie się 30 września 2018 r. 
W tych samych okolicznościach zosta-
nie nagrodzony rolnik, który dostar-
czy największą ziemniaczaną bulwę 
na tegoroczny Konkurs na najwięk-
szego ziemniaka. W tej rywalizacji mo-
gą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy 
gminy Trzyciąż.

R E K L A M A

R E K L A M A
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Silver Games 2018
Olkusz

Piotr�Kubiczek

W pierwszy weekend września w ol-
kuskim Silver Parku odbyła się 
kolejna edycja Festiwalu Sportów 
Ekstremalnych. Przy ulicy Głowac-
kiego pojawili się najlepsi rowe-
rzyści BMX oraz deskorolkarze 
starający się o tzw. „dziką kartę” 
uprawniającą ich do udziału w zbli-
żających się Mistrzostwach Polski.

Sobota była zarezerwowana dla 
fanów jazdy na BMX-ach. W tym przy-
padku Silver Park stał się areną ogól-
nopolskich zawodów, w których udział 
wzięło dziewiętnastu wyróżniających 
się zawodników z całego kraju. Każdy 
z uczestników turnieju na skateplazie 
zaprezentował się dwukrotnie. Elimi-
nacje wyłoniły najlepszą dziesiątkę 
walczącą w finałach o podium. Tam 
również riderzy mieli po dwie próby, 
aby przekonać do siebie sędziów. Tuż 
przed ogłoszeniem wyników odbyła się 
druga konkurencja – best trick. Wi-
dowiskowe akrobacje nie tylko zapie-
rały dech w piersiach, ale także były 
powodem burzy oklasków. Największe 
uznanie w oczach arbitrów zyskał Pa-
tryk Stefaniak, który wyprzedził Mi-
chała Bastę i Adama Krupę.

Na zakończenie rywalizacji sę-
dziowie ogłosili wyniki głównych zawo-
dów. Ponownie okazało się, że Olkusz 
BMX-ami stoi, bowiem na najwyższym 
i najniższym stopniu podium stanęli 
mieszkańcy Srebrnego Miasta. Po mi-
strzowski tytuł sięgnął Patryk Pięta, 
natomiast symboliczny brąz wywalczył 
Bartosz Gajos. Wspomnianą dwójkę 
na „pudle” przedzielił Timur Jaworski.

Drugiego dnia Festiwalu Sportów 
Ekstremalnych skateplazą zawładnę-
li deskorolkarze. Na listach zgłosze-
niowych w trzech kategoriach (open, 

kobiety, juniorzy) znalazło się prawie 
czterdzieści nazwisk. W tym przypad-
ku nagrodami dla najlepszych zawod-
ników – obok gratyfikacji pieniężnych 
i upominków rzeczowych – były także, 
”dzikie karty” uprawniające triumfa-
torów każdej z klasyfikacji do udziału 
w finale krajowych mistrzostw, które 
już wkrótce odbędą się w Swarzędzu. 
Rywalizacja zgodnie z przewidywania-
mi była bardzo zacięta, a sędziowie 
musieli się nieźle nagimnastykować, 
aby przyznać najważniejsze laury. 
Ostatecznie kategorię open wygrał 
Andrzej Palenica, wyprzedzając To-
masza Ziółkowskiego i Emila Wola-
na. Wśród kobiet równych sobie nie 
miała Anna Kulig, a tuż za nią skla-
syfikowano Agatę Halikowską i Kata-
rzynę Kawę. Solidnie zaprezentowali 
się też najmłodsi uczestnicy zawodów 
– juniorzy, a więc deskorolkarze poni-
żej 16. roku życia. Wygrał Tymoteusz 

Szczuka, przed Aleksem Furmankiem 
oraz Igorem Sitarkiem.

Głównym organizatorem Silver 
Games 2018 obok Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Olkuszu była 
Polish Skate Federation, odpowie-
dzialna za promocję skateboardingu 
w naszym kraju. Oprócz organizacji 
ogólnopolskich zawodów członkowie 
federacji są odpowiedzialni za prowa-
dzenie szkoleń dla sędziów oraz za-
jęć dla najmłodszych adeptów jazdy 
na deskorolkach, BMX-ach, rolkach 
oraz hulajnogach. Przy okazji ostat-
nich wakacji także i w Silver Parku 
prowadzona była taka szkółka, a jej 
uczniowie w trakcie festiwalu również 
mieli swoje „pięć minut” prezentując 
jurorom i publiczności nabyte w ostat-
nich tygodniach umiejętności.

– Bardzo się cieszymy, że po raz 
kolejny do Silver Parku zjechali naj-
lepsi riderzy, aby właśnie na naszym 

obiekcie walczyć o prymat w swoich 
konkurencjach i jednocześnie o prze-
pustkę do finałów Mistrzostw Polski. 
Takie eventy są najlepszym dowodem 
na to, że olkuska skateplaza zalicza 
się do najlepszych tego typu obiektów 
w kraju, co zgodnie podkreślają sami 
uczestnicy festiwalu. Każde zawody 
staramy się jak najmocniej uatrak-
cyjnić, stąd pomysł połączenia ich 
z innymi wydarzeniami, które szcze-
gólnie w sobotę na ul. Głowackiego 
ściągnęły tłumy – komentuje dyrek-
tor olkuskiego MOSiR-u Dariusz Mu-
rawski, nawiązując do partnerskich 
akcji: „Eksplozji kolorów” oraz „Daj 
się zauważyć”.

Następna edycja Olkusz Silver 
Games już za rok o podobnej porze, 
a tymczasem zapraszamy do naszej 
galerii zdjęć z niedzielnych zmagań 
deskorolkowców.

A U T O R E K L A M A

Eksplozja 
pozytywnych 

emocji
Olkusz

UMiG�Olkusz

Miniony weekend upłynął pod zna-
kiem doskonałej zabawy w Silver 
Parku. Dopisała pogoda i miesz-
kańcy – park był pełen ludzi. 
Na wszystkich czekało mnóstwo 
atrakcji przygotowanych przez or-
ganizatorów tego wydarzenia.

Podczas Silver Games w skate-
plazie – Ogólnopolskich Zawodach 
BMX i Eliminacjach Mistrzostw Pol-
ski w Deskorolce – zmierzyli się wiel-
biciele tych dyscyplin sportowych. 
Widowiskowe popisy chętnie obserwo-
wali zgromadzeni w parku mieszkań-
cy i przybyli z całego regionu goście. 
Zwycięzcom wręczono nagrody rzeczo-
we oraz statuetki i medale. Gratulacje 
złożyli burmistrz Roman Piaśnik, za-
stępca burmistrza Bożena Krok oraz 
Dariusz Murawski, dyrektor Miej-

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu. Prawdziwą furorę wśród 
olkuskiej młodzieży zrobił Festiwal Ko-
lorów, podczas którego wszyscy chęt-
ni zanurzyli się w kolorowej chmurze. 
Czas umiliły koncerty, pyszne jedze-
nie, animacje dla dzieci, występ kara-
teków i wiele innych. Wszyscy obecni 
na imprezie plenerowej mieli możli-
wość wzięcia udziału w akcji „Bądź 
widoczny, daj się zauważyć”, zorga-
nizowanej przez SpottedOlkusz.pl 
z partnerami. Festiwal Kolorów od-
był się pod hasłem „Dajemy czadu 
bez dopalaczy”. Między koncertami 
młodzi usłyszeli opowiedziane raper-
skim slangiem historie przestrzega-
jące przed korzystaniem z używek. 
Na imprezie pojawiła się także funda-
cja DKMS, która zajmuje się poszuki-
waniem dawców szpiku.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Spotted Olkusz.
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żurAdA, OLkusZ
Olgerd�Dziechciarz

Niedawno minęła kolejna rocz-
nica 1 września, czyli ataku hitle-
rowskich Niemiec na Polskę w 1939 
r. Na tę okoliczność tekst o ze-
strzeleniu nad Żuradą dwóch nie-
mieckich bombowców. Tekst drugi, 
o dworcu kolejowym w Olkuszu też 
pośrednio łączy się z wojną, wszak 
stacja i tory, czyli ważne linie ko-
munikacyjne, były zapewne jednym 
z głównych celów nalotów, jaki 1 
września 1939 r. miały zaplanowane 
Dorniery zestrzelone przez podcho-
rążego Władysława Gnysia. I trzeci 
tekst, o kiedyś znanym poecie, 
Stanisławie Czerniku, uczniu gim-
nazjum olkuskiego (a przecież 
1 września to także dzień, gdy 
w Polsce zaczyna się rok szkolny), 
który walczył w wojnie obronnej 
Polski we wrześniu 1939 roku.

Pierwsze zestrzelenie
Wojna dla Olkusza zaczęła się 

od pierwszego zestrzelenia przez pol-
skiego pilota niemieckiego samolotu, 
a tym samym pierwszego alianckiego 
zwycięstwa lotniczego w II wojnie 
światowej. Wprawdzie z tym pierw-
szeństwem są pewne kontrowersje, ale 
o tym za chwilę.

1 września dywizjon myśliwski 
Armii Kraków, w którego składzie były 
dwie eskadry (121 i 122), w których 
służyło po 10 jednomiejscowych górno-
płatów typu PZL P. 11 c stacjonował na 
lotnisku polowym w Balicach. Ponie-
waż było to tajne lotnisko, Niemcy, to 
jest Luftwaffe zaatakowało w sile 150 
maszyn (bombowce He 111, Ju 87 i Do 
17) lotnisko, na którym dywizjon sta-
cjonował podczas pokoju – Rakowice. 
To było jednak bardzo blisko Balic, 
więc lotnicy ok. godz. 7.00, zaalar-
mowani atakiem na Rakowice zdołali 
poderwać do lotu tylko dwie maszyny; 
w jednej za sterami siedział kapitan 
Mieczysław Medwecki, a w drugiej 
podchorąży Władysław Gnyś.

Zaskoczeni od tyłu przez nisko 
lecące bombowce nurkujące Ju 87 
polscy piloci próbowali nabrać pręd-
kości i wysokości. W gruncie rzeczy, 
jako dużo wolniejsze i nie mogące osią-
gnąć pułapu maszyn wroga, w razie 
bezpośredniej walki były skazane na 
przegraną. Jeden z pilotów niemiec-
kich opisał, jak doszło do strącenia 
samolotu kapitana Medweckiego: 
„Wziąłem polski myśliwiec lecący po 
prawej stronie na celownik i wystrze-
liłem serię, jednak bez widocznego 
efektu. Musiałem powtórzyć atak… 
Widziałem, jak moje pociski smugowe 
znikały w kabinie myśliwca, ale wciąż 
nie zauważyłem żadnej reakcji. Kiedy 
miałem wystrzelić po raz trzeci myśli-
wiec nagle eksplodował, zamienił się 
w wielką kulę ognia… Rozejrzałem się 
za drugim myśliwcem wroga… Kiedy 
zbliżałem się, by przypuścić atak, 
myśliwiec zgrabnie skręcił w lewo, 
wzbił się w górę i zawrócił. Już go nie 
zobaczyłem”. W ten sposób wywinął się 
śmierci pilot Władysław Gnyś.

Chwilę później pchor. pilot Włady-
sław Gnyś ze 121 Eskadry Myśliwskiej 
Armii „Kraków” siedząc za sterami 
swojego PZL P.-11c zestrzelił nad 
podolkuską Żuradą dwa niemieckie 
samoloty bombowe marki Dornier 
(dokładnie DO-17e). Istnieją dwie 
wersje tego wydarzenia; podług pierw-
szej Gnyś zestrzelił oba samoloty: „(…) 
zauważyłem dwa niemieckie samoloty 
lecące z mojej lewej strony, poniżej 
około 1000 m między Krakowem i Ol-
kuszem. Zaatakowałem bombowiec 
lecący z tyłu. Zauważyłem, że jego 
strzelec otworzył do mnie ogień. Po 
kilku moich seriach, jego ogień ustał, 
a z lewego silnika zaczął się sączyć 
dym. Podciągnąłem w górę. Niemcy le-
cieli coraz niżej, ponownie otworzyłem 
ogień w kierunku drugiego samolotu, 
którego wcześniej nie atakowałem, 
a który pojawił się obok mnie. Jego 
strzelec milczał. Strzelałem jeszcze 
przez jakiś czas – pomyślałem- dobry 
moment i zanurkowałem. Znalazłem 

się tuż nad ziemią. Kiedy znowu wzle-
ciałem nie zobaczyłem już samolotów 
wroga, pomyślałem, że skryły się za 
wzgórzem, ale choć skierowałem się 
tam, gdzie mogły polecieć nie mogłem 
ich znaleźć. To wydało mi się dziwne. 
Zauważyłem płonące wraki na ziemi, 
ale nie zwróciłem na nie większej uwagi 
i obrałem kurs powrotny do bazy. 
Samoloty, które zaatakowałem, miały 
podwójne stateczniki i opisałem je jako 
Dorniery” (raport Władysława Gnysia).

A tak relacjonował to wydarzenie 
i jeszcze jeden atak na niemiec-
ki samolot, jaki podczas tego lotu 
przedsięwziął, żonie Barbarze, która 
po latach napisała o mężu książkę: 
„Ciągle wznosząc się dostrzegł dwa 
Dorniery przelatujące pod nim. Miał 
nad nimi przewagą wysokości więc 
zanurkował w stronę lecącego nieco 
z przodu Dorniera. Jego tylny strzelec 
otworzył ogień do Władka, ale ten go 
uciszył. Lewy silnik bombowca zaczął 
silnie dymić. Władek ostro skręcił 
w lewo i w górę, żeby uniknąć zderze-
nia. Uchwycił w celowniku i strzelił do 
drugiego Dorniera lecącego dokładnie 
pod nim. Strzelił raz, drugi, trzeci... 
pociski jego czterech kaemów do-
sięgły celu. Zanurkował tuż za nim, 
znowu ledwo unikając zderzenia. Oba 
bombowce znalazły się niebezpiecznie 
blisko siebie i Władek pomyślał, że 
się zderzą. Kiedy wyskoczył świecą 
w górę, jego uwagę zwrócił samotny 
Heinkel. Leciał przed nim pod kątem 
90 stopni, więc Władek natychmiast 
wymierzył i nacisnął spust. Cisza! 
Zabrakło amunicji więc dalszy pościg 
był bezcelowy. Wracając na lotnisko 
zauważył, po drodze jakieś ogniska 
na ziemi i pomyślał, że to z pewnością 
atakowane przez niego Dorniery” (cyt. 
za B. Simmons-Gnyś - „Pierwsze spo-
tkanie”, Lublin 1996).

Druga wersja wydarzeń mówi, że 
trafiony przez polskiego pilota bombo-
wiec spadając zawadził o lecącego obok 
Dorniera, powodując upadek także tej 
drugiej maszyny. Nawet jeśli ta wersja 
jest bliższa prawdzie nie umniejsza to 
sukcesu polskiego pilota, wszak to on 
spowodował tę „kolizję”. 

Wróćmy do kontrowersji, o której 
wspominałem na początku. Uważa 
się, że to, co zdarzyło się nad Żuradą 
79 lat temu było w ogóle pierwszym 
zestrzeleniem niemieckich samolotów 
w II wojnie światowej. Jednak wedle 
niektórych historyków pierwszym 
zwycięzcą w takim pojedynku był 
jednak ppor. pil. Stanisław Skalski ze 
142 Eskadry Myśliwskiej 4 Pułku Lotn, 
który strącił pod Toruniem ok. godz. 
6.00 niemiecki samolot typu Henschel 
126. Może jednak, choćby z party-
kularnych powodów, pozostańmy 
przy wersji, że to Gnyś był pierwszy. 
Katastrofa samolotów spowodowała 
rany kilku mieszkańców Żurady m.in. 
Władysława Goca i jego matki Fran-
ciszki Goc z domu Cebo. Ranni trafili 
do olkuskiego szpitala.

Dzieło Roya Grinnela pt First kill 
obrazujące powietrzną walkę Gnysia 
z niemieckimi bombowcami.

Reprodukcja tego obrazu została 
podarowana miastu, gdy Gnyś otrzy-
mał Honorowe Obywatelstwo Olkusza.

O tym, jak wyglądało miejsce, 
gdzie upadły maszyny wiemy z raportu 
kapitana Zdzisława Pirszela z kwietnia 
1940 r. Kapitan Pirszel relacjonował, 
że gdy jechał z ppor. Jerzym Rejno-
wiczem drogą z Trzebini do Olkusza, 
3 km przed Olkuszem zatrzymani 
zostali przez miejscowych chłopów, 
którzy powiedzieli im o strąconych 
samolotach. Podjechali do Żurady, 
gdzie ujrzeli rozrzucone w promieniu 
100 m szczątki dwóch bombowców Do 
17E. Resztki samolotów wciąż się tliły 
i wybuchała amunicja. W kabinach 
było pięciu martwych lotników nie-
mieckich, a zwłoki szóstego i tylko czę-
ściowo rozwinięty spadochron znaleźli 
obok. Wśród map i dokumentów, które 
oficerowie znaleźli we wrakach, był też 
rozkaz ataku na Kraków i Olkusz. Po 
spisaniu relacji naocznych świadków 
(ponoć widzieli na wysokości ok. 2 tys. 
m formację Dornierów tworzącą literą 
V i polski myśliwiec, który zaatako-
wał ostatnie trzy bombowce – lecące 
w pewnym oddaleniu od reszty. Dwa 
z nich, bardzo wolno zaczęły opadać, aż 
spadły na ziemię). Oficerowie zawieźli 
dokumenty do dowództwa w Krako-
wie, ale szef Wydziału Wywiadu Armii 
Kraków poprosił ich, by wrócili do 
Żurady i zabrali niektóre części nie-
mieckich maszyn: 2 września do Kra-

kowa trafiły m.in. silnik BMW, zestaw 
radiowy, trzy karabiny maszynowe 
i aparat fotograficzny. 

To wtedy zrobiono zdjęcia szcząt-
ków niemieckich bombowców, które 
reprodukujemy.

Szczątki wrażych maszyn zostały 
też częściowo zebrane przez okolicz-
nych chłopów, którym przydały się 
potem w gospodarstwie. Ponoć drzwi 
od kabiny pilotów służyły jednemu 
z włościan jako drzwi do ustępu. 
W kolekcji Muzeum PTTK w Olkuszu 
można obejrzeć ocalałą z katastrofy 
samolotów butlę tlenową. Co ciekawe, 
początkowo Gnysiowi przyznano ze-
strzelenie Ju 87, tego, który zestrzelił 
maszynę kpt. Medweckiego i owego 
He 111, do którego strzelał już po 
strąceniu Dornierów. Okazuje się, że 
szczątki Dornierów zabrane do Kra-
kowa zostały źle opisane, właśnie jako 
części z bombowca He 111. Dziś nie 
ma już wątpliwości, że Gnyś zestrzelił 
Dorniery.

Po kampanii wrześniowej Włady-
sław Gnyś walczył we Francji, a potem 
na niebie Wielkiej Brytanii, w dywizjo-
nach 302 i 317 (tym ostatnim nawet 
dowodził). W 1944 r. został zestrzelony 
nad okupowaną Francja; ciężko ranny 
dostał się do niewoli, z której jednak 
udało mu się uciec. Po tym zestrze-
leniu pozostała mu „pamiątka” na 
resztę życie: kula tkwiąca w wątrobie. 
Następnie skończył Wyższą Szkołę Lot-
niczą w Anglii. Po zakończeniu działań 
wojennych, jako kapitan mający na 
swym koncie 3 zestrzelone niemieckie 
samoloty i 1 uszkodzony, wyjechał do 
Kanady, gdzie ożenił się i dochował 
czwórki dzieci. W 1989 r. spotkał się 
w Kanadzie z Frankiem Neubertem, 
niemieckim pilotem, który 50 lat wcze-
śniej strzelał do Gnysia nad Balicami. 
Dawni wrogowie zaprzyjaźnili się.

Gnyś i niemiecki lotnik Frank 
Neubert który był w niemieckim sa-
molocie biorącym udział 1 września 
1939 r w ataku na lotnisko w Krakowie

W kraju zapomniano o dzielnym 
pilocie. A właściwie zapomniano, że 
żyje. W wielu publikacjach znalazła 
się informacja, że zmarł „po długiej 
chorobie w 1983 r.”. Władysław Gnyś 

niczym Mark Twain, mógł napisać: 
„Informacje o mojej śmierci okazały się 
przesadzone”. Pamiętam konsternację 
władz Olkusza, gdy w 1996 r. Gnyś 
zapowiedział, że przyjedzie do Olku-
sza i Żurady; w tej wsi stał już wtedy 
przed szkoła obelisk, na którym wyryta 
była data śmierci pilota. Na szybko ją 
musiano skuwać. Władysław Gnyś 
przyjechał z Kanady do Żurady i wziął 
udział w nadaniu jego imienia tamtej-
szej szkole podstawowej. Przyznano 
mu wtedy tytuł został Honorowym 
Obywatelem Olkusza.

W podróży do Polski towarzyszyli 
mu dwaj synowie. W moim archiwum 
mam jeszcze nagranie wywiadu, jaki 
przeprowadziliśmy wtedy z Gnysiem 
dla „Przeglądu Olkuskiego”. W grud-
niu 1999 r. prezydent RP przyznał 
Władysławowi Gnysiowi Krzyż Koman-
dorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski. Zasłużony pilot zmarł w 2000 r. 

(Wykorzystano m.in. książkę 
Barbary Simmons-Gnyś - „Pierw-
sze  spotkanie” ,  Lubl in  1996, 
w tym posłowie autorstwa Jerzego  
B. Cynka).

Z dziejów olkuskiej stacji 
kolejowej

Kolej Iwangrodzko-Dąbrowska. 
W 1885 r. oddano do użytku linię 
kolejową od stacji Dęblin (kolej Nad-
wiślańska) przez Radom i Olkusz do 
Dąbrowy (kolej Warszawsko-Wie-
deńska). Ponieważ Dęblin zwał się 
wówczas Iwangrodem, kolej tę na-
zywano Iwangrodzko-Dąbrowską. 
Budowano ją przez trzy lata siłami 18 
tys. robotników. Była to najdłuższa 
linia kolejowa w ówczesnej Rosji (433 
wiorsty). Tor miał szerokość stosowaną 
w systemie rosyjskim (większy rozstaw 
niż w innych krajach europejskich), 
zgodnie z zaleceniami musiano też 
wybudować dwa tunele, które w razie 
wojny mogły być wysadzone, by w ten 
sposób zagrodzić drogę nieprzyja-
cielowi. Jeden z tych tuneli, pod 
Miechowem, na owe czasy był praw-
dziwym wyzwaniem technicznym. Ma 
on długość 746 m i szerokość ponad 
5. Wśród 25 budynków stacyjnych 

znalazła się okazała stacja w Olkuszu, 
a także w Wolbromiu i Sławkowie. Do 
lat 90. XX wieku dworzec PKP w Ol-
kuszu tętnił zżyciem. Wtedy zaczęło 
się to zmieniać. Pod koniec lat 90. 
Zaczęto likwidować kolejne kursy. 
Zamknięto bar dworcowy, kiedyś 
miejsce, gdzie niejeden z olkuszan, gdy 
późnym wieczorem zbyt długo zabawił 
na mieście, wpadał właśnie tam, do 
ostatniego czynnego jeszcze lokalu 
gastronomicznego - na flaczki, czy 
bigos. Ostatecznym ciosem dla olku-
skiej stacji stał się remont torowiska, 
które spowodował nie tylko znaczące 
wydłużenie czasu jazdy do Katowic, 
ale także konieczność przesiadki do 
autobusów na odcinku Sławków – 
Sosnowiec Południowy. Na koniec za-
mknięto kasę i cały budynek. Dworzec 
przestał spełniać swoją rolę i zaczął 
zamieniać się w ruinę. Po sąsiedzku 
towarzyszył mu będący w podobnym 
stanie permanentnego zamknięcia 
dworzec autobusowy zlikwidowanego 
olkuskiego PKS-u. Ostatnio jednak coś 
drgnęło; przywrócono część kursów, 
a także rozpoczęto remont budynku 
stacyjnego (wymiana więźby i pokrycia 
dachu, konserwacja elewacji).

Mój znajomy literat, b. sekretarz 
redakcji kulturalnego miesięcznika 
„Lampa”, Paweł Gołoburda, który jest 
entuzjastą kolejnictwa i zbieraczem 
rozkładów jazdy, wiedząc, że na pewno 
mnie to zainteresuje, opracował krótki 
szkic na temat tras kolejowych, które 
kiedyś przebiegały przez Olkusz, 
w nim się zaczynały, lub na naszej 
stacji kończyły bieg; wśród nich były 
przecież nawet trasy międzynarodowe, 
a Olkusz miał wtedy status dworca 
międzynarodowego.

„1912/13: 5 par, strasznie ciężko 
się czyta, ale taki pociąg 21 to chyba 
z Warszawy Kowelskiej przez Iwan-
gród-Olkusz do Strzemieszyc i Gra-
nicy? Rozkład po polsku, ale nic nie 
rozumiem. Imponuje mi to :)

Natomiast w 1939 był węzeł 
kolejowy w Charsznicy, pociągi: Ol-
kusz-Strzemieszyce Północne, wagon 
motorowy ekspresowy Warszawa-Ka-
towice, osobowy Warszawa-Strzemie-
szyce Północne, w ogóle 9 km przed 
Olkuszem była stacja Rabsztyn (dziś 
Jaroszowiec Olkuski – dop. OD), 
poc. Dęblin-Katowice, do Warszawy 
Głównej trzy osobowe i dwa wagony 
motorowe ekspresowe, jeden z czasem 
przejazdu dokładnie cztery godziny.

Weźmy może coś konkretnego. 
Okres wojny, III Rzesza i Generalne 
Gubernatorstwo, lato 1942. Co mamy 
w Ilkenau (niemiecka nazwa Olkusza 
podczas okupacji – dop. OD)? 6 par 
pociągów i nic specjalnego, Katto-
witz-Kielce, Sosnowitz-Ilkenau ueber 
Kazimierz und Strzemieszyce Nord.

III Rzesza, 1944: 7 par, parę 
Sosnowitz Nord-Rabsztyn, nic specjal-
nego nie widzę.

Czas powojenny. Lato 1946: 8 par, 
Dęblin-Gliwice, Olkusz-Strzemieszyce 
Północne, Sędziszów-Dąbrowa Górni-
cza, UWAGA: osobowy Kraków-Poznań 
(16.40 Kraków, 20.22 Olkusz, 06.55 
Poznań - można by jeszcze odśledzić, 
którędy jechał), Kraków-Warszawa 
(17.35 Kraków, 21.10 Olkusz, 06.03 
Warszawa Główna, czyli 08 h 53 min 
z Olkusza do Warszawy), Kraków-
-Szczecin, tylko ten jest pospieszny, 
22.22 z Olkusza, 17.04 w Szczecinie), 
no i jeszcze Kraków-Łódź.

1955/56: 14 par, 3.43 z Olkusza 
do Jeleniej Góry przez Szczakową 
i Stalinogród. Z Lublina. Z Jeleniej 
Góry 11.32, w Olkuszu 21.29, czyli 
9 h 57 min.

1977/78: 23 pary, Suwałki/
Białystok-Gliwice, oprócz tego wagony 
do Kudowy w innym pociągu. Olkusz-
-Dąbrowa Górnicza Gołonóg.

1985/86: 25 par pociągów. Cie-
kawe relacje: 4.21 Lublin-Kudowa 
Zdrój, siedzące, sypialne i kuszetki. 
01.55 osobowy Dęblin-Katowice przez 
Szczakową. Te relacje z Dęblina to 
piękne nawiązanie do Kolei Iwano-
grodzko-Dąbrowskiej. 02.05 osobowy 
Lublin-Gliwice. Pospieszny Dęblin-
-Bytom na EZT.

W rozkładzie jazdy 1987/88 
w Olkuszu było jedynie 26 par pocią-
gów, fajny o 2.00 w nocy z Dęblina 
do Gliwic, dokładnie godzinę później, 
o 3.00 pospieszny Lublin-Tarnowskie 
Góry, niestety kursujący tylko sześć 
razy w roku, za to Lublin-Kudowa 
Zdrój o 4.21 codziennie. osobowe 
Wolbrom-Szczakowa, potem Lublin-
-Katowice, osobowy Wolbrom-Kędzie-

rzyn-Koźle, osobowy Lublin-Gliwice, 
osobowy Tunel-Tychy Miasto, Ję-
drzejów-Tychy Miasto, Kielce-Bytom 
w niedziele (pozostałe dni do Katowic), 
Lublin-Gliwice. To najciekawsze, 
a ogólnie około 50 pociągów dziennie.

1989/90: 27 par, chyba rekord 
jak dotąd. Relacje jak 85/86.

1993/94: Magnitogorsk-Olkusz 
„po ogłoszeniu”. 23 pary pociągów, 
w tym 4 pary pospiesznych. Ciekawe 
relacje: pospieszny Skarżysko-Ka-
mienna-Katowice (EZT - zespół trak-
cyjny), Jędrzejów-Tarnowskie Góry.

1995/96: mamy 16 par osobo-
wych (m.in. Charsznica-Lubliniec, 
Olkusz-Sosnowiec Główny, Wolbrom-
-Bielsko-Biała, Lędziny-Sędziszów 
oraz wspaniały Sędziszów-Zduńska 
Wola Karsznice) i 5 par pospiesznych, 
w tym banalna ciekawostka - dwa 
posp. Kielce-Katowice na wagonach, 
Lublin-Opole, a piąty pospieszny 
to w ogóle „po ogłoszeniu”. Oprócz 
tego po LHS mamy pociąg pasażerski 
Magnitogorsk-Olkusz „po ogłoszeniu” 
- czy on w ogóle pojechał? (Myślę, że 
tak, pamiętam, że jeździł; widziałem 
kiedyś np. grupę rodzin katyńskich 
z ks. Paszkowskim na peronie w Ol-
kuszu, czekającą na ten pociąg – dop. 
OD). Obok są pociągi Lwów-Zamość, 
teoretycznie można by się przesiąść 
w Hrubieszowie, ale nawet gdyby ten 
Magnitogorsk jechał, to i tak pewnie 
tylko bilety międzynarodowe. Tylko 
wagony sypialne.

W rozkładzie 2000/2001 mamy 
pospieszny Lublin-Kłodzko przez 
Szczakową i Lublin-Katowice/Bielsko 
oraz 15 par osobowych.

W 2008 mieliśmy pociąg TLK IC 
„Augustyn Kordecki” relacji Gliwice-
-Warszawa Wschodnia przez Olkusz, 
jechał przez Szczakową-Bukowno 
i według rozkładu nie zatrzymywał 
się w Olkuszu (z tego, co pamiętam, 
jednak się w Olkuszu zatrzymywał 
– dop. OD), tylko w Bukownie 6.12, 
Wolbromiu i, co ciekawe, w Grodzisku 
Mazowieckim. W Warszawie Central-
nej 9.15, czyli 3 h 03 min z Bukowna. 
18.30 z Warszawy Centralnej, w tę 
stronę już zatrzymywał się w Olkuszu 
21.43, czyli 3 h 13 min. Ciekawostka, 
czy to błąd w rozkładzie, ale pewnie 
nie. Nazwa stąd, że kiedyś jeździł przez 
Częstochowę.

Rok wcześniej czy rok później 
„Kordecki” jeździł przez Olkusz w wy-
dłużonej relacji gdzieś za Warsza-
wę i przewoźnikiem były Przewozy 
Regionalne, mam to w książkowym 
rozkładzie w domu, w Internecie tego 
nie widzę.

Na razie wysyłam, co mam. Widzę, 
że spokojnie można by napisać książkę 
na ten temat. Dzisiaj najbardziej mi 
imponuje różnorodność relacji, kiedy 
zostały nam same banalne”.

Po cichu liczę, że uda mi się 
namówić Pawła Gołoburdę na tę 
książkę. Myślę, że druga, równie 
ciekawa mogłaby powstać na temat 
szerokotorowej linii hutniczo-siar-
kowej (LHS-u), po której jeździły te 
dodatkowe pasażerskie pociągi relacji 
Olkusz-Magnitogorsk.

Przyszły poeta z krótką 
wizytą

Stanisław Czernik, poeta, prozaik 
i eseista, pochodził z chłopskiej ro-
dziny; przyszedł na świat 16 stycznia 
1899 w Zochcinie opodal Opatowa. 
Wnet rodzina przeniosła się do samego 
Opatowa. Pierwsze nauki pobierał 
sam. Pomagał mu starszy brat Julian. 
Ogromne wrażenie wywarło na przy-
szłym poecie pisarstwo zwłaszcza Ste-
fana Żeromskiego. W 1911 roku, wraz 
z bratem, wyjechał do Kurska (Rosja). 
Szybko jednak powrócił do Opatowa. 
Gdy wybuchła I wojna światowa za-
angażował się w działalność niepodle-
głościową (Towarzystwo Gimnastyczne 
„Piechur”, zalążek POW). W tym 
czasie napisał też pierwsze wiersze. 
W 1916 r. wyjechał do Jędrzejowa, do 
seminarium nauczycielskiego. Rok 
później opuścił tę szkołę i przeniósł się 
do Olkusza, do tutejszego gimnazjum 
im. Króla Kazimierza Wielkiego, „gdzie 
jesienią 1917 roku rozpoczął dalszą 
naukę. Jednocześnie zaangażowany 
był w pracę konspiracyjną” (J. Ban-
drowska-Wróblewska).

Trzy tematy  
z wrześniem 

w tle

Gnyś�i�niemiecki�lotnik�Frank�Neubert�który�był�w�niemieckim�samolocie�biorącym�
udział�1�września�1939�r�w�ataku�na�lotnisko�w�Krakowie.
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07-11 września
 ǧ 16:00�Patryk�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Gotti�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Zakonnica�(2D�NAPISY) 

07 września
 ǧ 16:00�Młodzi�Tytani:�Akcja!�Film.�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)�
 ǧ 18:00�Też�go�kocham�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Slender�Man�(2D�NAPISY)�

08 września
 ǧ 12:00�Też�go�kocham�(2D�NAPISY)�
 ǧ 16:00�Młodzi�Tytani:�Akcja!�Film.�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)�
 ǧ 18:00�Też�go�kocham�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Slender�Man�(2D�NAPISY)�

09 września
 ǧ 16:00�Młodzi�Tytani:�Akcja!�Film.�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)�
 ǧ 18:00�Też�go�kocham�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Slender�Man�(2D�NAPISY)�

11 września
 ǧ 16:00�Młodzi�Tytani:�Akcja!�Film.�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)�
 ǧ 18:00�Też�go�kocham�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Slender�Man�(2D�NAPISY)�

12 września
 ǧ 16:00�Młodzi�Tytani:�Akcja!�Film.�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)�
 ǧ 18:00�Też�go�kocham�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Slender�Man�(2D�NAPISY)�

13 września
 ǧ 16:00�Młodzi�Tytani:�Akcja!�Film.�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)�
 ǧ 18:00�Też�go�kocham�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Slender�Man�(2D�NAPISY)�

08 września
 ǧ 18:00�Wernisaż�wystawy�“Pejzaż�rodzinny”.�
Alicja�Jakubas�-�wzornictwo�przemysłowe,�
Stanisław�Jakubas�-�malarstwo�i grafika,�
Natalia�Jakubas-Breksa�-�architektura�krajo-
brazu�-�Centrum�Kultury,�ul.�Szpitalna�32

09 września
 ǧ 19:00�Potańcówka�w parku�z Kapelą�
Czerniakowską�-�Park�Miejski�w Olkuszu� 
(ul.�Mickiewicza)

11 września
 ǧ 16:00�Nabory�do�Szkoły�Tańca�Wena

13 września
 ǧ 17:00�Wykłady�w ramach�Akademii�
Niepodległości�-�“Błękitna�Armia�i Generał�
Józej�Haller”�oraz�“Polskie�korpusy�wojs-
kowe�w Rosji�w latach�1914-1918”

 ǧ 18:30�Otwarcie�wystawy�“Dla�Ciebie,�Polsko.�
W stulecie�czynu�legionowego” 

07 września
 ǧ 16:00�100�km�Niepodległej�dla�wytrwałych�-�
Plac�przed�Urzędem�Miasta�w Bukownie

 ǧ 16:00�-�18:00�Festiwal�Baniek�Mydlanych�-�
Plac�przed�Urzędem�Miasta�w Bukownie 

09 września
 ǧ 15:00�Koncert�Wolności�-�Śpiewajmy�razem! 

 ǧ Galeria zaprasza do zwiedzania ekspo-
zycji stałej malarstwa współczesnego 
polskiego, europejskiego i światowego 
z kolekcji Sztuki Współczesnej BWA 
w Olkuszu. Pon 9-16, wt.-pt 10-18,  
sob 10-14.

07 września
 ǧ 18:00 Finisaż VII Integracyjnego Pleneru 
Malarskiego im. ks. Marcina Dubiela - 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olkusz

07 września
 ǧ 14:00 - 16:00 Pianino 
 ǧ 15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe 
- kącik czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję- ta-
blica ogłoszeń, Małe Co Nieco - ,,Smerfna 
kafejka” 

 ǧ 15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
 ǧ 16:00 - 17:00 Zajęcia wokalne z emisją głosu 
 ǧ 16:00 - 17:00 Zdrowy kręgosłup 

10 września
 ǧ 17:00 - 18:00 Joga 17:30 - 18:30 Zajęcia 
plastyczne dla dzieci 18:30 - 19:30 Język 
polski dla obcokrajowców 

11 września
 ǧ 18:30 - 19:30 Konwersacje języka angiel-
skiego 18:30 - 19:30 Zumba 

12 września
 ǧ 16:00 OLKUSKI TEATRZYK - zajęcia dla 
dzieci 17:30 - 18:20 Język angielski dla 
dzieci 18:30 - 19:30 Język angielski dla 
dorosłych (poziom podstawowy) 

13 września
 ǧ 17:00 - 18:00 Język rosyjski dla dorosłych 
(poziom podstawowy)  
17:00 - 18:00 Malowanie na szkle

 ǧ Zajęcia w Klubie Przyjaźń odbywają się 
zgodnie z harmonogramem zamieszcz-
onym na stronie www.swdw.pl 

08 września
 ǧ 08:45 IX rajd Nordic Walking po Pustyni 
Błędowskiej - Zbiórka przed wejściem 
głównym SP w Kluczach

09 września
 ǧ 15:00 Rodzinny Rajd Rowerowy - Stadion 
MOSiR Bukowno

KALENDARIUM

R E K L A M A
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Nocna i świąteczna  
owotna 

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,  
nowy budynek za budynkiem administracji,  
telefon - 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne Wol-Med)  
telefon - 32 644 10 29, 32 644 12 74.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Kupię - Sprzedam

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

najlepiej. Tel.(512)898278.

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

uSługi
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA "Jupiter" 

Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeciwko 
“Victorii”). Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy tradycyjne - 
twarde (duża ilość kolorów), bindowanie, 
termobindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

 ǧ Zwyżka 20 m, wycinka drzew, wynajem 
i usługi rębakiem do gałęzi, elektryczne 
itp. Tel.(512)373245.

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

Budowlane
 ǧ Malowanie domów parterowych, 

dachów, garaży i pokoi, wolne terminy! 
Tel.(799)914521.

eleKtrotechniczne
 ǧ Naprawa telewizorów. Tel.(791)849525.

FinanSowo - prawne
 ǧ Darmowa porada prawna, pon. godz. 

12-13. Kancelaria Lex Novum Olkusz,  
ul. Biema 5b. Tel.(513)761029, (530)369200.

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 8-20,  

skup i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny, 
super warunki. Tel.(512)777884.

oKolicznościowe
 ǧ WESELA - obsługa muzyczna  

- DJ, prezenter - imprezy okoliczno-
ściowe - zawodowo. www.pbmuzyka.pl 
Tel.(501)384356.

 ǧ 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.

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

motoryzacja
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I PROFE-

SJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHODOWE

 ǧ F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 21. 
Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.

 ǧ 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.

 ǧ AUTO-SZYBY: markowe szyby samo-
chodowe, sprzedaż, montaż, naprawa, 
serwis. Bogucin Duży 100.  
Tel.(32)6428656, (663)747609.

 ǧ AUTO SKUP GOTÓWKA, OSOBOWE 
I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE MARKI  
I ROCZNIKI, NAJLEPSZE CENY, DOJAZD. 
TEL.(515)274430, (602)871305.

 ǧ POMOC DROGOWA. Tel.(695)634005.

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

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

nieruchomości
 ǧ Wynajmę hale z pom. socjalno biuro-

wymi w Wolbromiu, na wprost cmentarza. 
Tel.(604)328294.

loKale użytKowe
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście od ulicy. 
Tel.(519)192879.

mieSzKania
 ǧ Sprzedam mieszkanie 63,61 m2, M4. 

Tel.(12)2829262, (570)201701, (694)980985.

nauKa
 ǧ Nauka gry na fortepianie, keyboardzie, 

organach, gitarze a także lekcje śpiewu 
z dojazdem do domu!! Lekcje prowadzi 
doświadczony nauczyciel z przygoto-
waniem pedagogicznym. Możliwość 
wypożyczenia instrumentu w pierwszym 
etapie edukacji. Tel.(698)476280.

praca

 ǧ Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, znajomość 
j.angielskiego, również do przyuczenia. 
Tel.(509)020901.

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport mię-
dzynarodowy, C+E, na chłodnie, wyjazdy 
tygodniowe. Tel.(666)352660.

 ǧ Zatrudnimy osoby do sprzątania i na 
zmywak w Ikea Kraków. Tel.(661)991470.

 ǧ 40 lat, wykszałcenie wyższe ekono-
miczne, szukam pracy. Tel.(693)651057.

 ǧ PRACA w magazynie –NOWA, WYŻSZA 
STAWKA 17,50 zł brutto/h +premie do 
15%! DARMOWY TRANSPORT z Twojej 
miejscowości, obiady za 1 zł i inne 
bonusy! Zadzwoń już dziś:  
Tel.(22)2309111. APT 364.

 ǧ Małopolski Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły 

w Jaroszowcu poszukuje pracownika 
z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności na stanowisko 
kierowca - archiwista.  

Oferty CV należy wysłać na adres email: 
sekretariat@wschp.pl kontakt  

Tel.(32)6428090 wew. 52.

 ǧ Zatrudnię kucharkę, pomoc kuchenną, 
kelnerkę do restauracji w Sławkowie.  
Tel.(609)684934.
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Agata Piegza-Stępniewska. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl
Monika Godulska. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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. 
Kompresjoterapia (leczenie niewydolności 
żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. 
Centrum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
64. Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestra-
cja 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.
Krzysztof Buczkowski. Centrum Medyczne S5, 
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
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. Centrum Medyczne S5,  
ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prokto-
log, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, 
USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje 
do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Jeden CZWARTEK w miesiącu 17:20‒19:30.

CHIRURG naCZYnIowY
Aleksander Czajka. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Kon-
sultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, dia-
gnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 15:30‒19:30.
Łukasz Szkółka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHIrUrg ortopeda
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii Rejestracja:  
(32) 62 61 731.

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).
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15:45‒19:30.
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21.
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.

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.
Wojciech Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHoRoBY ZaKaŹnE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11/I piętro.Reje-
stracja Tel. 32 645 44 70 pon. – pt. 10.00 –  
19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

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 specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒12:00.

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.

dIaBetolog
Marta Pasich lek. med. specjalista diabetolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Przyjmuje: 
Centrum Marlibo-Medica Olkusz, ul. Pakuska 64, 
rej. tel. 32 626 17 31, środa 16.00-19.00.

DIETETYK 
Centrum Medyczne Marlibo - Medica w Olku-
szu. Gabinet Dietetyczny - diety: odchudzające, 
w alergiach, bezglutenowa, w chorobach i inne. 
Rejestracja: 32 62 61 731.

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl.

gastroenterolog
Łukasz Firkowski specjalista gastroenterolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Konsultacje, 
diagnostyka oraz leczenie chorób przewodu 
pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, 
jelita cienkiego, grubego, wątroby, trzustki i dróg 
żółciowych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 15:30‒19:30.

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 i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, lecze-
nie infekcji, antykoncepcja, menopauza, endo-
metrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,  
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Co druga ŚRODA 14:00‒17:00.
Małgorzata Mniszek rezydent ginekologii 
i położnictwa. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, meno-
pauza, endometrioza, kwalifikacja do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Poniedziałek 16.00‒19.00
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 specjalista ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endometrioza, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00‒12:00.

ImmUnolog
Elżbieta Papuga- Szela specjalista immunolog 
kliniczny, spec. chorób wewnętrznych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:15‒19:30. 

KaRDIoloG
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5,  
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyj-
muje wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. 
Tel. 796 797 112.
Janusz Rogóż specjalista 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 
16:30‒19:30.
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. Kon-
sultacje, EKG, ECHO serca. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
12:00‒19:30
Katarzyna Matyjaszczyk-Zbieg. Centrum 
Medyczne S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668127238, 32 7546222, www.cms5.pl
Marek Grabka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63,  Olkusz.  Tel .  668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl
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 i ciśnie-
niowy. 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.

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 13.). Pon., czw. 14‒17.
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. 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 
15:30‒19:30.
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.
Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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
Paweł Ciuba lek. med., zabiegi z zakresu medy-
cyny estetycznej: wypełnianie kwasem hialuro-
nowym, toksyna botulinowa, osocze bogatopłyt-
kowe, lipoliza iniekcyjna i inne. “Atelier Urody”, 
Olkusz, ul. Bóżnicza 5, tel. 530 788 848.
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 naTURalna
Pijawki, świecowanie uszu, masaż, bańka próż-
niowa, ogniowa, antycelulitowa. Gabinet „Twoja 
Aura”. Olkusz, Sławkowska 5. Tel. 604 135 486.

mEDYCYna sPoRTowa
BARBARA BANYŚ – specjalista medycyny spor-
towej, rehabilitacji i neurologii, kwalifikacja do 
uprawiania sportu i testów sprawnościowych 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

neUroCHIrUrg
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Gabinet neurochirurgiczny. Rejestracja: 
Tel. (32) 62‒61‒731.

Łukasz Janeczko specjalista 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. Co druga SOBOTA 
9:00‒13:00.

neUrolog
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Rejestracja: Tel. 
(32) 62‒61‒731.

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

Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17:00‒19:30.

Przemysław Puz. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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.

Anna Orlicka-Mosiej. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 
754 62 22, www.cms5.pl

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 specjalista chorób oczu, 
badania niemowląt, dzieci i dorosłych: wady 
wzroku, zez, dobór okularów i soczewek kontak-
towych, diagnostyka chorób oczu, kwalifikacja 
do zabiegów. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, soboty 
10.00-14.00. Rejestracja tel. 784 820 130, przy-
padki pilne 508 177 970.

Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.

Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00‒17:00, 
WTOREK 12:00‒17:00, CZWARTEK 10:00‒15:00.

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.

Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Konsul-
tacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami rozwo-
jowymi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycz-
nego, niepełnosprawnością intelektualną, niedo-
borem wzrostu, wzrostem nadmiernym i podej-
rzeniem chorób jednogenowych, pary z niepłod-
nością, dorośli z podejrzeniem choroby uwarun-
kowanej genetycznie oraz z obciążonym wywia-
dem rodzinnym w kierunku chorób nowotworo-
wych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00.

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. 
www.lekarzolkusz.pl facebook.com/lekarzolkusz

podolog
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63A I p. (naprzeciwko 
PZU). Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl
Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, 
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,  
ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 343. Facebook: 
gabinet zdrowych stóp.

PsYCHIaTRIa 
/PsYCHoTERaPIa
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica w Olku-
szu. Beata Janik - dr n. społ., mediator, psycholog 
relacji. Karolina Szostok - psycholog, psychotera-
peuta. Rejestracja: (32) 62 61 731
Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Przyjmuje codzienie. Rejestra-
cja 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

pUlmonolog
Szymon Skoczyński. Polisomnografia. Centrum 
Medyczne S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668 127 238, 32 754 62 22, www.cms5.pl

REHaBIlITaCja
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo - Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Lekarze, fizjoterapeuci i inni specja-
liści. Tel: 32 62 61 731. www.marlibo-medica.pl

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 manualna, McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna, terapia falą uderzeniową. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

Magdalena Nowak mgr, rehabilitacja dzieci 
i niemowląt, NDT Bobath, asymetrie, porażenie 
mózgowe, obniżone napięcie, wady postawy. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A, tel. 885 628 627.

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM, 
nerwobóle. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

reUmatolog
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Marlibo-Medica, Olkusz, ul. Pakuska 64, 
rej. Tel. (32)6261731.

Elżbieta Semik-Grabarczyk. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl
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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.
Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.
Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 8.30 – 13.30, 
czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.
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.
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. 14.00 – 20.00, czw. 12.00 – 18.00, pt. 
8.00 – 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
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.
Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Marta Glanc, lek. dentysta. Olkusz, ul. kr. Kazi-
mierza Wlk. 29. Gabinet Stomatologiczny czynny 
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00. 
Tel. 660 672 042. (32) 6431356.
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.
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. Rejestracja telefoniczna:  
602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Pon. 9.00 – 14.00, śr. 10.00 – 18.00, czw. 8.00 – 
11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87,  
668 525 532.
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, 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, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Atelier Urody – zabiegi laserem frakcyjnym – 
redukcja blizn i rozstępów, liporadiologia – ujędr-
nianie ciała i twarzy, peelingi kwasowe, makijaż 
permanentny, rewitalizujące zabiegi tlenowe, 
leczenie trądziku u młodzieży i dorosłych. Olkusz, 
ul. Bóźnicza 5. Tel. 530 788 848.

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, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, lipodermologia, zamykanie 
naczynek, makijaż permanentny, manicure 
hybrydowy, tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pie-
-lęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Szkolna 3. 
Tel. 501 310 050. 

Urolog
Ewa Czapkowicz specjalista 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 14:00‒17:00.

Marek Pogodziński. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

Paweł Bednarek lekarz - konsultacje urologiczne, 
Olkusz ul. Nowowiejska 63 www.lekarzolkusz.pl 
Rejestracja telefoniczna pod numerem: 604 05 
20 27 w godzinach od 16:00 do 20:00. 
Piotr Piątek. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
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 specjalista 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. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:15‒19:30. 

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

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirur-
giczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00‒19:30.

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

07-09-2018 piątek al. 1000- lecia 2 B

08-09-2018 Sobota aleja 1000 – lecia 17

09-09-2018 niedziela ul. Konopnickiej 4

10-09-2018 poniedziałek ul. rabsztyńska 2

11-09-2018 wtorek al. 1000-lecia 17

12-09-2018 środa ul. Sławkowska 13

13-09-2018 czwartek ul. legionów polskich 14


