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Kto na wójtów  
i burmistrzów? 

powiat
Wiola�Woźniczko

17 kandydatów w sześciu 
gminach powiatu olkuskiego 
ubiega się o stanowiska wójtów 
i burmistrzów. W gronie tym są 
tylko dwie kobiety. W każdej 
z gmin o reelekcję powalczą 
obecni włodarze.



2 | 5 października 2018 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.plO G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E

Prezentacja kandydatów Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości  –  strony 18-19.

– Mieszkańcy, a  w  sposób szczególny pasaże-
rowie chwalili sobie okres, w którym zarządzał 
pan komunikacją miejską w Olkuszu. A tu na-
gle awans i rozpoczęcie pracy w Krakowie. Jaki 
był powód? 
– Gdy kończyłem pracę w Związku Komunalnym 
Gmin „Komunikacja Międzygminna” byłem zdegu-
stowany relacjami panującymi na linii Burmistrz 
Roman Piaśnik - ZKG „KM”. Mieszkańcy pamięta-
ją jednak, że w czasie mojej pracy udało się nam 
zrobić naprawdę wiele dobrego w  komunikacji. 
Pasażerowie to docenili. Wprowadziliśmy jedno-
litą kolorystykę pojazdów, częściowo odmłodzili-
śmy tabor, wprowadziliśmy aplikację pozwalającą 
sprawdzić, o  której godzinie w  czasie rzeczywi-
stym na konkretny przystanek przyjedzie autobus 
oraz uporządkowaliśmy rozkład jazdy. Usytuowa-
no także dodatkowe przystanki na wiadukcie 
i  co najważniejsze rozpoczęliśmy przygotowania 

do złożenia dużego wniosku na zakup nowocze-
snych autobusów z dofinansowaniem z Regional-
nego Programu Operacyjnego. Dobre zarządzanie 
nie wszystkim się jednak podobało. Nie chciałem 
uczestniczyć w działaniach, które mogły odbić się 
kosztem naszych pasażerów i  Mieszkańców. Nie 
jest tajemnicą, że wiele osób, gdy zorientowało się 
w jaki sposób działa obecny burmistrz postanowi-
ło rozstać się samorządem. W czasie kadencji Pana 
Piaśnika ze stanowiska odszedł powołany już przez 
niego wiceburmistrz ds. komunalnych, naczelnik 
wydziału drogowo-inwestycyjnego oraz kilku in-
nych bardzo dobrych pracowników magistratu. 
Wszyscy wiemy jaka atmosfera panuje „pod ze-
garem”. Moja rada dla obecnego włodarza miasta: 
oprócz tego, że od urzędników trzeba wymagać, 
należy ich także szanować. To klucz do sukcesu! 
– Dlaczego zdecydował się pan na start w wybo-
rach na Burmistrza Olkusza?
– Kocham moje Srebrne Miasto i chcę jego rozwoju. 
Moim marzeniem jest nowoczesny, otwarty i dyna-
miczny Olkusz, jak i  cała gmina. Mieszkańcy na to 
zasługują! Urodziłem się i cały czas mieszkam w na-
szym Olkuszu – z  wyjątkiem okresu edukacji, kiedy 
to studiowałem w Poznaniu i Gnieźnie. Na olkuskie 
Osiedle Młodych z Krakowa przeprowadziła się także 
moja żona. Wartym podkreślenia jest fakt, iż praca 
w stolicy Małopolski daje pewną szerszą perspekty-
wę. W  dzisiejszym świecie każdy, kto kandyduje na 
burmistrza czy wójta powinien mieć wizję nie tylko 
wąską, lokalną. Inaczej przegrywamy wyścig. Nie 
wspomnę o  tym, iż tysiące naszych Mieszkańców - 
podobnie jak ja - codziennie dojeżdżają samocho-
dem lub busem do stolicy Małopolski i każdego dnia 
stoją w korku. Musimy pomyśleć o usprawnieniu ko-
munikacji z  Krakowem. Jestem już po konkretnych 
rozmowach z Ministrem i GDDKiA. 

Mam też nieco gorzką refleksję. Obecne władze 
miasta w  swoich działaniach ciągną miasto w  dół, 
pokazują, że czasy świetności Olkusza mamy już za 
sobą. Upadająca fabryka naczyń emaliowanych, 
zmierzch epoki górnictwa rud cynku i  ołowiu, co-
raz bardziej wyludniające się miasto - to ogromne 
wyzwanie dla gospodarza Olkusza. Zadajmy sobie 
pytanie: co realnie zrobił pan Piaśnik, aby to zmie-
nić? Czy odczuliśmy jakieś zmiany w  naszych port-
felach? Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymał sło-
wa: wprowadził programy „500 plus”, „senior plus”, 
wyprawkę szkolną, przeznacza ogromne środki na 
drogi. A pan Piaśnik…?  
– Jakie ma pan cele w samorządzie, aby nie być 
kolejnym „burmistrzem Piaśnikiem”? 
– Chcę tchnąć w  nasz samorząd nowego ducha. 
Olkusz może zacząć się rozwijać i być miastem zna-
czącym nie tylko w Małopolsce, ale i w całym kraju. 

Trzeba jednak wykorzystać wszystkie szanse. Musi-
my zacząć docenić naszych przedsiębiorców i  trak-
tować ich jak partnerów przez całą kadencję, a  nie 
tylko przed wyborami. Powiedzmy sobie szczerze: 
czy to w  Krakowie czy w  Warszawie nikt nie czeka 
na nas z otwartymi rękami. Jesteśmy traktowani jak 
jedno z wielu miast. Ale w życiu ważne są także re-
lacje. Dlatego oprócz dobrych projektów i wniosków 
musimy sami zabiegać o wsparcie na różnych płasz-
czyznach. Inaczej – tak jak ma to miejsce obecnie – 
prześcigną nas wszyscy. Chcę zadeklarować jedno: 
wykorzystam każdą szansę, aby Olkusz pozyskał 
środki zewnętrzne. Będę zabiegał o  poprawę życia 
każdego Mieszkańca i o lokalnych przedsiębiorców.
– Dobre relacje z  najważniejszymi osobami 
w Państwie ma pan niemal zapewnione. Niedaw-
na wizyta premiera Mateusza Morawieckiego 
w Olkuszu, a wcześnie wicepremier Beaty Szydło 
i Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka to 
prestiż nie tylko dla Pana, ale i dla całego samo-
rządu. Dużą wiedzę o problemach Mieszkańców 
czerpał pan także z  wspólnej - ponad 8-letniej 
- pracy z  posłem Jackiem Osuchem w  jego biu-
rze poselskim. Bronił pan Mieszkańców przed 
różnymi zakusami. Czy dobre relacje z  władza-
mi w Krakowie i Warszawie mogą oznaczać coś 
konkretnego dla naszych Mieszkańców?   
–Długo rozmawialiśmy z  premierem Mateuszem 
Morawieckim, jak pobudzić Olkusz do rozwoju. Pre-
mier podobnie jak i ja zwrócił uwagę na dużą liczbę 
przedsiębiorców zarejestrowanych w naszej gminie. 
Podkreślał, że samorząd nie może o nich zapomnieć 
– musi wspierać lokalny biznes i  wprowadzać uła-
twienia, tak aby mógł on konkurować na regional-
nym czy nawet globalnym rynku. Jestem po analizie 
dotyczącej dochodów gminy. Stopniowo będziemy 
obniżać podatki lokalne, aby więcej pieniędzy zosta-

wało w  portfelach mieszkańców. Cały czas pracuję 
także nad realnym wsparciem wszystkich mieszkań-
ców tzn. obniżeniem ceny wody, bo jest za droga.  
A co do inwestycji rządowych, to w tej kadencji Sej-
mu Olkusz dzięki pracy posła Jacka Osucha i mojej 
uzyska naprawdę wiele. Za 140 mln zł przebuduje-
my krajówkę. Mieszkańcy czterech olkuskich osiedli 
Glinianki, Centrum, Wschód i Słowiki zyskają długo 
oczekiwane ekrany akustyczne, które ochronią ich 
przed hałasem. Nie do poznania zmieni się rejon sta-
cji kolejowej w  Olkuszu oraz budynek dworca PKP, 
który uzyska nową infrastrukturę i  zostanie grun-
townie odnowiony. Pierwsze prace przy dachu dwor-
ca już ruszyły. Remont linii nr 62 to kolejne 120 mln 
zł. Ale nie osiadajmy na laurach. Chcę także napra-
wić zaniedbania obecnego włodarza Olkusza, który 
nie miał wizji i nie potrafił zabiegać, aby na wysoko-
ści skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z ul. Kościuszki 
i  Rabsztyńską w  ramach przebudowy krajówki za-
planować estakadę podobną do tej zlokalizowanej 
na wysokości Galerii Bronowickiej w Krakowie. Ruch 
pojazdów w relacji Katowice-Kraków odbywałby się 
wtedy bezkolizyjnie na poziomie estakady „plus je-
den”. Natomiast pod nowym wiaduktem (w  relacji 
ul. Rabsztyńska-Kościuszki) znalazłoby się rondo. 
Estakada odkorkowałaby centrum miasta i  zapew-
niła sprawny przejazd w relacji na Śląsk i do stolicy 
Małopolski.  
– Wielkim problemem w  wielu miastach staje 
się demografia? Czy ma Pan jakiś pomysł na to, 
aby Olkusz przestał się wyludniać?
– To prawda, że wiele podobnych do Olkusza miast 
przeżywa trudności. Jednak w  wielu samorządach 
widać konkretne, strategiczne działania. Edukacja 
na wysokim poziomie powinna być priorytetem! 
Mam wrażenie, że obecne władze samorządowe nie 
rozumieją, że rozwój edukacji to inwestycja w przy-
szłość młodych pokoleń. Nam nie wolno o tym zapo-
mnieć! W  mieście brakuje samorządowego żłobka, 
a  miejsca w  gminnych przedszkolach są na wagę 
złota i  niestety nie są osiągalne dla wszystkich za-
interesowanych. Nie ma także wielu placów zabaw 
z prawdziwego zdarzenia przeznaczonych dla dzieci 

– zarówno tych mniejszych jak i większych. Od 4 lat 
nie powstał zbudowany przez samorząd lub spółkę 
gminną TBS żaden blok mieszkalny. Otwarcie py-
tam więc pana burmistrza: gdzie mają zamieszkać 
młodzi ludzie, którzy po studiach chcą wziąć kredyt 
i pozostać w Olkuszu
– Olkusz się starzeje, a Pan mówi na razie o pro-
gramie dla ludzi młodych. Co z seniorami? 
– Tak jak w  każdej wielopokoleniowej rodzinie są 
i młodsi i starsi jej członkowie. Dlatego w moim pro-
gramie jest sporo miejsca dedykowanego seniorom 
– począwszy od przywrócenia bezpłatnych prze-
jazdów osobom w  wieku powyżej 70 lat. Wspólnie 
z posłem Jackiem Osuchem jesteśmy po rozmowach 
z  Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczy-
kiem. Chciałbym, aby obecny budynek dworca PKP 
został po zakończonym przez PKP remoncie przejęty 
przez gminę. Tam zlokalizujemy Olkuskie Centrum 
Seniora, które byłoby prowadzone przez jedno ze 
stowarzyszeń wybrane w drodze konkursu. Do jego 
zadań należałoby m.in. aktywizacja osób starszych, 
prowadzenia bezpłatnego poradnictwa prawnego 

dla seniorów, organizacja spotkań, wieczorków, wy-
staw czy chociażby potańcówek. Nadzór nad tym 
przedsięwzięciem miałyby osoby starsze skupione 
wokół Olkuskiej Radzie Seniorów. Do współpracy 
zaprosilibyśmy również wolontariuszy. Rozwiniemy 
na szerszą skalę także i  to, co obecnie chce realizo-
wać nasz samorząd. Przypomnę, że dzięki rządowej 
dotacji w  wysokości 80 tys. zł jeszcze w  tym roku 
gmina Olkusz planuje utworzenie dla 30 uczestni-
ków Dziennego Domu Senior+. To bardzo cenna 
inicjatywa. Ale dla przykładu sąsiednia gmina Klu-
cze zdobyła na ten cel prawie cztery razy więcej – nie 
80 a 300 tys. zł. Jest więc o co się starać! Moja osoba 
będzie gwarantem, że środki do Olkusza popłyną 
szerszym strumieniem.
– Jakie ma pan plany w  stosunku do sołectw? 
Czy mieszkańcy miasta i  okolicznych wiosek 
będą traktowani tak samo?
– Zależy mi na zrównoważonym rozwoju naszego 
samorządu. Takie samo prawo do rozwoju ma mała 
Wiśliczka czy Zadole jak duży Osiek, Zederman czy 
Gorenice. Dlatego inwestycje, które będziemy reali-
zować będą dotyczyły każdego sołectwa. Jestem po 
kilkunastu spotkaniach wiejskich i  mam już zdia-
gnozowane większość problemów z jakimi do władz 
zwracali się Mieszkańcy. Dużym wyzwanie, ale moż-
liwym do realizacji jest poszerzenie terenów budow-
lanych i wytyczenie przebiegu nowych dróg. W Osie-
ku jak i w Zedermanie szkoła niemal pęka w szwach 
i potrzebna jest budowa nowoczesnego przedszkola. 
Bez pozyskania środków zewnętrznych gmina sama 
nie poradzi sobie z tymi przedsięwzięciami. Dziś wła-
dze miasta nie mają pomysłu jak to zrobić. Ważnym 
zadaniem w  Gorenicach jest dokończenie budowy 
remizy oraz uruchomienie komunikacji miejskiej do 
tzw. „Kąta”, czyli w rejon ul. Leśnej i Chrzanowskiej. 
Mieszkańcy Zawady, Bogucina, Sieniczna i Olewina 
od dłuższego czasu proszą o remont przebiegającej 
przez ich miejscowość drogi i  budowę chodników. 
Konkretne zadania jakich oczekują Mieszkańcy od 
gminy mógłbym wymieniać godzinami. Po tych spo-
tkaniach jestem dużo bogatszy o wiedzę. Spotkania 
te będę dalej kontynuował.   

– A  sam Olkusz? Czy ma szansę na odzyskanie  
blasku? 
– Cenie sobie te działania władz miasta które poprawiły 
wizerunek centrum Olkusza. Jednak gdy rozmawiam 
z moimi sąsiadami czy znajomymi podkreślają oni, że 
czym dalej od rynku tym nasze miasto wygląda gorzej. 
Niestety burmistrz Piaśnik nie może się pochwalić ak-
tywnym pozyskiwaniem środków na przebudowę dróg. 
Mam wrażenie, że obecne władze Olkusza nie mają tak-
że realnego pomysłu co będzie z budynkiem Starego Sta-
rostwa. Już dziś skrzydło budynku magistratu z pięknie 
odnowioną elewacją stoi puste w środku i jest zamknię-
te. Docierają do mnie również głosy, że prace w budyn-
ku Starego Starostwa mocno zwolniły i zagrożone jest 
szybkie pokrycie blachą dachu od strony baszty. To 
w kontekście zimy bardzo niepokojące. W najbliższych 
dniach wyślę list do burmistrza z  prośbą o  przesłanie 
mi wyjaśnień w tej sprawie. Pieniądze publiczne muszą 
być wydatkowane racjonalnie, oszczędnie i efektywnie.   
Jestem przekonany, że tego typu inwestycje można 
przeprowadzić taniej i szybciej. Zaoszczędzone pie-
niądze przeznaczyć m.in. na obniżenie cen wody.    

Marzę o lepszym Olkuszu 
Wierzę, że zrobimy to razem!

W  szczerym wywiadzie o  wyzwaniach, straconych szansach 
na rozwój i  nadziejach na przyszłość Olkusza rozmawiamy 
z  Łukaszem Kmitą, olkuskim radnym i  kandydatem Prawa 
i Sprawiedliwości na burmistrza Miasta i Gminy Olkusza. 

U Ministra Infrastruktury zabiegam o lepsze połączenie Olkusza z Krakowem

Prezydent Andrzej Duda zawsze pamięta o przedstawicielach Ziemi Olkuskiej
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Edukacja
Co już zrobiliśmy? 

Olkuska oświata wkroczyła w nową erę. Setki remontów i napraw, zakup nowych
mebli, specjalistyczne wyposażenie sal przedmiotowych oraz nowe boiska
sportowe znacznie przyczyniły się do poprawy komfortu nauki dzieci i nauczycieli.
Zwiększyliśmy ilość miejsc w gminnych przedszkolach, a dzięki dotacjom rodzice
mogą płacić mniej za pobyt dziecka w prywatnych placówkach. W wielu szkołach
i przedszkolach prowadzone są dodatkowe zajęcia: z logopedii, hipoterapii, terapii
SI i informatyczno-komputerowe, zajęcia SKS i wiele innych. Powstały klasy sportowe,
realizujemy program “Lekkoatletyka dla każdego”, a we wszystkich szkołach wiejskich
dzieci korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej. Prowadzona jest też rehabilitacja
ruchowa. Zainicjowałem wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych i przedszkoli.
Podczas reformy oświaty zadbaliśmy o to, aby nauczycieli nie dotknął problem masowych
zwolnień. Nauczyciele mogą skorzystać z 50-procentowego dofinansowania do
studiów podyplomowych. 

Co teraz?

Zaplanowane mamy kolejne remonty. Adaptacji na sale lekcyjne poddane zostaną
pomieszczenia po mieszkaniach lokatorskich. Na potrzeby społeczne zagospodarować
należy budynki po gimnazjach. Zdobycie funduszy zewnętrznych umożliwi nam
organizację samorządowego żłobka w Olkuszu oraz nowych przedszkoli m.in.
w Zedermanie i Osieku. Widzę również potrzebę tworzenia kolejnych miejsc w już
istniejących przedszkolach. Rozszerzymy wprowadzone zajęcia dodatkowe na
wszystkie szkoły i przedszkola. Chcemy również kupić kolejny sprzęt, m. in. tablety,
tablice i dywany interaktywne. Dodatkowo chciałbym, aby w olkuskich szkołach
organizowane były zajęcia dla zdolnych uczniów, które zwiększą ich kompetencje
matematyczno - przyrodnicze, językowe i informatyczne, a także z zakresu przed-
siębiorczości. Planuję zwiększyć dofinansowanie do studiów podyplomowych
dla nauczycieli.M
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KANDYDAT NA BURMISTRZA Miasta i Gminy OLKUSZ

Roman PIAŚNIK

5PLAN NA LAT

Dobry wybór

Plan na 5:

Czas Wolny
Co już zrobiliśmy? 

Minione 4 lata to czas zmian miejsc, w których olkuszanie spędzają wolny czas.
Wiem, że zapewnienie bogatej oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych jest
niezbędne do tego, by mieszkańcy lepiej czuli się w swoim mieście. Już teraz wielu
mieszkańców przekonało się, że ciekawych imprez nie trzeba szukać w dużych miastach,
ale można znaleźć lokalnie. Udział w większości z nich był bezpłatny. Znacznej
poprawie uległa estetyka centrum Olkusza. Zimą można korzystać z lodowiska.
Już niebawem ruszy całkowita przebudowa Parku na Czarnej Górze. W Olkuszu i
sołectwach powstały nowe place zabaw, siłownie pod chmurką i boiska sportowe.
W trakcie jest remont dawnego starostwa oraz utworzenie podziemnej trasy
turystycznej w podziemiach ratusza. Nowe oblicze zyskała nasza duma – zamek
w Rabsztynie. Potencjał turystyczny zamku udaje się stale zwiększać dzięki pracom
w obrębie warowni oraz organizacji infrastruktury wokół niego.

Co teraz?

Rosnąca liczba interesujących wydarzeń sprawia, że umiemy coraz lepiej wykorzystywać
dostępną infrastrukturę. Już teraz planuję kolejne inwestycje w tym zakresie.
Dostrzegam potencjał drzemiący w miejskim parku przy ul. Mickiewicza, w którym
chciałbym zbudować tężnię. Gotowy jest już projekt całorocznej hali wielofunkcyjnej
w Parku na Czarnej Górze. Gruntownej modernizacji doczeka się też kompleks
basenowy na Czarnej Górze, gdzie oprócz zmodernizowanych basenów powstanie
również park wodny. Wspólnie z moimi współpracownikami chcemy zorganizować
jeszcze więcej bezpłatnych imprez dla mieszkańców i przyjezdnych. Duże
zainteresowanie koncertami, teatrem ulicznym, kinem plenerowym, wystawami
i animacjami dla dzieci na urokliwej olkuskiej starówce sprawiło, że planujemy,
aby w sezonie letnim w każdy weekend na olkuskim rynku odbyło się jakieś intere-
sujące wydarzenie. Na zamku w Rabsztynie powstaną pomieszczenia muzealne
i restauracja. 

Każda szkoła nowocześnie urządzona Plan na 5: Bezpłatna rozrywka dla każdego

EDUKACJA
I CZAS WOLNY

www.romanpiasnik.pl
Pełny program na
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Dobry wybórwww.romanpiasnik.pl

MATERIAŁ WYBORCZY KWW ROMAN PIAŚNIK - DOBRY WYBÓR

Szanowni Państwo,
Jesteśmy grupą ludzi, dla których działalność 
w lokalnym samorządzie oznacza bezinteresowną 
służbę na rzecz mieszkańców. Jako kandydaci 
bezpartyjni działamy ponad podziałami i  jeste-
śmy otwarci na współpracę z osobami o różnych 
poglądach i w każdym wieku, co już wielokrotnie 
udowodniliśmy. Przez ostatnie lata mocno anga-
żowaliśmy się w sprawy ważne dla olkuszan. Jako 
działacze społeczni, członkowie stowarzyszeń, 
radni, sołtysi, nauczyciele, lekarze i przedsiębiorcy 
przedstawialiśmy własne pomysły, które docze-
kały się realizacji.

Zjednoczyliśmy swoje siły, by móc jeszcze efek-
tywniej zmieniać naszą małą ojczyznę i kontynu-
ować rozpoczęte już zadania. Zachęceni wspar-
ciem środowisk, z których się wywodzimy, chcemy 
dotychczasowe doświadczenie wykorzystać do 
budowania kolejnych inicjatyw, służących nam 
wszystkim i następnym pokoleniom.

Wierzymy, że wspólnie uda nam się sprawić, 
aby miejsce, w którym żyjemy, było najlepszym 
z możliwych. Nie zawiedziemy pokładanych w nas 
oczekiwań i zaufania, jakim obdarzają nas miesz-
kańcy Gminy Olkusz – naszego wspólnego domu.

Wszyscy widzimy, że ostatnie lata nie były dla na-
szego miasta i gminy czasem straconym. Oszczęd-

ne gospodarowanie pieniędzmi publicznymi 
i przemyślana strategia inwestycyjna przyniosły 
efekty. Dziesiątki milionów złotych przeznaczo-
nych na drogi, parkingi, tereny zielone, zabytki, 
wydarzenia integrujące mieszkańców, edukację 
na wysokim poziomie i inicjatywy obywatelskie 
zmieniły oblicze naszej gminy. Chcemy wspierać 
działania zaplanowane na następne lata, ponie-
waż głęboko wierzymy w ich sens.

Połączyła nas chęć zaangażowania się w – rozpo-
częty 4 lata temu – nowy rozdział w historii naszej 
gminy i zrobimy wszystko, aby oddany na nas głos 
był DOBRYM WYBOREM.

KWW Roman Piaśnik – Dobry wybór

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, obok 
pok. 207 w dniach od 05.10.2018r. do 16.11.2018r. 
wywieszony będzie wykaz nieruchomości grunto-

wych tj. ułamkowych części działki nr 1482/5 o pow. 410 m2, 
położonej w Olkuszu przy ul. Sławkowskiej, objętej księgą wie-
czystą KR1O/00017795/5, przeznaczonych do oddania w użyt-
kowanie wieczyste w związku z ustanowieniem odrębnej wła-
sności lokali mieszkalnych.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Go-
spodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 204 lub pod nume-
rem telefonu 32 626 02 04.

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

Roman Piaśnik

Wybory Samorządowe na www.przeglad.olkuski.pl
A U T O R E K L A M A



5Przegląd Olkuski | 5 października 2018 |www.przeglad.olkuski.pl O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E

KWW Roman Piaśnik – Dobry wybór
OKRĘG Nr 1 KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

OKRĘG Nr 2 KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

OKRĘG Nr 3 KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

Gamrat Henryk
Mieszkaniec Olkusza – ulicy Skalskiej. Kierownik ds. 
Gospodarczych w  SP Nr 9. Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w  Olkuszu. Przewodniczący Osiedla Centrum. 
Wieloletni działacz społeczny i  samorządowy zaangażo-
wany w sprawy mieszkańców. Swoimi działaniami wspiera 
również dzieci, młodzież i seniorów. Bezpartyjny.

1
MIEJSCE

Roman Piaśnik

Bezpartyjny. Z pracą na rzecz lokalnego samorządu jest związany od 
blisko 20 lat. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz w latach 2014-2018, 
wcześniej Radny Rady Miejskiej w Olkuszu i jej wiceprzewodniczący, 
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powia-
towym w Olkuszu, wieloletni pracownik Olkuskiej Fabryki Naczyń 
Emaliowanych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w  Kra-
kowie. Za czasów jego 4-letniej kadencji Gmina Olkusz pozyskała 
niespełna 40 mln zł dofinansowania na zadania o wartości 70 mln 
zł. Najważniejsze z nich to: remont dawnego starostwa, podziemna 
trasa turystyczna, rewitalizacja Parku Czarna Góra i Dolinki na osie-
dlu Młodych, terenu wokół MOK, stawu i Starego Cmentarza oraz 
wiele innych. Wykonanie setek zadań inwestycyjnych oraz obniżenie 
cen wody oraz podatku od środków transportu nie wymagało 
wzięcia kredytu. Co więcej, spłacony dług z poprzednich kadencji 
w grudniu wyniesie 18,5 mln zł. Już jako burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz, dzięki poparciu mieszkańców, został uhonorowany tytułami: 
Osobowości Roku 2016 oraz – dwukrotnie – Najpopularniejszy 
Burmistrz Małopolski. Żonaty, dwóch dorosłych synów.

1
MIEJSCE

Kwaśniewski Jerzy
Lat 66, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu, 
członek komisji Rady ds. Rozwoju Gospodarczego i Go-
spodarki Miejskiej, Budżetowej oraz Rolnictwa i Terenów 
Wiejskich. samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem. 
Znany ze swojej aktywności na rzecz lokalnej społeczności. 
Bezpartyjny.

1
MIEJSCE

Piątek Marta
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Skalskie, członek Komi-
tetu Rewitalizacji Olkusza.  Działaczka społeczna na rzecz 
osób potrzebujących pomocy. Bezpartyjna, wykształcenie 
ekonomiczne. Długoletnia pracownica drogownictwa. 
Mężatka, matka dwóch dorosłych synów. Bezpartyjna.

6
MIEJSCE

Szczepanek Joanna
Olkuszanka, mama trzech córek. Dyrektor biegu Srebrna 
Dziesiątka, współzałożycielka grupy  Olkuszbiega.pl, zaan-
gażowana w sprawy olkuskiego sportu. Inicjatorka wielu 
akcji charytatywnych, działaczka społeczna, mocno wspie-
rająca działania na rzecz niepełnosprawnych. Bezpartyjna.

6
MIEJSCE

Bogacka Marta
Jestem emerytowaną ekonomistką. Przez całe moje życie 
byłam i jestem związana z miejscowością Sieniczno i Gminą 
Olkusz. Byłam wieloletnim sołtysem w Sienicznie oraz 
działaczką LGD dla Obszarów Wiejskich. Proszę o Państwa 
głos podczas wyborów samorządowych. Bezpartyjna.

6
MIEJSCE

Kuboń Grzegorz 
39-letni olkuszanin, nauczyciel z pasją i wychowawca mło-
dzieży, autor wielu inicjatyw dla dzieci i seniorów, znany 
w środowisku animator kultury, aktywny działacz Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Bezpartyjny.

2
MIEJSCE

Gałka Jarosław
Olkuszanin, absolwent Politologii i Historii Uniwersytetu 
Śląskiego. Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Nr 4 
(Budowlanka). Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej 
ds. awansu zawodowego nauczycieli. Samorządowiec, 
społecznik, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej 
w Olkuszu. Bezpartyjny.

2
MIEJSCE

Ćwięczek Apolinary
Lat 54, żonaty, dwoje dzieci, mieszkaniec Osieka. Przed-
siębiorca, w latach 1991-1996 prezes PPHU GAST sp. 
z.o.o. Radny Rady Miejskiej czterech ostatnich kadencji. 
Przewodniczący rozbudowy kościoła w Osieku, Przewod-
niczący Rady Nadzorczej IGLAK sp. z.o.o., V-ce prezes Sto-
warzyszenia Prywatnych Kupców Manhattan w Jaworznie, 
V-ce prezes LGD w Olkuszu. Bezpartyjny.

2
MIEJSCE

Karoń Jan
Ma 68 lat i całe swoje życie związał z Olkuszem. Członek 
zarządu osiedla Glinianki. Emerytowany pracownik ZGH 
„Bolesław” w  Bukownie. Współautor zrealizowanych na 
osiedlu Glinianki projektów z Budżetu Obywatelskiego – 
boiska, placu zabaw i siłowni. Bezpartyjny.

7
MIEJSCE

Stachel-Barczyk Aneta
Lat 46, mężatka, dwoje dzieci. Rodowita olkuszanka. Wy-
kształcenie wyższe podyplomowe. Doświadczony manager 
w obszarze zarządzania, handlu i marketingu. Zawodowo 
związana z Funduszami Europejskimi. Pracuje w Małopol-
skim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Przewodni-
cząca Rady Rodziców w SP Nr 3 w Olkuszu. Bezpartyjna.

7
MIEJSCE

Pogodzik Renata
Lat 50, mieszkanka Żurady. Posiada wykształcenie wyższe 
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Jest 
nauczycielem, dyrektorem i organem prowadzącym Szkołę 
Podstawową im. kpt. pilota W. Gnysia w Żuradzie oraz 
Publiczne Przedszkole. Współzałożycielka stowarzyszenia 
Mieszkańcy dla Żurady. Bezpartyjna.

7
MIEJSCE

Kukieła Zbigniew
61 lat, bezpartyjny, mieszkaniec osiedla Słowiki w Olkuszu. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej Nowa na osiedlu Słowiki. Zaangażowany w  sprawy 
mieszkańców osiedla, pracownik Koksowni Przyjaźń 
w Dąbrowie Górniczej. 

3
MIEJSCE

Łydka Stanisław
Stanisław Łydka lat 62. Absolwent AGH w Krakowie, inży-
nier mechanik. Radny Rady Miejskiej V i VII kadencji.Dzia-
łalność samorządowa od 2003 roku. Będę dążył aby Olkusz 
był bezpiecznym i przyjaznym miastem. Bezpartyjny.

3
MIEJSCE

Bień Małgorzata
Lat 54, wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel 
w SP Nr 5 w Olkuszu. Radna Rady Miejskiej i Sołtys wsi 
Kosmolów. Prezes Stowarzyszenia „Kosmolów na Szlaku 
Orlich Gniazd”, skarbnik LGD Dla Obszarów Wiejskich. 
Bezpartyjna.

3
MIEJSCE

Walczak Grażyna
Rodowita olkuszanka, wieloletnia pielęgniarka związana 
z olkuskim szpitalem. Bezpartyjna, zaangażowana w pro-
filaktykę zdrowotną, edukację i  pomoc potrzebującym. 
Mężatka, mama dwójki dorosłych synów.

8
MIEJSCE

Kuchno Anna
Wykształcenie średnie, od kilku kadencji członek zarzą-
du osiedla Pakuska, zaangażowana w sprawy lokalnej 
społeczności. 

8
MIEJSCE

Pandel Jerzy
Mieszkaniec Bogucina Małego. Doświadczony samorzą-
dowiec i działacz społeczny. Radny I, III i V kadencji Rady 
Miejskiej w Olkuszu, założyciel i prezes Uczniowskiego Lu-
dowego Klubu Sportowego „GRAFIT” oraz członek Zarządu 
Stowarzyszenia LGD dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz. 
Żonaty, z trójką dorosłych dzieci. Bezpartyjny.

8
MIEJSCE

Kamionka Katarzyna
Lat 46. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach Peda-
gogika oraz Zarządzanie, studia podyplomowe w zakresie 
Zarządzania BHP. Pracuje w Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Olkuszu na stanowisku ds. Oświaty 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Bezpartyjna.

4
MIEJSCE

Kasprzyk Dariusz
Lat 49, obecny radny Rady Miejskiej w Olkuszu, pełniący 
w niej funkcję przewodniczącego Komisji Kultury Fizycz-
nej i Turystyki. Od wielu lat aktywny działacz w obszarze 
olkuskiego sportu. Prywatny przedsiębiorca, od prawie 30 
lat zamieszkały w Olkuszu na osiedlu Młodych. Mąż i ojciec 
trojga dorosłych dzieci. Bezpartyjny.

4
MIEJSCE

Gęgotek Sabina
Lat 55, sołtys wsi Zederman, dodatkowo zaangażowana 
w działalność społeczną pełniąc funkcję prezesa Stowarzy-
szenia Zederman, sekretarza LGD dla Obszarów Wiejskich 
Gminy Olkusz oraz w  Stowarzyszeniu Koła Gospodyń 
Wiejskich w Zedermanie. Koordynatorka i pomysłodawca 
licznych inicjatyw. Bezpartyjna.

4
MIEJSCE

Piątek Ewa
Rodowita olkuszanka, zamężna, dwie dorosłe córki. Dłu-
goletni pracownik służby zdrowia, była przewodnicząca 
Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektrora-
diologii, obecnie na emeryturze. „Miejmy różne zdania, ale 
wspólny cel - Olkusz!”. Bezpartyjna.

9
MIEJSCE

Konieczny Jarosław
Lat 46, żonaty, dwoje dzieci. Absolwent Uniwersytetu 
Śląskiego w  Katowicach. Pracownik firmy METRANS 
(Polonia) na stanowisku agent celny-spedytor. Współza-
łożyciel i prezes Olkuskiego Klubu Sportowego „SŁOWIK” 
zrzeszającego dzieci, młodzież z Olkusza i okolic. Społecz-
nik, bezpartyjny.

9
MIEJSCE

Kulawik Marek
Rodowity olkuszanin, mieszkaniec osiedla Śródmieście. 
Wykształcenie wyższe inżynierskie. Pracownik  Miejskiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Olkuszu - kierownik Kom-
pleksu Basenowo -Rekreacyjnego na Czarnej Górze oraz 
instruktor nauki jazdy. Bezpartyjny. Żonaty, dorosła córka. 

5
MIEJSCE

Gręda Jolanta
Znany olkuski lekarz, neurolog o wielkim sercu, zawsze 
życzliwa i chętna do pomocy. Ceniona i lubiana przez pa-
cjentów. W Radzie chce zająć się problematyką medyczną, 
pracować na rzecz poprawy stopy życiowej mieszkańców, 
szczególnie wymagających pomocy. Bezpartyjna.

5
MIEJSCE

Gil Mirosława
Lat 52, czynnie uczestniczy w życiu społecznym wsi 
jako członek Rady Sołeckiej oraz prezes Stowarzyszenia 
Przyjazna Braciejówka. Prywatnie mężatka oraz matka 
trojga dzieci. Prowadzi własną działalność gospodarczą i – 
wspólnie z mężem – gospodarstwo rolne. Z wykształcenia 
jest technikiem ekonomistą. Bezpartyjna.

5
MIEJSCE

Kryksztajn Artur
Rodowity olkuszanin, absolwent Politechniki Śląskiej, 
inżynier automatyki i robotyki, wieloletni nauczyciel 
przedmiotów zawodowych i wychowawca młodzieży 
w ZS nr 2. Pracownik ZGH „Bolesław” w Bukownie oraz 
wykładowca na kursach w ZDZ Olkusz. Członek Zarządów: 
Osiedla Centrum, Ogródków Działkowych „Jarzynka” 
oraz NSZZ „Solidarność” ZGH „Bolesław”. Bezpartyjny.

10
MIEJSCE

Dobry wybór
www.romanpiasnik.pl

MATERIAŁ WYBORCZY KWW ROMAN PIAŚNIK - DOBRY WYBÓR
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Porozumienie dla Ziemi Olkuskiej

Aneta Maria 
Koryczan6

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicz-
nego na kierunku Informatyka i  Ekonometria. 
Z  zawodu informatyk. Specjalista wsparcia 
systemów ERP. Prywatnie młoda mama. Od 
urodzenia mieszka w gminie Olkusz.

Julita Katarzyna 
Mikucka8

Psycholog, orzecznik z zakresu transportu i me-
dycyny pracy. Doradca zawodowy i  szkolenio-
wiec. Działaczka społeczna. Od 13 lat pomaga 
osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym oraz 
zagrożonym wykluczeniem społecznym  w zma-
ganiu się z trudnościami życia. 

Bogusława Maria 
Wajdzik11

Nauczyciel z wykształcenia i zamiłowania z 30 
letnim stażem. Razem z mężem pracuje w I LO 
w  Olkuszu. Olkuszanka. Urodziła się i  wycho-
wała na Skalskim. Mieszka na Osiedlu Młodych.

1Okręg nr gMina Olkusz – kandydaci dO rady POwiatu

Andrzej Emil 
Ryszka1

Kandyduje do Rady Powiatu, bo zależy mu na 
przyszłości Ziemi Olkuskiej. Pochodzi z Olkusza, 
tu mieszka jego rodzina. Od zawsze dąży, by 
wspólnie z  innymi samorządowcami zmieniać 
nasz region na lepsze.

włodzimierz  
Mieczysław Łysoń3

Doktor nauk społecznych. Wieloletni wykła-
dowca  Uniwersytetu Śląskiego .Doświadczony 
samorządowiec. Inicjator Olkuskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Bezpartyjny. Żonaty, 
dwóch  synów.

robert  cezary 
Herzyk2

Doktor historii. Nauczyciel SP nr 9, SP nr 4 
i  I  LO w  Olkuszu. Żonaty, jedno dziecko. Żona 
nauczycielka w  SP nr 2 na Osiedlu Młodych. 
W życiu osobistym i działalności samorządowej 
kieruje się zasadą „Aby móc ludziom zawsze 
spojrzeć w oczy”.

Andrzej Jan  
Osuch4

Radca prawny związany z Olkuszem. Radny Po-
wiatu w kadencji 2010-2014. Od 1989r. aktyw-
ny w samorządzie lokalnym. Miłośnik przyrody 
i zwierząt. Lubi jazdę konną i wycieczki górskie.

5 czesław stanisław 
Żak

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Studium 
Ekon. A.E. w Krakowie. Uprawniony do zasiada-
nia w Radach Nadzorczych Sp. Skarbu Państwa. 
W przeszłości Prezes OTBS  i OAR, Przew. R.N. 
MPO, Dyr. Tym. PRD, Z-ca Prezesa PUSP. Pro-
wadził własną działalność gospodarczą.  W po-
przedniej kadencji Członek Zarządu Powiatu.

dominik andrzej 
Marchewka7

Jest adwokatem, mediatorem oraz trenerem 
prawnym. Prowadzi własną kancelarię adwo-
kacką. Stykając się z problemami zwykłych ludzi 
i dobrze je poznając, daje gwarancję działań na 
rzecz mieszkańców. Wie, że tylko ciężka praca 
daje efekty.

Marzena 
czajkowska9

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Bankowości w Krakowie Wydział Zarządzanie 
Finanse i  Informatyka. Rodowita Olkuszanka. 
Związana zawodowo z  Olkuszem. Przewod-
nicząca Związków Zawodowych. Bezpartyjna

Jolanta Ewa 
krzykawska10

Specjalista zarządzania jakością. Od wielu lat 
zawodowo związana ze Szpitalem w  Olkuszu. 
Obecnie pracownik biura Zarządu Szpitala. 
Pomysłodawczyni wielu inicjatyw społecznych

Marian Bogusław 
Buczek12

Wykształcenie wyższe. Ppłk WP. Dowódca 
uroczystości państwowych i patriotycznych. 20 
lat pracy w Starostwie Powiatowym. Kierował 
Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Emeryt 
od marca 2018 r.

Przedstawiamy Państwu, Mieszkańcom Ziemi 
Olkuskiej, wspólne dla Powiatu Olkuskiego i  Gminy 
Olkusz, listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu 
w Olkuszu i do Rady Miejskiej w Olkuszu, kandydata na 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz kandydatkę do 
Rady Gminy Klucze. 

Na wspólnych listach kandydatów, przedstawiamy 
Państwu do wyboru przez Państwo, doświadczonych 
działaczy samorządowych, pełniących obecnie bądź 
w  poprzednich kadencjach samorządu różne funkcje 

w Radzie Powiatu w Olkuszu i Radzie Miejskiej w Olku-
szu, a także osoby które cieszą się zaufaniem lokalnych 
społeczności i zdecydowały się teraz, aktywnie uczest-
niczyć w podejmowaniu decyzji, dotyczących ważnych 
spraw i rozwiązywaniu problemów mieszkańców Ziemi 
Olkuskiej.

Choć wywodzimy się z różnych środowisk politycz-
nych, zjednoczyła nas wieloletnia praca w samorządzie 
gminnym i powiatowym. Spieraliśmy się i docieraliśmy 
w  pracy w  poprzednich latach. W  obecnej kadencji 

Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Olkuszu utworzyliśmy  
większościowe koalicje  i  przewodniczyliśmy obydwu 
organom stanowiącym. Dziś wiemy, że w porozumieniu 
możemy więcej, dlatego idziemy razem. Prosimy o Pań-
stwa głosy na kandydatów z KWW Porozumienie dla 
Ziemi Olkuskiej.

Jan Kucharzyk 
– Pełnomocnik Wyborczy  

KWW Porozumienie dla Ziemi Olkuskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej

MATERIAŁ WYBORCZY KWW POROZUMIENIE DLA ZIEMI OLKUSKIEJ

4Okręg nr kandydatka dO rady gMiny kluczE

aneta Małgorzata Oleksy1
Wykształcenie średnie. Mieszka w Kluczach od urodzenia. Jest sołty-
sem Sołectwa w Kluczach. Ubiega się o mandat radnej Gminy Klucze 
z okręgu Nr 4 obejmującego ulice: Rudnicka, Stawowa, Podgórna, 
Górna, Dolna, Boczna, Środkowa, Pustynna, Bolesławska, Kręta, 
Krótka, Łączna, Miodowa, Pocztowa, Szkolna i  Gołębia. Zawsze 
w  miarę swoich możliwości pomaga swoim współmieszkańcom 
i obiecuje że to na pewno się nie zmieni. Żona i matka trójki dorosłych 
dzieci. Bezpartyjna.
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3Okręg nr wOlBrOM-trzyciąŻ – kandydaci dO rady POwiatu

zbigniew stefan 
Półtorak6

Wykształcenie wyższe. Rolnik – samorządowiec. 
Pracuje w Urzędzie Gminy w Trzyciążu. Prowa-
dzi też własne rodzinne gospodarstwo rolne. 
Szanuje przyzwoitych ludzi stara się by ludzie za 
takiego go uważali. Mottem jego działalności  jest 
sprawiedliwość społeczna. Żonaty dwoje  dzieci.

zdzisław waga8
Prowadzi gospodarstwo  warzywne z  żoną 
i  synem. W  Radzie Powiatu ma zamiar praco-
wać na rzecz swojego środowiska. Mieszkaniec  
Budzynia. Żonaty, 2 dzieci.

Małgorzata wróbel7
Wykształcenie wyższe. Emerytowany nauczy-
ciel. Zawsze gotowa pomagać innym w trudach 
codziennej egzystencji. Swoje wieloletnie 
doświadczenie życiowe i zawodowe pragnie wy-
korzystać do niesienia pomocy potrzebującym.

Jan Łaksa1
Wykształcenie wyższe. Od 1979 do 2006 roku 
pracownik UMiG w Wolbromiu. Przez dwie ka-
dencje do 2014 roku pełnił funkcję Burmistrza 
Miasta i Gminy Wolbrom. Obecnie pracownik 
Zarządu Drogowego w Olkuszu oraz radny Rady 
Powiatu w Olkuszu.

Ewa sabina  
dróżdż3

Magister pedagogiki i specjalista d/s pozyskiwa-
nia Funduszy Europejskich. Pracuje w Bibliotece 
i Ośrodku Animacji Kultury w Trzyciążu i zajmuję 
się  edukacją kulturalną . Zawodowo zajmuję 
się również pozyskiwaniem funduszy UE oraz 
koordynuje realizowane projekty. Mieszkanka 
Trzyciąża. Mama 15 letniego Antka.

Wojciech Janik2
Wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii 
Górniczo Hutniczej w  Krakowie. Przedsiębiorca.

Piotr Żuchowicz4
Wykształcenie zawodowe. Sołtys w  Gminie 
Wolbrom.

5 Małgorzata 
Barbara krężel

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Pedagog z dużym doświadczeniem zawodowym. 
Inspiruje do działania na rzecz innych. Trzykrot-
nie organizowała Finał WOŚP w  Wolbromiu, 
angażując do pomocy wiele lokalnych instytucji. 
Od kilkunastu lat jest koordynatorem współpra-
cy z Polonią na Bukowinie Rumuńskiej. 

2Okręg nr gMina kluczE – kandydaci dO rady POwiatu

Wykształcenie wyższe. Przewodnicząca Rady 
Powiatu w Olkuszu obecnej kadencji. Nieprze-
rwanie przez 28 lat do 2010 Wójt Gminy Klucze. 
Posłanka na Sejm X kadencji.

Wykształcenie wyższe. Dyrektor OPS w  Klu-
czach. Aktywnie działa na rzecz ekonomii społecz-
nej i organizacji pozarządowych. Członek społecz-
nej wojewódzkiej i powiatowej Rady Osób Nie-
pełnosprawnych oraz Rady Rynku Pracy. Członek 
AK , Zespołu  Ziemia kluczewska,  Czar Pustyni.

Żonaty. 3 dzieci. Absolwent Wyższej Szkoły 
Bankowej w Chorzowie. Zainteresowania: sport 
turystyka i  rekreacja. Licencjonowany trener 
UEFA instruktor sportu i rekreacji. 

Wykształcenie wyższe. Inżynier Ochrony Śro-
dowiska. Były Prezes GLKS „Przemsza” Klucze 
(6 Lat). Kierownik zmiany w firmie H+H Silikaty 
Zakład Klucze. Zainteresowania: piłka nożna.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. 19 lat 
pracy w  samorządzie gminnym. Obecnie z-ca 
Dyrektora GOK. Bezinteresowna w  swoich 
działaniach. Otwarta na potrzeby wszystkich 
mieszkańców. Mężatka ma 2 synów.

Małgorzat a 
antonina węgrzyn1 Ryszard  

Kamionka3Piotr sylwester 
Kasprzyk2 Kamil Robert  

Jagła4 5 Ramona Barbara 
czyżykowska - liber

4Okręg nr BOlEsŁaw-BukOwnO – kandydaci dO rady POwiatu

Wykształcenie wyższe. Z-ca burmistrza 
Miasta Bukowna. Jego pracowitość i 
uczciwość, poparta doświadczeniem, 
wiedzą i kompetencją zdobytą w czasie 
22-letniej  pracy samorządowej to TWÓJ 
najlepszy WYBÓR.

Józef Paluch1
Wykształcenie wyższe. Lekarz medycyny. 
Był Ordynatorem Oddziału Ortope-
dycznego w ZOZ w Olkuszu i dyrekto-
rem szpitala w DG. Ma doświadczenie 
samorządowe był członkiem zarządu 
miasta DG pierwszej kadencji. Obecnie 
na emeryturze.

Jerzy  
Majchrzak3

Pielęgniarka, Nowy Szpital w  Olkuszu. 
Przewodnicząca  Zarządu Regionu Ma-
łopolskiego Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i  Położnych. 
Kocha ludzi. W rodzinie otoczona samymi 
facetami – trzech braci, dwóch synów 
i dwóch wnuków. 

grażyna urszula 
gaj2

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach kierunek ekonomia. 
Wieloletnie doświadczenie zawodowe . 
Miłośniczka przyrody. Wrażliwa na pro-
blemy społeczne. Otwarta na wszelkie 
pomysły i  inicjatywy mieszkańców.

Bogusława 
stanisława czyż4 5

Z wykształcenia jest inżynierem, absol-
wentem Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
Pracuje od 1999 roku w Spółce grupy 
kapitałowej Zakładów Górniczo-Hut-
niczych „Bolesław”. Jego pasją jest maj-
sterkowanie, OFF-Road. Jest rodowitym 
Bukowianinem. 

Mariusz Adam 
Knapik

Mieszkanka Bolesławia. Należy do Forum 
Równych Szans i Praw Kobiet. Jest zain-
teresowana rozwojem naszego regionu.

6 danuta 
Łaskawiec

MATERIAŁ WYBORCZY KWW POROZUMIENIE DLA ZIEMI OLKUSKIEJ
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1Okręg nr kandydaci dO rady MiEJskiEJ w Olkuszu

2Okręg nr  kandydaci dO rady MiEJskiEJ w Olkuszu

Jadwiga Małgorzata 
Kasprzyk 6

Wykształcenie wyższe, magister prawa. Rodo-
wita olkuszanka. Pracuje w  międzynarodowej 
korporacji z branży automotive w dziale rozwoju 
biznesu. Członek Zarządu Osiedla Pomorzany 
i przewodnicząca RR w SP nr 6. Łączy w sobie 
doświadczenie, kompetencję, skuteczność, 
uczciwość, odwagę, energię i zaangażowanie.

sylwia dominika 
sołtysiak8

Ukończyła studia magisterskie w  Krakowskiej 
Szkole Wyższej im. A.F. Modrzewskiego na 
Wydziale Stosunków międzynarodowych. Ak-
tualnie pracuje w firmie rodzinnej. Zna potrzeby 
tutejszej ludności.

Magdalena 
Bogusława spyra7

Olkuszanka, mężatka, matka dwójki dorosłych 
dzieci, absolwentka Technikum Budowlanego 
w Olkuszu. Jest osobą odpowiedzialną, wrażliwą 
na potrzeby innych. Będzie wspierać wszelkie 
działania na rzecz rozwoju naszego miasta.

Kazimierz Zygmunt 
rogóż9

Rodowity Olkuszanin. Emeryt .Przewodniczą-
cy Zarządu Osiedla Wschód. Zaangażowany 
w  kształtowanie wizerunku osiedla i  dbający 
o interesy jego mieszkańców.

Marian Adam 
Babiuch6

Wykształcenie średnie. Mieszkaniec Osiedla 
Młodych. Emeryt i aktywny przedsiębiorca. Były 
działacz opozycyjny i związkowiec w latach 1977 
– 1990. Przewodniczący Solidarności PTSB 
Transbud Nowa Huta w Dąbrowie Górniczej i 
Sławkowie. Bezpartyjny. Żonaty.

Marcin Jan  
zacłona8

Jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Pracuje 
jako Inspektor ds. BHP. Interesuje się historią 
oraz polityką.

kamila Małgorzata 
Kuk7

Absolwentka Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu. Jest 
osobą energiczną, która chce działać społecznie 
dla dobra miasta. Chciałaby nakłonić młodych 
ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwoju 
naszego miasta.

renata irena  
Kasza9

Wykształcenie wyższe. Lekarz medycyny. Spe-
cjalista chorób wewnętrznych w Oddziale Kar-
diologicznym i Oddziale Chorób Wewnętrznych 
Nowego Szpitala w Olkuszu. Zdrowie i życie 
drugiego człowieka jest jej priorytetem.

Wykształcenie wyższe. Studia podyplomowe 
z  gospodarki  przestrzennej. Rzeczoznawca 
majątkowy. Przewodniczący Rady Miejskiej 
w  Olkuszu w  latach 2006-2014 i  2016-2018. 
Dyrektor Wydziału Inwestycji i  Architektury 
Starostwa Powiatowego do 2016 r. Skuteczny, 
wytrwały, roztropny i pracowity.

Marek władysław 
krzykawski3

Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Olkuszu. Przewodniczący Osiedla 
Śródmieście. Społeczny członek olkuskich 
organizacji: OSP, SZS, SPR, LOK. Działacz 
obywatelski.

Roman Edmund 
kwaśniewski2

Ukończył studium społeczno – prawne. Jest 
absolwentem Österreich Institut Kraków. Pra-
cuje w Saint Gobain Innovative Materials. Jest 
jednym z liderów założycieli KWW Porozumie-
nie dla Ziemi Olkuskiej. Kandyduje by pomagać 
przy tworzeniu nowych miejsc pracy oraz działać 
na rzecz lokalnych przedsiębiorców.

Anna Maria 
garczyńska4

Inżynier budownictwa. Ostatnia praca: Wydział 
Inwestycyjny UMiG w  Olkuszu.  Zakres zain-
teresowań: sprawy inwestycyjne i  komunalne 
oraz przeciwdziałanie wobec bezdomności 
i okrucieństwu wobec zwierząt.

5 zbigniew Jan 
Byczek

Technik-elektryk. W latach 1978-89 pracownik 
Huty Katowice. Od 1989 roku prowadził własną 
działalność gospodarczą. Obecnie rencista. Od 
2015 członek RN Spółdzielni Mieszkaniowej 
NOWA w  Olkuszu w  której pełni funkcję Za-
stępcy  Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

1 Jan władysław 
Kucharzyk

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Prezes 
Zarządu Spółki BOLTECH w Bukownie. Radny 
Rady Miejskiej w latach 2006-2014. Działa na 
rzecz rozwoju i przedsiębiorczości, wspierając 
młodych ludzi w angażowaniu się w sprawy Ol-
kusza. W 2015 roku Izba Przemysłowo-Handlo-
wa w Krakowie przyznała kandydatowi  Nagrodę 
Krakowski Dukat w kategorii: Menedżer Firmy.

wacław chłosta3
Rodowity olkuszanin. Obecnie przebywa na 
emeryturze. Wieloletni działacz społeczny 
i sportowy. Doświadczony samorządowiec. 
Radny czterech kadencji Rady Miejskiej i czło-
nek zarządu miasta i gminy Olkusz.

Robert Maciej  
stach2

Bezpartyjny. lat 44 żonaty, dwoje dzieci. Rodowi-
ty Olkuszanin, Wykształcenie wyższe. Funkcjo-
nariusz Państwowej Straży Pożarnej. Wieloletni 
zawodnik klubu sportowego Hilcus Olkusz. 

agnieszka dobrosława 
karczewska - Papaj4

Wykształcenie wyższe, mgr socjologii. Pracow-
nik socjalny. Nauczyciel akademicki. Działaczka 
społeczna. Ma wiele pomysłów, które pragnie 
wykorzystać na rzecz Gminy Olkusz i jej miesz-
kańców. Jest ambitną mieszkanką Olkusza. 
Mężatka, mama dwójki dzieci.

5 Mariola grażyna 
wesołowska

Wykształcenie wyższe, absolwentka Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. Zawodowo zajmuje 
się księgowością i  finansami. Skarbnik SLD 
w radzie powiatowej i wojewódzkiej. Wieloletni 
członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 
Doświadczenie zawodowe będzie wykorzysty-
wać w racjonalnym gospodarowaniu funduszami 
gminy.

Józef Eugeniusz 
sarecki

MATERIAŁ WYBORCZY KWW POROZUMIENIE DLA ZIEMI OLKUSKIEJ
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Grzegorz 

Tomsia
Kandydat na Burmistrza Olkusza

Popierają mnie:

Włodzimierz  
Czarzasty

Przewodniczący SLD

Władysław  
Kosiniak-Kamysz

Prezes PSL 

Borys Budka
Wiceprzewodniczący 

Platformy 
Obywatelskiej

3Okręg nr kandydaci dO rady MiEJskiEJ w Olkuszu

Przemysław Łukasz 
wójcikowski6

Absolwent wychowania fizycznego na AWF 
w Katowicach. Nauczyciel, trener PZP, członek 
ZNP, działacz społeczny. Prowadzi działalność 
gospodarczą zarażając młodzież pasją do pływa-
nia. W ślad za Winstonem Churchilem wyznaje 
zasadę, że: ”Sukces nigdy nie jest ostateczny. 
Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko 
odwaga.”

dariusz cezary 
Wilk8

Wykształcenie wyższe. Absolwent Szkoły Głów-
nej Służby Pożarniczej w Warszawie. Brygadier 
w stanie spoczynku. Emerytowany Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ol-
kuszu. Członek OSP Żurada.   

krzysztof stefan 
dubiel7

Czynny zawodowo. Poza pracą społecznik. 
Sołtys Podlesia Rabsztyńskiego. Propagator 
sportowego stylu życia. Prezes Stowarzyszenia 
„Sołectwo Podlesie”. Mąż i ojciec dwóch córek.

Wykształcenie wyższe. Przez wiele lat  Kierow-
nik  Agencji  Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa w Olkuszu. W obecnej kadencji Wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej w  Olkuszu.  
Współzałożyciel i  Prezes Zarządu Spółdzielni 
„Małopolanin”.  

adam Łukasz 
Mączka3

Wykształcenie wyższe. Inżynier Mechaniki 
i  Budowy Maszyn. Przedsiębiorca. Nauczyciel 
zawodu. Podstarszy Cechu Rzemiosł Rożnych 
w  Olkuszu. Członek Komisji Egzaminacyjnej 
MIRiP. Żonaty, dwójka dzieci. Bezpartyjny. 

Mirosława 
stanisława indyka2

Wykształcenie wyższe. Emerytowany  na-
uczyciel. Sołtys sołectwa  Rabsztyn. Prezes 
Stowarzyszenia „Krucza Skała” w  Rabsztynie. 
Odpowiedzialność i obowiązkowość to jej cechy. 
Bezpartyjna. Interesuje ją sprawiedliwy podział 
gminnego budżetu.

Barbara sylwia 
kordaszewska4

Nauczycielka z pasją, od 28 lat poświęcająca się 
pracy pedagogicznej i wychowawczej.  Pracuje 
w Szkole Podstawowej  w Zedermanie. Członek 
Zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w  Olkuszu.  Współzałożycielka Sto-
warzyszenia REALNE MARZENIA. Osoba kre-
atywna, aktywnie działająca na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej.

5 sylwia wioleta 
Zbieg

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, kierunek zdrowie publiczne. Dodatkowo 
studia w  zakresie zarządzania publicznego. 
Obecnie pracuje w  Małopolskim Szpitalu 
Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Woj-
tyły. Pełni obowiązki Kierownika. 

1 grzegorz tomsia

Porozumienie dla Ziemi Olkuskiej

MATERIAŁ WYBORCZY KWW POROZUMIENIE DLA ZIEMI OLKUSKIEJ
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Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Ol-
kuszu i Ochotnicza Straż Pożarna OSP Zederman ser-
decznie dziękują wszystkim którzy przyczynili się do 
zorganizowania  Festynu „Pożegnanie lata” w dniu 22 
września 2018 roku w Zedermanie, a w szczególności:
Zespółowi Pieśni i Tańca Wolbromiacy pod kierownic-
twem i choreografią Agnieszki Gołembiowskiej-Karoń, 
Marcinowi Wiercioch, uczniom że Szkoły Podstawowej 
w Zedermanie.
Naszym sponsorom: „ Społem” PSS Olkusz , Marcie 
i Sławomirowi Sarota właścicielom firmy PHU „SAR-
POL”,  Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. z Olkusza,  firmie P.P.U.H. MALBOX Zygmunta  
Soleckiego z Osieka.
Partnerom Festynu: Sołtysowi i Radzie Sołeckiej 
w Zedermanie, Stowarzyszeniu „Koło Gospodyń Wiej-
skich” w Zedermanie, LKS Błysk Zederman, Stowarzy-
szeniu „Zederman”, Stowarzyszeniu „Realne Marze-
nia” w Zedermanie, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
w Zedermanie; Radnej Rady Gminy
w Olkuszu Pani Małgorzacie Postołek,
Radnemu Rady Powiatu w Olkuszu 
Panu Józefowi Stach
Firmie ŁASKAWIEC LIGHT & SOUND, 
Zespołowi AMOR.
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Po raz czwarty chciałbym podsumować mijający rok mojej pracy 
w Radzie Miejskiej oraz w Zarządzie Osiedla Młodych. Do tej pory 
podsumowanie, kierowałem do mieszkańców z  okręgu, w  którym 
zostałem wybrany na radnego. Teraz chciałbym podsumować 
najważniejsze działania, których dokonałem w  Olkuszu w  2018 
roku: 

 ● styczeń - wspólnie z UMiG zamontowaliśmy karmniki na Osiedlu 
Młodych, a  także oświetlenie Bożenarodzeniowe w  Dolince; 

 ● kwiecień - zaproponowałem, aby wraz z uczniami z SP2 i Nad-
leśnictwem Olkusz zasadzić nowe drzewa w Żuradzie - niech 
młodzi Olkuszanie wiedzą ile wysiłku wymaga sadzenie drzew 
i ile lat musimy czekać, aby z nich powstał las.

 ● maj - wspólnie z „budowlanką” zrobiliśmy dwa nowe leżaki do 
Dolinki;

 ● czerwiec - pod patronatem Marszałka, Burmistrza, Nadleśnictwa, 
PWiK - u, Instytutu Ekologii z Katowic zorganizowałem konkurs 
„Dolinka - Rodzinne Miejsce Spotkań” - ponoć dzieci narzekały 
jedynie na to, że torby z prezentami były dla nich za ciężkie;

 ● lipiec - wspólnie z  UMiG stworzyliśmy skalniak na siłowni 
w Dolince - jeśli się Państwu spodoba, będziemy go upiększać 
każdej wiosny;

 ● wspólnie z  przewodniczącym Zarządu Os. Młodych oraz  
MOK-iem dwukrotnie zorganizowałem Kino Plenerowe  
w Dolince - imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem;

 ● wspólnie z  Dyrekcją i  rodzicami z  SP2 wyremontowaliśmy  
łazienki w ramach budżetu obywatelskiego;

 ● sierpień - wspólnie z  SIMO wygraliśmy 60 tys. złotych na  
remont placów zabaw oraz Krecika. Mieszkańcy sami wybrali, 
na których podwórkach pojawią się nowe urządzenia jeszcze 
w tym roku;

 ● wrzesień - na mój wniosek PWiK zamontował zdrój wodny 
w Dolince - jest to kran z wodą pitną, którą można ugasić pra-
gnienie po ćwiczeniach na siłowni;

 ● 21 września - wspólnie z  mieszkańcami naszego Osiedla  
zorganizowaliśmy Olkuski Festyn Małego Pilota - impre-
za zgromadziła tłumy mieszkańców, a  konkursy i  zabawy  
skierowane były zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. W pla-
nach mamy już imprezy na styczeń;

 ● październik wspólnie z Dyrekcją i rodzicami z SP nr10 napisali-
śmy projekt do BO 2019 na remont placu zabaw przy tej szkole 
oraz doposażenie siłowni zewnętrznej w Dolince;

 ● wspólnie z Dyrekcją i rodzicami z ZSPI nr 1 powtórnie składamy 
projekt na stworzenie nowego parkingu przy Przedszkolu Inte-
gracyjnym na Kochanowskiego. 

Jak sami możecie zobaczyć, staram się pracować z  każdym - 
bez względu na jego poglądy - kto chce działać dla Olkusza. 
Bezpartyjność pomagała mi szukać wsparcia w  każdej instytucji, 
która mogła pomóc naszym mieszkańcom.
Od czterech lat skutecznie zabiegam o upiększenie Dolinki - m.in. 
stworzyliśmy razem ze SP nr10 siłownie pod chmurką, z  kolei 
z  częścią Zarządu Osiedla wyremontowaliśmy boisko tzw. Saharę. 
Bardzo się cieszę, że Burmistrzowi udało się otrzymać 5 milionów 
złotych na inwestycje w tym miejscu. Muszę jednak podkreślić, że bez 
mojego ciągłego wnioskowania o remonty, czy tworzenia wniosków 
do budżetu obywatelskiego, nie tylko nie wpisano by tego obszaru 
do Gminnego Programu Rewitalizacji, ale nadal byłoby to miejsce 
słynące z powywracanych koszy i ławek. Teraz jako Przewodniczący 
Komitetu Rewitalizacji mam jeszcze większy wpływ na to co dzieje 
się w  Dolince.  Już wiosną zostanie odremontowany plac zabaw, 
a  następnie powstanie street workout dla młodzieży, rolkostrada, 
ścieżki rowerowe oraz wybieg dla psów. 
W kolejnej kadencji chcę kontynuować rewitalizację Dolinki. Nadal 
będę organizował konkursy, kina plenerowe oraz festyny, które 
cieszyły się tak olbrzymim zainteresowaniem. 
Odnowimy wspólnie place zabaw na Os. Młodych i  Pakusce, 
a także zadbam o remont ul. Tuwima, Konopnickiej koło „Alfa” oraz 
Żeromskiego. 
Jeśli chcecie wybrać energicznego i pełnego pomysłów człowieka, 
proszę Was o głos! 

OSTATNI NA LIŚCIE, PIERWSZY DO DZIAŁANIA

O G Ł O S Z E N I A  W Y B O R C Z E
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O G Ł O S Z E N I E  S TA R O S T Y  O L K U S K I E G O

BOLESŁAW
W wyborcze szranki o najwyższe 

stanowisko w gminie stanęło trzech 
kandydatów. O reelekcję ubiega się 
obecny wójt Krzysztof Dudziński 
(48 lat) startujący z KWW Krzysztofa 
Dudzińskiego. Na stanowisko wójta 
chciałby wrócić Ryszard Januszek 
(61 lat) z KKW Platforma .Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska, który pełnił tę 
funkcję przez dwie kadencje 
(w latach 2006 – 10 i 2010-
14). Trzecim kandydatem jest 
Krzysztof Romańczak (47 lat) 
z KWW Nasz Samorząd 2018.

BUKOWNO
Tutaj również jest trzech 

kandydatów. Obecny bur-
mistrz Mirosław Gajdziszew-
ski (61 lat), startujący z KWW 
Mirosława Gajdziszewskiego, 
ubiega się o czwartą kaden-
cję. O stanowisko włoda-
rza miasta ubiegają się też 
Krzysztof Jantas (51 lat) 
z KW Prawo i Sprawiedliwość 
oraz Jolanta Wadas (42 lata) 
z KWW Odnowa – Konty-
nuacja.

KLUCZE
To jedyna gmina, w której jest 

tylko jeden kandydat, obecny wójt 
Norbert Bień (58 lat) z KWW Rozwój 
Gminy Klucze Wspólnym Celem. Nie 
oznacza to jednak, że można mu już 
gratulować drugiej kadencji. Aby 
został wójtem, musi otrzymać co 
najmniej połowę ważnie oddanych 
głosów. Gdyby stało się inaczej, wów-
czas zgodnie z kodeksem wyborczym 

wójta wybiera Rada Gminy w tajnym 
głosowaniu bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady. 
Prawo zgłoszenia kandydata na wójta 
przysługuje grupie radnych stano-
wiącej co najmniej 1/3 ustawowego 
składu rady. Jeśli w ten sposób nie 
udałoby się wybrać wójta w terminie 
dwóch miesięcy od daty wyborów, 
wówczas premier na wniosek wła-
ściwego ministra ds. administracji 
publicznej wskazuje osobę, która 
będzie pełnić obowiązki wójta do 
końca kadencji.

OLKUSZ
W największej gminie w powiecie 

olkuskim jest najwięcej chętnych na 
fotel burmistrza. O pełnienie tej funk-
cji ubiega się Łukasz Kmita (32 lata), 
reprezentujący KW Prawo i Sprawie-
dliwość. Najmłodszym kandydatem 
jest Miłosz Pałka (30 lat) z KWW 
Kukiz’15. O drugą kadencję powalczy 
Roman Piaśnik (69 lat), startujący 
z KWW Roman Piaśnik - Dobry 

Wybór. W wyborczych zmaganiach 
o stanowisko szefa gminy zmierzą 
się również: Grzegorz Tomsia (51 
lat) z KWW Porozumienie dla Ziemi 
Olkuskiej oraz Sebastian Tomsia (40 
lat) z KWW Odnowa - Kontynuacja.

TRZYCIĄŻ
O głosy wyborców powalczą dwie 

osoby: Halina Rolka (49 lat) z KW 
Prawo i Sprawiedliwość oraz obecny 
wójt Roman Żelazny (53 lata), startu-
jący z KWW Przyjazna Gmina Trzyciąż

WOLBROM
Mieszkańcy będą wybierać 

spośród trzech kandydatów. 
Jednym z nich jest były bur-
mistrz Wolbromia Krzysztof 
Augustowski (53 lata), startu-
jący z KWW Niezależni i Aktyw-
ni. KW Prawo i Sprawiedliwość 
reprezentuje Henryk Pasich 
(58 lat). O drugą kadencję 
zabiega obecny włodarz Wol-
bromia Adam Zielnik (44 lata) 
z KWW Odnowa – Kontynu-
acja.

Cztery lata temu na sta-
nowiska wójtów i burmistrzów 
w powiecie olkuskim startowa-
ło 29 kandydatów. Teraz jest 
ich znacznie mniej. W pewnym 
stopniu spowodowały to za-

pewne zmiany w ordynacji wyborczej, 
w myśl których nie można jednocze-
śnie kandydować na wójta czy burmi-
strza oraz do Rady Powiatu i Sejmiku 
Wojewódzkiego. Decydując o tym, kto 
będzie stał na czele naszych gmin 
pamiętajmy, że wybieramy radnych 
i włodarzy samorządów na pięciolet-
nią kadencję.

Zapraszamy do śledzenia infor-
macji w naszym serwisie „Wybory 
samorządowe 2018”! 

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Kto na wójtów i burmistrzów? „Pomoc to moc”  
– głosuj na lokalne 

projekty! 
powiat

Wiola�Woźniczko�

PZU od kilku lat dofinansowuje 
projekty, których realizacja za-
pobiegnie lub zmniejszy skutki 
wypadków komunikacyjnych. Do 
programu zgłoszono trzy kolejne 
inicjatywy z powiatu olkuskiego.

W tym roku akcja przebiega pod 
hasłem: „Zdrowa i bezpieczna rodzi-
na”. Dzięki wsparciu internatów w 
Zedermanie powstanie Fit – Park, a 
na olkuskim osiedlu Młodych zosta-
ną wyremontowane trzy place zabaw. 
O inicjatywach pisaliśmy niedawno 
na naszych łamach. Teraz poparcie 
mieszkańców przyda się kolejnym 
wnioskodawcom.

„Naukowy Plac Zabaw” chce zbu-
dować Stowarzyszenie Przyjaciół Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Kluczach. Ma to być nietypowe miej-
sce, którego użytkownicy będą zdoby-
wać wiedzę przez zabawę. - Ogrodzony 
plac będzie podzielony na strefy: mu-
zyczną, iluzji, naukową, sensoryczną. 
Co ważne, dostępny będzie także dla 
osób niepełnosprawnych, ponieważ 
urządzenia z podejściami będą do-
stosowane m. in. dla wózków inwa-
lidzkich. Powstaną tu urządzenia o 
konstrukcji stalowej w kolorze zielo-
nym i fioletowym: głuchy telefon, ko-
łyska Newtona, koła optyczne, krzywe 
zwierciadła, tablice ze złudzeniami, 

panel muzyczny, ściana do pisania, 
wir wodny – tak opisują plac zabaw 
jego pomysłodawcy. Inicjatywa mia-
łaby powstać przy szkole podstawo-
wej. Wnioskowana kwota to 94 235 
złotych.

Stowarzyszenie „Res Sacra Mi-
ser” w Olkuszu ubiega się o 65 360 
złotych na utworzenie rodzinnego 
ogrodu zabaw integracyjno – tera-
peutycznych. W ten sposób niepeł-
nosprawne dzieci będą mogły m. in. 
zintegrować się ze swoimi rówieśnika-
mi przez wspólne spędzanie wolnego 
czasu oraz przez zabawę w bezpiecz-
nym, przyjaznym miejscu. Autorzy 
projektu zakładają utworzenie na-

stępujących stref zabaw: „Pomysły 
na zmysły”- zabawy stymulujące roz-
wój zmysłów, „Słucham - działam” 
zabawy poprzez muzykę i taniec”, 
„Doświadczam – tworzę”- zabawy po-
przez doświadczanie, „Ruch dobry na 
wszystko”- zabawy ruchowe uspraw-
niające motorykę. W poszczególnych 
strefach będą prowadzone cykliczne 
zajęcia integracyjno - aktywizujące i 
terapeutyczne prowadzone przez wy-
kwalifikowaną kadrę wspieraną przez 
wolontariuszy. Projekt obejmie wypo-
sażenie ogrodu terapeutycznego min. 
w domki interaktywne, przeplotnie, 
ścianki funkcyjne, tory przeszkód, 
bujaki, huśtawki, które umożliwią 
korzystanie z nich dzieciom niepeł-
nosprawnym poruszającym się na 
wózkach i tym, które nie potrafią sa-
modzielnie usiąść – mówią autorzy 
inicjatywy.

Kolejny projekt to „Bezpieczna 
droga do szkoły” oraz „Szkoła od-
blaskowa”. To dwie coroczne akcje 
profilaktyczno – edukacyjne orga-
nizowane przez fundację Bezpieczny 
Powiat Olkuski. Fundacja zamierza 
kupić materiały odblaskowe dla około 
3 tys. uczniów szkól podstawowych z 
terenu powiatu olkuskiego. Na ten cel 
chce pozyskać wsparcie w wysokości 
3 500 złotych.

Każdy, kto chce wesprzeć opisa-
ne pomysły, powinien wejść na stronę 
pomoctomoc.pl, odnaleźć dany projekt 
i kliknąć ikonkę „poprzyj inicjatywę”.
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Powalcz o stypendium! 
powiat

Wiola�Woźniczko�

Do 25. października uczniowie 
z województwa małopolskiego mo-
gą składać wnioski o stypendia. 
Jak uzyskać finansowe wsparcie?

- Regionalny Program Stypen-
dialny to tylko jedno z wielu działań 
województwa, którego celem jest inwe-
stycja w rozwój młodych Małopolan. 
Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie 
z Małopolski mogą starać się o stypen-
dia w wysokości kilku tysięcy złotych. 
To konkretne wsparcie, które pozwala 
im na zakup interesujących książek, 
programów do nauki czy udział w za-
jęciach dodatkowych, dzięki którym 
poszerzają swoją wiedzę. Wiemy, jak 
ważne jest to wsparcie, dlatego w su-
mie w najbliższych latach przezna-
czymy na ten cel niemal 20 mln zł ze 
środków unijnych – podkreśla Grze-
gorz Lipiec, odpowiedzialny w zarzą-
dzie województwa m. in. za edukację.

Kto może starać się o stypendium 
na bieżący rok szkolny? Uczniowie 
z klas V – VII szkół podstawowych 
(pomoc w wysokości 4 800 złotych), 
klas VIII szkół podstawowych (6 000 
złotych), uczniowie szkół ponadpod-
stawowych (7 200 złotych). Wniosko-
dawcy muszą mieszkać w Małopolsce 
lub uczyć się w szkole na terenie 
województwa.

Przy ocenie wniosków liczą się wy-
niki w nauce, zwłaszcza z przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, ję-
zyków obcych nowożytnych, matema-
tyki i przedsiębiorczości. Wymagana 
średnia z wymienionych przedmiotów 
dla uczniów klas V - VII to co najmniej 
5,0; dla uczniów klas VIII co najmniej 
4,5; a dla uczniów szkół ponadpodsta-
wowych co najmniej 4,25. Należy mieć 
także wysoką średnią ze wszystkich 

obowiązkowych przedmiotów z zakre-
su kształcenia ogólnego.

Najlepsi uczniowie z Małopolski 
oprócz wysokich wyników w nauce 
muszą wykazać się też innymi, szcze-
gólnymi osiągnięciami na polu nauko-
wym, czyli udziałem w olimpiadach 
i konkursach przedmiotowych lub 
uczestnictwem w zajęciach na uczel-
niach wyższych.

Pod uwagę brana też będzie sy-
tuacja mieszkaniowa i ekonomiczna 
poszczególnych uczniów (jak miesz-
kanie na terenach wiejskich, orzeczo-
na niepełnosprawność, pochodzenie 
z rodziny wielodzietnej).

Dokumenty można składać do 25. 
października osobiście w godzinach od 
8.00 do 16.00 na Dziennik Podawczy 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego w Krakowie przy: 
ul. Racławickiej 56 (parter nowego 
budynku), ul. Basztowej 22 lub w De-
partamencie Edukacji i Kształcenia 
Ustawicznego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego 
w: Krakowie na os. Teatralnym 4a (IV 
piętro, pokój 411), Nowym Sączu przy 
ul. Jagiellońskiej 52 (pokój 202) oraz 
Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30.Moż-
na również dostarczyć je poczta klub 
kurierem na adres: Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego, 
Departament Edukacji i Kształcenia 

Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-
017 Kraków.

Samorząd województwa informu-
je, że o dochowaniu terminu decyduje 
data wpływu dokumentów do Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego (chyba że dokumen-
ty zostały nadane w placówce ope-
ratora publicznego, wówczas o jego 
dochowaniu decyduje data stempla 
pocztowego).

Szczegółowe informacje na te-
mat wymaganych dokumentów oraz 
zasad programu są udzielane przez 
pracowników Departamentu Eduka-
cji i Kształcenia Ustawicznego Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w: Krakowie (tel.: 12 
61 60 728, 12 61 60 725, 12 61 60 
753, 12 61 60 738), Nowym Sączu tel. 
12 (kierunkowy jak do Krakowa) 61 
60 973 i Tarnowie: tel. 14 68 88 810, 
a także drogą elektroniczną (e-mail: 
stypendiaRPS@umwm.pl).

Stypendialny program jest reali-
zowany w ramach 10. Osi Prioryteto-
wej Wiedza i Kompetencje, Działanie 
10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów 
zdolnych, Typ projektu A. regionalny 
program stypendialny dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020.
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XII Święto Ziemniaka w Trzyciążu za nami
Trzyciąż

Ewa�Barczyk

W niedzielę, 30 września miesz-
kańcy gminy Trzyciąż spotkali się 
z okazji dwunastej już edycji „Świę-
ta Ziemniaka”. W imprezie, która 
jest lokalnym świętem plonów, z ro-
ku na rok coraz liczniej uczestniczą 
goście z okolicznych gmin, ale tak-
że z Krakowa. Ważnym elementem 
„Święta Ziemniaka” jest promocja 
produktów regionalnych - potraw 
nie tylko zrobionych z ziemniaków.

Jak co roku stoiska z lokalny-
mi przysmakami przygotowały ko-
ła gospodyń wiejskich i producenci 
żywności z terenu, na którym działa 
LGD „Nad Białą Przemszą”, organiza-
tor konkursu „Produkt Lokalny Nad 
Białą Przemszą”.

Po oficjalnym otwarciu i powi-
taniu przybyłych gości przez wójta 
Trzyciąża Romana Żelaznego na świą-
tecznej scenie ogłoszono wyniki kilku 
konkursów. Na początek zostali na-
grodzeni państwo Sylwia i Mariusz 
Knapikowie z Tarnawy, rolnicy, którzy 
wyhodowali najokazalszego ziemniaka 
w historii konkursu na najcięższą bul-
wę ziemniaczaną. Ziemniak rekordzi-
sta roku 2018 to okaz z gatunku „Red 
Sonia”, ważący aż 1,986 kg!

Następnie nagrody odebrali zwy-
cięzcy konkursu na najpiękniejszy 
ogród w gminie Trzyciąż. W kategorii 
– ogród przy gospodarstwie rolnym 
miejsce pierwsze zajęła pani Maria 
Krawiec z Imbramowic, przed Ewą 
Żabą z Jangrota i Beatą Pabisek z Za-
droża. W kategorii ogród przydomowy 
wygrała Marta Łukasiewicz z Zadro-
ża, wyprzedzając państwa Elżbietę 
i Sylwestra Pieszczków z Zadroża oraz 
Celinę Miodek z Milonek, która zajęła 

trzecie miejsce. Jury w składzie: Jan 
Książek – dyrektor Wydziału Rolnic-
twa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, 
zarazem wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Trzyciąż, Adam Łączny i Ma-
rian Kuś z Komisji Rolnictwa Rady 
Gminy Trzyciąż oraz Katarzyna Nie-
dziela, reprezentująca organizatora 
konkursu, czyli BiOAK w Trzyciążu 
przyznało też wyróżnienie dla Cze-
sława Kowalskiego z Małyszyc. Zwy-
cięzcy otrzymali praktyczne nagrody, 
które przydadzą się im w pielęgnacji 
ich wspaniałych ogrodów.

Corocznie od wczesnego poranka 
na stawach w Trzyciążu odbywa się 
również konkurs wędkarski. Podob-
nie jak w roku ubiegłym laur zwycię-
stwa zgarnął Przemysław Czapnik, 
który z rąk wójta Romana Żelaznego 
odebrał pamiątkową statuetkę oraz 
ufundowaną przez dyrektor Miej-
skiego Parku i Ogrodu Zoologicznego 
w Krakowie Teresę Gregę wejściówkę 

do ZOO. Stowarzyszenie Wędkarzy 
z Trzyciąża otrzymało specjalny pre-
zent - ufundowany przez sponsora 
komplet butów-woderów. 

Nie zabrakło też momentów do-
niosłych - medal Województwa Ma-
łopolskiego „Polonia Minor” z okazji 
jubileuszu 100-lecia OSP Zadroże 
wręczyli strażakom z tej jednostki 
sekretarz Województwa Małopolskie-
go Wojciech Szczepanik oraz radny 
Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Marcin Cockiewicz.

Na zakończenie tej serii rozstrzy-
gnięć konkursowych nagrody w kon-
kursie Bezpieczna Zagroda wręczyli 
laureatom przedstawiciele KRUS. 

Przybyli na imprezę goście w cią-
gu całej imprezy mogli zajadać się 
prezentowanymi na stoiskach, przy-
gotowanymi przez panie zrzeszone 
w kołach gospodyń fantastyczny-
mi smakołykami, a zgromadzeni 
przed sceną oklaskiwali występują-
ce gwiazdy. 

Specjalne wyróżnienie za bardzo 
udany debiut na „ziemniaczanej” sce-
nie z rąk wójta Romana Żelaznego ode-
brał zespół „Trzy czwarte”, składający 
się z uzdolnionej muzycznie lokalnej 
młodzieży. Następnie wystąpił ocze-
kiwany i gromko oklaskiwany przez 
fanów zespół Power Play z koncertem 
„Lubisz to lubisz”.

Od ośmiu lat ważnym elementem 
„Święta Ziemniaka” jest organizowany 
przez LGD „Nad Białą Przemszą” Nad-
przemszański Festiwal Smaku i kon-
kurs na najlepszy produkt lokalny. 
Oceniające przygotowane na konkurs 
potrawy i napoje jury jak zwykle nie 
miało łatwego zadania, ale ostatecznie 
udało się uzgodnić werdykt. Do listy 
ponad dwustu wyróżnionych w latach 
ubiegłych oryginalnych produktów, 

które zdobyły certyfikaty „Produkt Lo-
kalny Nad Białą Przemszą” dołączyły 
w tym roku: wino malina – napitek 
zgłoszony przez Koło Gospodyń Wiej-
skich Jagodzianki z Jaroszowca, ocet 
jabłkowy przygotowany przez Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Wolbro-
miu oraz talarki sezamowe i kompot 
z dyni - dzieło Koła Gospodyń Wiej-
skich w Ryczówku.

Po ogłoszeniu laureatów i nagro-
dzeniu najlepszych kucharzy rozpo-
czął się kolejny energetyczny koncert 
w wykonaniu górali z zespołu Futu-
re Folk, a nieopodal, z boiska piłkar-
skiego wystartowały dwa wspaniałe 
balony, z których zrzucono deszcz 
cukierków dla widowni.

Tradycyjnie bardzo oczekiwany 
był, zwłaszcza przez gości z miasta, 

najprostszy ze smakołyków - ziemnia-
ki pieczone w popiele. Najmłodsi mo-
gli bawić się w wesołym miasteczku, 
miłośnicy koni mieli szansę zwiedzić 
stadninę koni arabskich EWEX-Ara-
bians w Trzyciążu, było też mnóstwo 
kramów z zabawkami i produktami 
regionalnymi. Swoje produkty prezen-
towali m. in. pszczelarze z Wolbromia, 
mleczarnia ze Skały, a trofea poka-
zywało wolbromskie koło łowieckie 
„Sokół”. Nie zabrakło również wystaw 
różnych odmian ziemniaków oraz ma-
szyn rolniczych, ogrodniczych i trak-
torów, a także stoisk przygotowanych 
przez instytucje związane z produkcją 
rolniczą i rolnictwem.

Niedzielne „Święto Ziemniaka” 
zwieńczył pokaz sztucznych ogni i bie-
siada z zespołem Układ.
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3 #RazemMożemyWięcej
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do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo!
Powoli dobiega końca kadencja, w której dzięki Państwa głosom mogłem 
reprezentować Was w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Raz jeszcze 
pragnę podziękować za udzielone mi wówczas zaufanie i poparcie. Był to 
dla mnie ogromny zaszczyt i jednoczesne zobowiązanie do aktywności, do 
zaangażowania, do służby dla wszystkich Państwa. Dziś przychodzi czas 
rozliczeń i czas nowych wyzwań!
Moim mottem podczas pracy w Sejmiku było hasło: RAZEM MOŻEMY 
WIĘCEJ! Dlatego od samego początku postawiłem na maksymalnie ścisłą 
współpracę z lokalnymi samorządami Ziemi Olkuskiej, bo tylko we wzajem-
nej współpracy z poszczególnymi gminami widziałem szansę na osiągnięcie 
w województwie naszych lokalnych sukcesów. I tak się stało! 
Ponad 200 mln zł, które w latach 2015-2018 trafi ły z budżetu Województwa 
Małopolskiego do samorządów, przedsiębiorców, organizacji społecznych 
i innych podmiotów z całego powiatu olkuskiego jest najlepszym dowodem 
na to, że działając wspólnie można osiągać cele dotąd nieosiągalne. 
Myślę, że warto przypomnieć te największe zadania inwestycyjne, które 
– również dzięki mojemu osobistemu zaangażowaniu - Województwo Ma-
łopolskie wsparło znaczącymi kwotami: 
• budowa obwodnicy Wolbromia, 
• zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej dla ZKG Komuni-

kacja Międzygminna,
• rewitalizacja parku „Czarna Góra” w Olkuszu, 
• rewitalizacja olkuskiego kwartału królewskiego,
• modernizacja obiektów szpitalnych Nowego Szpitala w Olkuszu, 
• renowacja wieży kościelnej i elewacji barokowego Zespołu Kościelno-

-klasztornego Sióstr Norbertanek w Imbramowicach
• adaptacja Dworku Dietla w Kluczach do nowych funkcji społecznych,

to tylko niektóre spośród prawie 170 projektów z terenu powiatu olkuskie-
go, które uzyskały dofi nansowanie ze środków europejskich, dla których 
Województwo Małopolskie było dysponentem.
Myślę, że warto było! Ale przecież RAZEM MOŻEMY JESZCZE WIĘCEJ! 
Dlatego zdecydowałem się ponownie starać się o Państwa zaufanie 
i o mandat radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jestem osobą 

konsekwentną w dążeniu do zamierzonych celów, mam niezbędną wiedzę 
i doświadczenie w sprawach samorządu, jestem otwarty na ludzi i gotowy 
do współdziałania. Jestem też osobą bezpartyjną, więc nie polecenia par-
tyjnych przywódców, a dobro Mieszkańców będą dla mnie nadal jedynym 
wyznacznikiem moich działań w Sejmiku. 
W przyszłej kadencji jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed sa-
morządem województwa będą z pewnością negocjacje z Komisją Europejską 
nowego regionalnego programu operacyjnego dla Małopolski na lata 2021-
2027. To tam zdecyduje się, jak w Małopolsce rozłożone zostaną akcenty 
wydatkowania środków unijnych w nowej perspektywie fi nansowej. 
Chciałbym, aby również w nowej perspektywie fi nansowej - podobnie jak 
w obecnej, gdy wsparcie takie trafi ło już do ponad 3 tys. fi rm - znaczna 
część środków europejskich trafi ła do przedsiębiorców na podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności ich fi rm, szczególnie tych „młodych” 
- tzw. startup-ów, którzy najdynamiczniej generują nowe miejsca pracy.
Jednym w najważniejszych dla mnie tematów będzie nadal ochrona powie-
trza i walka ze smogiem. Dzięki rozpoczętym w obecnej kadencji działa-
niom uruchomiliśmy dotacje do wymiany blisko 28 tysięcy nieekologiczych 
pieców tzw. kopciuchów, przyjęliśmy też uchwałę dotyczącą jakości paliw, 
chcemy też kontynuować programy dotowania zakupów nowoczesnych 
i ekologicznych pociągów i autobusów komunikacji miejskiej.
W sprawach infrastruktury transportowej pragnę doprowadzić do ukończe-
nia opracowania wielowariantowego studium połączenia kolejowego Olku-
sz-Kraków, a także do przygotowania i zrealizowania III etapu obwodnicy 
Wolbromia, rozpoczęcia prac nad uruchomieniem inwestycji zachodniej 
obwodnicy Klucz oraz przygotowań do budowy nowego połączenia drogo-
wego DK94 z autostradą A4. Wyzwań z pewnością nie zabraknie, liczę więc 
na Państwa poparcie!

Zachęcam Państwa do udziału w wyborach 21 października 
i oddanie na mnie swego głosu.

Marcin Cockiewicz, 
kandydat na radnego 

Sejmiku Województwa Małopolskiego

Sportowi inwestorzy  
na medal 

olkusz, wolbrom
Wiola�Woźniczko,�fot.�UMiG�Olkusz

Olkusz i Wolbrom zostały nagro-
dzone za inwestowanie w sportową 
infrastrukturę. Wręczenie nagród 
i symbolicznych medali odbyło się 
podczas Gali „Sportowa Polska” 
w siedzibie  Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w Warszawie.

Na Gali (w tym roku po raz 19.) 
spotykają się przedstawiciele samo-
rządów i biznesu, którzy dbają o roz-
wój infrastruktury sportowej oraz 
wychowania dzieci i młodzieży poprzez 
sport. Nagrody przyznawane są w kil-
ku kategoriach: Budowniczy Polskiego 
Sportu, Sportowa Gmina, Lider Spor-
towej Polski, Pasjonat Sportowej Pol-
ski i Ambasadorzy Sportowej Polski.

Przedstawicielom gmin i powia-
tów, które zostały docenione za „ca-
łokształt dotychczasowych działań 
na rzecz rozwoju nowoczesnej bazy 
sportowo-rekreacyjnej na ich terenie, 
a tym samym na rzecz rozwoju spor-
tu i rekreacji dzieci, młodzieży i spo-
łeczności lokalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem realizacji inwestycji 
w latach 2016–2018”, wręczono sym-
boliczne medale.

W gronie „Inwestorów na Medal” 
znalazły się dwie gminy z powiatu ol-
kuskiego: Olkusz i Wolbrom. Zgodnie 
z uzasadnieniem nagrodzono je za 
efektywny udział w ważnym projekcie 
województwa „małopolskie boiska”, 
polegającym na wymianie nawierzchni 
urazogennych na bezpieczne i nowo-
czesne w ramach cennej inicjatywy 
przebudowy wielofunkcyjnych przy-
szkolnych boisk sportowych, a także 

za całokształt dotychczasowych dzia-
łań na rzecz rozwoju nowoczesnej in-
frastruktury sportowo - rekreacyjnej 
w gminie, na rzecz promocji sportu 
i rekreacji wśród dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnej, a tym samym 
za wspieranie programu „Budujemy 
Sportową Polskę”.

W Olkuszu dzieci i młodzież ko-
rzystają z kompleksu boisk przy Szko-
le Podstawowej nr 3, na który składają 
się: boisko piłkarskie z nawierzchnią 
z trawy sztucznej, boisko wielofunk-
cyjne z nawierzchnią poliuretanową 
do koszykówki i siatkówki, 72-me-
trowa bieżnia trzytorowa zakończona 
zeskocznią do skoków w dal. W obrę-
bie kompleksu powstały ciągi komuni-
kacyjne i obszary zielone. Całość jest 
oświetlona i monitorowana.

- Do nagrody zostaliśmy nomino-
wani przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego za nasz udział w projek-
cie „Małopolskie boiska”. W ubiegłym 
roku do użytku oddaliśmy nowoczesny 
kompleks boisk przy Szkole Podsta-
wowej Nr 3 w Olkuszu, który koszto-
wał ponad 1,5 mln zł. Jedną trzecią 
tej kwoty pozyskaliśmy w formie do-
finansowania. Otrzymane wyróżnie-
nie świadczy o uznaniu Olkusza nie 
tylko za tę cenną i dobrze wykonaną 
inwestycję, ale także za skuteczność 
w aplikowaniu o środki na infrastruk-
turę sportową – mówi olkuski bur-
mistrz Roman Piaśnik.

„Małopolskie Boisko” w Wolbro-
miu powstało przy byłym Gimnazjum 
nr 4 w miejscu starego obiektu, któ-
ry w całości został zdemontowany. Po 
wykonaniu nowej podbudowy i od-
wodnienia położono tam nową na-
wierzchnię poliuretanową. Na bosku 
znajdują się dwa piłkochwyty oraz pola 

gier z wyposażeniem do: piłki ręcznej, 
koszykówki (dwa pola), siatkówki i te-
nisa ziemnego. 

- Nie robię tego dla wyróżnień. 
Oczywiście bardzo się cieszę, ale jesz-
cze bardziej cieszę się, że to boisko 
jest i żyje. W ostatnią sobotę odbył się 
tam turniej mini piłki nożnej. Ludzie 
korzystają z tego obiektu i to jest dla 
mnie najlepsze wyróżnienie – mówi 
burmistrz Wolbromia Adam Zielnik.

W kategorii „Budowniczy Polskie-
go Sportu” samorząd województwa 
małopolskiego został wyróżniony za re-
alizację projektu „Małopolskie Boiska’.

Konkurs organizowany jest przez 
Klub Sportowa Polska. Patronat spra-
wują urzędy marszałkowskie oraz Pol-
ski Komitet Olimpijski, Polski Komitet 
Paraolimpijski, Akademicki Związek 
Sportowy, Polski Związek Pływacki, 
Polski Związek Piłki Nożnej, Polski 
Związek Lekkiej Atletyki, Polski Zwią-
zek Golfa, Polski Związek Kajakowy, 
Polski Związek Piłki Siatkowej, Pol-
ski Związek Zapaśniczy, Centralny 
Ośrodek Sportu, Związek Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP, Zwią-
zek Województw RP, Związek Miast 
Polskich, Unia Metropolii Polskich, 
Business Centre Club, Fundacja 
Polskiego Godła Promocyjnego TE-
RAZ POLSKA. W ramach Programu 
„Promujemy Polską Architekturę”, 
do patronów honorowych konkursu 
dołączyli: Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a także Sto-
warzyszenie Architektów Polskich RP, 
IBDiM, Izba Projektowania Budowla-
nego, Stowarzyszenie Budownictwa 
Ekologicznego i stowarzyszenia bran-
żowe oraz wszystkie wyższe uczelnie 
techniczne w kraju.

Europejski Tydzień 
Sportu w Bukownie 

bukowno
Agnieszka�Zub

W dniach 23 – 30 września po raz 
czwarty we wszystkich państwach 
Unii Europejskiej obchodzony był 
Europejski Tydzień Sportu (ETS), 
koordynowany w Polsce przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki. W ak-
cję po raz pierwszy włączyło się 
również Bukowno. Organizatorem 
tutejszej imprezy był bukowień-
ski MOSiR przy współpracy szkół, 
przedszkoli i klubów sportowych.

Europejski Tydzień Sportu jest 
inicjatywą Komisji Europejskiej ma-
jącą promować sport i aktywność 
fizyczną w całej Europie. Ta ogólno-
europejska kampania realizowana pod 
hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma 
zachęcić obywateli do aktywnego try-
bu życia w czasie obchodów Tygodnia 
oraz przez cały rok. Podstawowym za-
daniem Europejskiego Tygodnia Spor-
tu jest angażowanie, uświadamianie 
i inspirowanie mieszkańców Europy 
do podejmowania aktywności fizycz-
nej w codziennym życiu, a jej głównym 
celem jest popularyzacja sportu na 
poziomie lokalnym i integracja spo-
łeczna różnych grup wiekowych. Eu-
ropejski Tydzień Sportu to nie tylko 
zajęcia sportowe, ale przede wszystkim 
edukacja młodego pokolenia w celu 
kształtowania zdrowego, aktywnego 
trybu życia oraz właściwych zacho-
wań od najwcześniejszych lat życia.

– Idea I edycji Europejskiego Ty-
godnia Sportu w Bukownie jest taka, 
by była to impreza przeznaczona dla 
najmłodszych – mówi dyrektor MOSiR 
i inicjatorka akcji w Bukownie Anna 
Kwaśniewska. – W związku z tym, że 
moim pierwszym wykształceniem jest 
wykształcenie pedagogiczne, widzę 
potrzebę inwestowania w najmłod-
sze dzieci, żeby zaszczepiać w nich 
zainteresowanie sportem i potrzebę 
aktywnego trybu życia. Uważam, że 
kultura fizyczna powinna być propa-
gowana od najmłodszych lat.

Dyrektor MOSiR podkreśla, że 
imprezy nie udałoby się zorganizować 
bez wsparcia władz miasta Bukowno, 

sponsorów, ścisłej współpracy ze szko-
łami, przedszkolami i klubami sporto-
wymi oraz bez pracowników MOSiR, 
którzy przygotowali dla uczestników 
sportowych zmagań szereg różnorod-
nych, bezpłatnych wydarzeń, atrakcji 
i konkursów.

Pierwszego dnia imprezy odbył się 
turniej koszykówki TRIO BASKET, zor-
ganizowany na hali sportowej MOSiR. 
Wzięli w nim udział koszykarze z dzia-
łającej w Bukownie sekcji Towarzystwa 
Sympatyków Prince’a. Drugiego dnia 
akcji, również na hali sportowej, od-
był się turniej piłki siatkowej z udzia-
łem sekcji siatkówki MOSiR (kadetki).

Mnóstwo emocji wzbudziły 
czwartkowe zmagania przedszkola-
ków, w których wzięło udział pra-

wie 130 maluchów z Przedszkola 
Miejskiego w Bukownie i Bukownie 
Starym oraz z Przedszkola Sióstr Pre-
zentek. 5- i 6-latki pod okiem trene-
rów i zawodników Orbity Bukowno 
z ogromnym zapałem uczestniczyły 
w przygotowanych przez organiza-
torów zabawach i grach sportowych. 
Oprócz rywalizacji nie zabrakło warsz-
tatów tanecznych oraz uwielbianych 
przez dzieciaki dmuchańców. Naj-
młodszym uczestnikom imprezy kibi-
cowali przedstawiciele władz miasta: 
burmistrz Mirosław Gajdziszewski, 
zastępca burmistrza Józef Paluch 
oraz sekretarz Marcin Cockiewicz. 
Po zakończeniu sportowych zmagań 
dzieci zostały obdarowane drobnymi 

upominkami i słodyczami. Również 
w czwartek najmłodsi piłkarze z AP 
MGHKS próbowali swoich umiejęt-
ności na stadionie MOSiR. Były biegi 
z piłką i rzutem na bramkę, biegi z ro-
dzicami i mecz piłkarski. Uczestnicy 
otrzymali słodycze, dyplomy, a najlep-
si okolicznościowe puchary.

Największe zainteresowanie 
wzbudziły jednak zorganizowane 
w Bukownie po raz pierwszy zawo-
dy runballowe. Wzięli w nich udział 
uczniowe klas 4-6 szkoły podstawowej 
nr 1 i 2 oraz klasy 3 gimnazjum. Za-
wody odbywały się na dystansie 50 m 
w dwóch kategoriach: 200 i 230, czyli 
w kulach runballowych o średnicy 2 
m oraz 2,3 m. Nową, atrakcyjną formę 
rekreacji ruchowej „Biegam i chodzę 

w kuli” poprzedziła rywalizacja w bie-
gach na 600 m. Zwycięzcy z każdego 
rocznika, z podziałem na dziewczęta 
i chłopców, otrzymali okolicznościowe 
koszulki, a każdemu uczestnikowi za-
wodów wręczono pamiątkowy medal.

Organizatorzy chcą, aby kolejne 
akcje w ramach Europejskiego Ty-
godnia Sportu objęły także inne ka-
tegorie wiekowe – docelowo również 
seniorów. Jeśli będzie zainteresowa-
nie, w przyszłości planowane jest zor-
ganizowanie w Bukownie Akademii 
Runballu. Warto dodać, że Europejski 
Tydzień Sportu, zainicjowany przez 
bukowieński MOSiR, jest jedyną taką 
imprezą w całym powiecie olkuskim.
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Okręg nr 1 Kandydaci do Rady Powiatu w Olkuszu

1
Bogumił Sobczyk Michał MRówKa

2
Jacek Piotr oSuch 
3

Rafał CzeladzKi
4

Jerzy ŻaK
5

6
Jagoda  

leKa-wROnieCKa
Urszula  

KwiatKOwsKa

7
Jolanta PiąteK

8
Bożena CzaRnOta
9

Renata Małysa
10

11
wiesław CzeKaJ Józef staCh

12

MATERIAŁ WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2
andrzej wóJCiK zbigniew GęGOteK

6

Kandydaci do sejmiku województwa Małopolskiego

KOMITET WYBORCZY 
PRawO i sPRawiedliwOŚĆ 10

lista nr

nr nr

10
lista nr

(okręg nr 1 - Gmina Olkusz)

Które samorządy najwięcej wydają  
na inwestycje? 

powiat
Wiola�Woźniczko�

- Wygląda na to, że największy do-
łek jest już za nami. Po rekordowo 
słabym 2016 roku wydatki inwe-
stycyjne wyraźnie wzrosły, choć 
i tak są wciąż wyraźnie niższe niż 
w latach 2014–2015, nie mówiąc 
o najlepszym jak dotąd okresie 
2009–2010 – tak samorządowy 
ranking „Liderzy inwestycji 2015 
– 2017” oceniają jego autorzy prof. 
Paweł Swianiewicz i Julita Łukom-
ska. Gdzie ulokowały się nasze sa-
morządy pod względem wydatków 
inwestycyjnych?

Dla potrzeb rankingu wzięto pod 
uwagę całość wydatków inwestycyj-
nych w trzech latach (2015 – 17). 
Autorzy zestawienia zaznaczają, że 
starają się uwzględniać także wydat-
ki ponoszone ze środków własnych 
przez spółki komunalne (do miasta na 
prawach powiatu i miast powiatowych 
rozsyłane są ankiety, ze względów lo-
gistycznych nie jest to możliwe w przy-
padku mniejszych miast). W rankingu 
nie ujęto wydatków spółek komunal-
nych w przypadku miast powiatowych 
z uwagi na niski odzew (niespełna 15 
proc. odpowiedzi). Ranking autorstwa 
prof. nauk ekonomicznych i kierownik 
Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej 
na Wydziale Geografii i Studiów Regio-
nalnych Uniwersytetu Warszawskie-
go Pawła Swianiewicza oraz adiunkt 

Julita Łukomska, opublikowało cza-
sopismo samorządowe „Wspólnota”.

Pamiętając o tym, że jesteśmy 
w środku najhojniejszego dla Polski 
i naszych samorządów budżetu

Unii Europejskiej, dotychcza-
sowa wielkość zrealizowanych pro-
jektów inwestycyjnych może nieco 
rozczarowywać. Bo przecież wydatki 
majątkowe samorządów są bardzo 
mocno powiązane z cyklem finanso-
wania z funduszy unijnych programów 
operacyjnych, a wielkość dotacji z te-
go źródła w niektórych latach sięgała 
1/3 całości wydatków inwestycyjnych.

Twórcy zestawienia przypomi-
nają, że kilkanaście lat temu kon-
centrowali się na inwestycjach 
w infrastrukturę techniczną uzna-
jąc, że to one najbardziej przekładają 
się na rozwój lokalny.  - Ale sytuacja 
się zmieniła. Po pierwsze, podstawo-
we potrzeby infrastrukturalne w wielu 
gminach zostały zaspokojone i można 
było zająć się zaniedbaniami w innych 
dziedzinach. Po drugie, zmieniają się 
warunki, w jakich działają samorzą-
dy, w efekcie potrzeby inwestycyjne 
ewoluują. Na przykład starzenie się 
społeczeństwa może powodować, że 
– jak powiedział jeden z samorządow-
ców – być może bardziej niż nowych 
dróg będziemy wkrótce potrzebować 
nowych domów pomocy społecznej. 
Po trzecie, większą popularność zdo-
bywały koncepcje naukowe

wskazujące na znaczenie dla roz-
woju gospodarczego innych niż twarda 
infrastruktura inwestycji – w dziedzi-

nie edukacji, kultury, rozrywki, spor-
tu – uważa prof. Paweł Swianiewicz. 
Dlatego tez w rankingu brano pod 
uwagę wszystkie projekty realizowa-
ne przez samorządy.

Jakich przedsięwzięć w minio-
nych trzech latach było najwięcej? 
W województwach i powiatach są to 
przede wszystkim inwestycje transpor-
towe. W pierwszym przypadku prawie 
1/5 wydatków w tej kategorii odnosi 
się do kolei). -W powiatach znaczący 
udział mają jeszcze inwestycje oświa-
towe, a w województwach – związane 
z rolnictwem. Zwiększanie się udziału 
inwestycji transportowych obserwuje-

my także w miastach na prawach po-
wiatu i w gminach (choć w przypadku 
dużych miast udział ten był najwyż-
szy w 2016 roku, a w 2017 nieco się 
zmniejszył, ale w dłuższej perspek-
tywie tendencja jest jednoznacznie 
wzrostowa). W gminach przez wiele 
lat dominowały inwestycje w gospo-
darkę komunalną (wliczając w to wy-
datki na infrastrukturę wiejską). Ale 
w ostatnich latach wyraźnie zdystan-
sowały je przez projekty transporto-
we. Trzeba jednak pamiętać, że dane 
budżetowe mogą być w tym zakresie 
nieco mylące. Znaczna część inwesty-
cji w gospodarkę komunalną, zwłasz-

cza w największych miastach, bywa 
prowadzona przez spółki komunalne. 
Stąd udział inwestycji związanych 
z gospodarką wodnościekową, gospo-
darką odpadami czy ciepłownictwem 
jest w danych budżetowych niższy, 
niż to wynika z ich rzeczywistej wagi 
dla strategii rozwojowych samorzą-
dów. Nadal znaczącą część stanowią 
inwestycje w infrastrukturę sportową 
i rekreacyjną, choć szczyt ich popular-
ności przypadł kilka lat temu – czyta-
my w opisie rankingu.

Ile inwestują nasze samorządy?
Wśród województw Małopolska 

plasuje się na 9. miejscu z wynikiem 
139,71 zł średnich wydatków inwesty-
cyjnych na mieszkańca (w poprzedniej 
edycji za lata 2014 – 2016 była na 11. 
miejscu). Liderem jest województwo 
podlaskie (255,54 zł), a zestawienie za-
myka województwo łódzkie (71,27 zł).

Najwyższe średnie wydatki w ka-
tegorii miast wojewódzkich zanoto-
wał Kraków (1778,10 zł). Ostatnie 
miejsce zajmuje Gorzów Wielkopol-
ski (813,04 zł).

W kategorii powiatów ponownie 
najlepiej wyda przasnyski (woj. mazo-
wieckie) z wynikiem 504,30 zł. Powiat 
olkuski uplasował się na 288. lokacie 
(62,46 zł), w poprzedniej edycji był na 
297. miejscu. Sąsiedni powiat chrza-
nowski zajął 242. miejsce (92,57 zł), 
miechowski 84. miejsce (167,41 zł), 
a oświęcimski 56. miejsce (190,38 zł). 
Na ostatniej, 314. lokacie znalazł się 
powiat górowski z woj. dolnośląskie-
go (15,98 zł).

Wysokie Mazowieckie (woj. podla-
skie) – to lider wśród miast powiato-
wych (1503,02 zł). Olkusz zajął 251. 
pozycję (w poprzednim rankingu 2014 
– 2016 był 241.), notując średnie wy-
datki inwestycyjne na mieszkańca na 
poziomie 199,91 zł. Wyżej znalazły 
się: Oświęcim (11. miejsce; 950,04 
zł), Miechów (77. miejsce; 548,53 zł) 
i Chrzanów (210. miejsce; 309,20 zł). 
Zestawienie na 267. miejscu zamyka-
ją podlaskie Sejny (9,99 zł).

W kategorii pozostałych miast 
Wolbrom uplasował się na 178. lo-
kacie z wynikiem 618,96 zł (poprzed-
nio był na 308. miejscu). 424,59 zł 
– to średnie wydatki inwestycyjne na 
mieszkańca Bukowna, które jest na 
333. pozycji (wcześniej 215. miejsce). 
Pierwsze i ostatnie lokaty należą do 
miast z województwa zachodniopo-
morskiego: Dziwnowa (4502,43 zł) 
i Dobrej (25,58 zł; 590. miejsce).

Wśród gmin wiejskich niekwe-
stionowanym liderem jest łódzki 
Kleszczów (12 860,62 zł). Bolesław 
uplasował się na 1006. pozycji z wy-
datkami inwestycyjnymi „na głowę” 
w wysokości 407,07 zł (w rankingu za 
lata 2014 – 2016 był na 929. miejscu). 
Na 1027. lokacie znalazł się Trzyciąż 
(400,09 zł), który wcześniej zajmował 
1006. miejsce. Klucze zajęły 1348. 
miejsce (265,80 zł), poprzednio by-
ły na 1472. lokacie. Ostatnia (1555. 
miejsce) jest mazowiecka Olszanka 
(28,38 zł).
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Okręg nr 1 Kandydaci do Rady Miejskiej w Olkuszu

1
Józef Filas Przemysław  

KwiatKOwsKi

2
Michał zasUCha

3
Joanna KOCJan

4
Maria BeszteRdO

5

6
anna MOCny edyta łydKa

7
tomasz RUszKOwsKi
8

waldemar CzaRnOta
9

Marcin CURyłO
10

Okręg nr 2 Kandydaci do Rady Miejskiej w Olkuszu

1
łukasz KMita wojciech PaneK

2
tomasz  

zaBOROwsKi

3
Barbara  

zaJąCzKOwsKa-dąBeK

4
teodozja BanyŚ 

5

6
zofia PatRyKiewiCz dorota KiKa

7
edwarda wOlsKa
8

tomasz witeCKi
9

Okręg nr 3 Kandydaci do Rady Miejskiej w Olkuszu

1
łukasz PiąteK Roman GłOwaCKi

2
zbigniew staCh

3
Krystyna Pandel

4
zdzisław sOleCKi

5

augustyn  
GRzeBinOGa

6 7
Józefa stOChel Renata JURCzyK

8

KOMITET WYBORCZY 
PRawO i sPRawiedliwOŚĆ 10

lista nr

dOtRzyMaliŚMy słOwa w Rządzie - dOtRzyMaMy w saMORządzie

(osiedla: słowiki, wschód, Centrum, 
skalskie, Piaski, Pomorzany)

(osiedla: Młodych, Pakuska,  
Czarna Góra)

(sołectwa Gminy Olkusz)
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Kandydat na Burmistrza Olkusza 

ŁUKASZ KMITA

Popieramy!
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Tunelem do Bukowna? 
bukowno

Wiola�Woźniczko�

Droga Olkusz – Bukowno jest czę-
stym tematem interwencji naszych 
Czytelników. Tym razem powróciła 
kwestia gałęzi, które zdaniem kie-
rowców, mocno utrudniają jazdę 
i powodują, że w niektórych miej-
scach zagraża to bezpieczeństwu 
wszystkich użytkowników traktu.

- Kiedy podjęte będą konkret-
ne działania w celu poprawy bezpie-
czeństwa na odcinku drogi Olkusz 
- Bukowno przez Mazaniec? Drzewa 
kładą się na drogę, nie utrzymywane 

w porządku korony drzew łączą się 
ze sobą i tworzą tunel. W takim tune-
lu po wjechaniu z nasłonecznionego 
odcinka drogi nie widać rowerzystów 
i pieszych czy biegaczy. Kwestia czasu 
i będzie tam znowu wypadek – napi-
sał do nas Czytelnik, prosząc o odpo-
wiedź starostę. Szef powiatu odesłał 
nas jednak do Zarządu Drogowego.

Tradycyjnie już dowiedzieliśmy 
się, że przeglądy traktów pod kątem 
przydrożnej zieleni odbywają się regu-
larnie. Szef Zarządu Drogowego infor-
muje, że trwają rozmowy z olkuskim 
nadleśnictwem na temat komplekso-
wego rozwiązania kwestii przydrożnej 
zieleni w newralgicznych miejscach. - 

Drzewa rosnące w ciągu drogi powiato-
wej Olkusz - Bukowno w normalnych 
warunkach pogodowych nie zagrażają 
użytkownikom drogi. Niemniej jednak 
Zarząd Drogowy w Olkuszu wspólnie 
z Nadleśnictwem Olkusz, biorąc pod 
uwagę możliwości finansowe i przepi-
sy obowiązującego prawa, podejmie 
odpowiednie działania, aby uporząd-
kować zieleń w obrębie drogi w nieco 
szerszym zakresie niż cykliczna przy-
cinka gałęzi – odpowiada dyrektor Za-
rządu Drogowego Paweł Pacuń.

Do tematu na pewno powrócimy, 
gdy będą znane szczegóły wstępnie 
zaplanowanych zamierzeń obydwu 
instytucji.

Ciemno na ulicach! 
olkusz

Wiola�Woźniczko�

- Wieczorne wyjście z domu to jest 
wyzwanie. Nic nie widać! Lampy nie 
świecą na całej ulicy. Może osoby 
odpowiedzialne za ten stan rzeczy 
ruszą się czasem zza biurek i prze-
spacerują po mieście po zmroku 
– zadzwoniła do nas mieszkan-
ka ulicy Biema w Olkuszu. Podob-

ne sygnały dotarły naszej redakcji 
z osiedla Słowiki.

Za uliczne oświetlenie odpowiada 
gmina. Dotyczy to wszystkich dróg, 
także tych zarządzanych przez powiat 
czy województwo. Z interwencjami 
naszych Czytelników zwróciliśmy się 
zatem do władz miasta. -Wiemy, że 
w wielu miejscach jest problem z ulicz-
nym oświetleniem na skutek silnego 
wiatru w poprzedni weekend. Tauron 
poinformował nas, że w pierwszej ko-

lejności usuwane są awarie w domach 
prywatnych, a dopiero później na uli-
cach. W większości sprawność oświe-
tlenia została już przywrócona, choć 
mogą zdarzać się jeszcze miejscowe 
problemy. Wspólnie z Tauronem mo-
nitorujemy temat na bieżąco - odpo-
wiada rzecznik prasowy olkuskiego 
magistratu Michał Latos.

Wszelkie problemy z ulicznym 
oświetleniem można bezpośrednio 
zgłaszać do Wydziału Drogowo – In-
westycyjnego pod nr tel.: 32 626 01 57.

Wasze interWencje
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Nowe perspektywy dla budynku 
po byłej szkole w Trzyciążu 

Trzyciąż
Ewa�Barczyk�

Happy endem może wkrótce skoń-
czyć się sprawa, która dzięki wielu 
zabiegom i staraniom władz sa-
morządowych doczeka się opty-
mistycznego rozwiązania. Już 
niedługo, dzięki pozyskanemu do-
finansowaniu ze środków unijnych, 
nowe życie ma szanse rozpocząć 
budynek po byłej szkole rolniczej 
w Trzyciążu. Nieruchomość, która 
formalnie jest własnością Powiatu 
Olkuskiego, obecnie jest zarządza-
na przez Gminę Trzyciąż.

- Sprawa przywrócenia aktyw-
ności funkcjonalnej tego pięknego 
obiektu od wielu miesięcy była dla 
nas priorytetem. Kiedy Gmina Trzyciąż 
przejęła nieruchomość w zarząd na 20 
lat od Powiatu Olkuskiego mieliśmy 
konkretną ofertę podmiotu zaintere-
sowanego zagospodarowaniem jej na 
potrzeby domu pomocy społecznej. 
Podpisaliśmy nawet umowę dzierża-
wy z zainteresowanym inwestorem, 
który niestety ostatecznie się wyco-
fał. Od tego czasu prowadziliśmy ko-
lejne rozmowy z kilkoma podmiotami, 
zachęcając je do zagospodarowania 
nieruchomości. Ostatnio pojawiła się 
nowa szansa – w partnerstwie Gmi-
ny Trzyciąż, Stowarzyszenia Hone-
stus oraz LGD Nad Białą Przemszą 
od stycznia 2019 r. w gminie Trzyciąż 
będzie realizowany projekt “Pogodni 
dojrzali w powiecie olkuskim”, dzięki 
któremu powstanie Centrum Aktyw-

nego Seniora dla osób w podeszłym 
wieku - wyjaśnia wójt Roman Żelazny.

Projekt “Pogodni dojrzali w po-
wiecie olkuskim” będzie skierowany 
do rodzin, które potrzebują wspar-
cia w zakresie opieki nad starszymi, 

niesamodzielnymi osobami z terenu 
gminy Trzyciąż i powiatu olkuskie-
go. Dzięki uzyskanemu przez Stowa-
rzyszenie Honestus dofinansowaniu 
ze środków unijnych w wysokości 3 
791 151,87 zł (wartość całego pro-
jektu opiewa na kwotę 4 091 151,87 
zł) w malowniczo położonym obiekcie 
po byłej szkole w Trzyciążu powstanie 
dzienny ośrodek opieki dla osób nie-

samodzielnych, w którym zakwalifi-
kowane osoby będą mogły skorzystać 
z usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych 
oraz zajęć aktywizująco - uspraw-
niających. Pomoże to odciążyć tro-
chę  w codziennym trudzie członków 

rodzin podopiecznych, którzy dosta-
ną wsparcie w postaci wykwalifikowa-
nych usług wspomagających.

W założeniach wstępnych projekt 
ma wspierać osoby, które ze względu 
na podeszły wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opie-
ki lub pomocy, w związku z brakiem 
możliwości samodzielnego wykony-
wania podstawowych czynności dnia 

codziennego. Ma także wspomagać 
ich opiekunów faktycznych. Placówka 
będzie oferować opiekę w ciągu dnia. 
Plan przewiduje, że w czasie pobytu 
w Centrum podopieczni będą mieli 
zapewnione posiłki, a także fachową 
pomoc w zakresie rehabilitacji, za-
jęcia kulturalno-oświatowe, grupo-
wą i indywidualną terapię zajęciową 
dla podtrzymywania kondycji psy-
chofizycznej, psychoterapię, a przede 
wszystkim tak istotną dla przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu 
możliwość wspólnego spędzania czasu 
z innymi ludźmi o podobnych proble-
mach. Według przyjętych w projekcie 
zasad, zajęcia dla uczestników będą 
odbywać się pod opieką fachowców, 
w tym terapeutów zajęciowych i fizy-
koterapeutów. W zależności od kon-
dycji fizycznej i psychicznej, osoby 
korzystające ze wsparcia będą mogły 
uczestniczyć w odpowiednich zaję-
ciach, zapewniających im utrzymanie 
optymalnego stanu psychofizyczne-
go, podtrzymania samodzielności 
i aktywności. W ten sposób dostaną 
szansę skutecznego przeciwdziała-
nia pogłębianiu się dysfunkcji zwią-
zanych z procesem starzenia się czy 
występowaniem niepełnosprawności. 
Projekt przewiduje także udzielanie 
wsparcia dla rodzin czy opiekunów 
faktycznych podopiecznych poprzez 
poradnictwo, informowanie, a nawet 
wsparcie psychologiczne.

Pozyskane dofinansowanie gwa-
rantuje realizację projektu  “Pogodni 
dojrzali w powiecie olkuskim” w okre-
sie od 1 stycznia 2019 do 31 sierpnia 
2022 roku.

O G Ł O S Z E N I A   P Ł A T N E
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BARZYCKA Ewa
Miejsce 5

BRODA Adrian
Miejsce 10

RZEPKA Dariusz
Miejsce 4

NOGA Bożena
Miejsce 9

SZCZYGIEŁ Zdzisława
Miejsce 3

BĄCHÓR Zbigniew
Miejsce 8

ORKISZ Jan
Miejsce 2

ADAMUSZEK Barbara
Miejsce 7

PIASNY Bartosz
Miejsce 12

 PIASNY Paweł
Miejsce 1

SZOTEK Karol
Miejsce 6

BANYŚ Karolina
Miejsce 11

Szanowni Państwo!
Zbliżająca się data wyborów samorządowych to doskonała okazja,  
aby się wspólnie zebrać, porozmawiać o naszej małej ojczyźnie,  
o tym co zrobiliśmy, o tym co można jeszcze zrobić, o przyszłości.

Zebraliśmy się taką grupą ludzi i na samym wstępie postanowiliśmy:

• pozostawiamy ideologię na boku,

• nie przenosimy sporów z płaszczyzny krajowej na płaszczyznę lokalną,

• dla nas najważniejsze są sprawy samorządu.

Dlatego w naszym komitecie znajdą Państwo osoby o różnym 
światopoglądzie. Osoby z wielkim doświadczeniem, ale także i takie, 
które to doświadczenie chcą zdobyć. Osoby dla których otaczająca je 
rzeczywistość nie jest obojętna.

Dlatego zjednoczyliśmy się i powołaliśmy do życia całkowicie bezpartyjny, 
niezależny od jakichkolwiek liderów komitet wyborczy, w ramach którego 
będziemy ubiegać się o Wasze poparcie i głosy 21 października 2018 roku. 
Oddając się do Państwa dyspozycji, już dzisiaj prosimy o wsparcie. Dzięki 
temu będziemy dalej mogli kontynuować dobre zmiany w powiecie olkuskim 
i w gminie Wolbrom. Proponujemy także Wyborcom z gminy Olkusz i miasta 

Okręg nr 1 - Gmina Olkusz - kandydaci do Rady Powiatu

Bukowno zespół kandydatów na radnych miejskich oraz kandydatów na 
burmistrzów tych gmin, by i tam można było wprowadzić dobre  
i pożądane zmiany dla mieszkańców i dla przedsiębiorców.

Dzisiaj prezentujemy nasz komitet do Rady Powiatu w Olkuszu i do Rady 
Miejskiej w Olkuszu.

Z poważaniem 
Paweł Piasny
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Mam 43 lata. Z moją małżonką Magdaleną założyliśmy szczęśliwą 
rodzinę, ciesząc się z naszych latorośli Wiktorii, Pawła, Ignacego 
i Julii. Ukończyłem politykę samorządową na UŚ w Katowicach. 
Obecnie jestem Starostą Olkuskim, jednak przede wszystkim 
czuję się przedsiębiorcą i menedżerem. Jestem współautorem 
reformy powiatu olkuskiego, dzięki której udało się spłacić połowę 
zadłużenia, uzdrowić finanse powiatu, pozyskać kilkadziesiąt 
milionów złotych ze środków zewnętrznych. Jestem skuteczny 
w działaniu, mam swoje zdanie i potrafię go obronić. Nie składam 
obietnic bez pokrycia.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Olkusz /1994 -1998/, Wicestarosta 
Olkuski /1999 - 2001/ i od 2015r. do chwili obecnej. Poseł na 
Sejm RP / 2001- 2005/ - Sekretarz Sejmu. Członek założyciel 
Stowarzyszenia „Wszyscy dla Wszystkich „. Wiceprzewodniczący 
Unii Pracy w kraju. www.janorkisz.eu fb

Radna obecnej kadencji Rady Powiatu. Przewodnicząca Komisji 
ds. Pomocy Społecznej. Lekarz medycyny, specjalista chorób płuc. 
Mężatka, dwóch dorosłych synów. Olkuszanka. Hobby jazda na 
rowerze, ogród, kwiaty.

Aktywny samorządowiec z bogatym doświadczeniem: radny Rady 
Miejskiej (1998-2003), Wiceburmistrz (2003-2006) i Burmistrz 
Miasta i  Gminy Olkusz (2006-2014), radny Rady Powiatu 
w  Olkuszu (2014-2018). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, podyplomowe studia prawno-samorządowe w In-
stytucie Nauk Prawnych PAN.

Praca w samorządzie to całe moje życie zawodowe. Pracowałam 
w okresie tworzenia podstaw działania samorządu gminnego – 
jako Sekretarz Miasta i Gminy Olkusz, pracowałam w okresie 
tworzenia podstaw działania samorządu powiatowego - na 
różnych stanowiskach w  Starostwie Powiatowym w  Olkuszu. 
Zwieńczeniem mojej kariery zawodowej była funkcja dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Byłam pierwszym 
koordynatorem Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
poszukując najlepszych wykładowców, dbałam o  jego wysoki 
poziom merytoryczny.

Jestem nauczycielem dyplomowanym w IV LO w Olkuszu. Interesu-
ję się wszystkim co związane jest z ziemią olkuską. Sam mieszkam 
w Olkuszu. Jestem przygotowany do zadań, jakie stawia przede 
mną praca w samorządzie lokalnym. Dowody wsparcia i zachęty 
ze strony moich uczniów i absolwentów, zmotywowały mnie do 
udziału w wyborach. Chęć reprezentowania młodzieży  w przyszłej 
Radzie wynika z tego, że pracując przez wiele lat z młodymi ludźmi, 
poznałem ich  problemy i oczekiwania. Jestem pewien, że Was nie 
zawiodę w pracy społecznej jako radny powiatowy. W przyszłej 
radzie chciałbym się skupić na sprawach oświaty i infrastruktury.

Wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Zawodowo i prywatnie zwią-
zana z Olkuszem. Od kilku lat aktywnie działa w Zarządzie Osiedla 
Pomorzany, zaangażowana w problemy i potrzeby Mieszkańców 
oraz otwarta na ich pomysły i inicjatywy.

Bezpartyjna,wykształcenie wyższe pedagogiczne.Doświadczenie 
w pracy samorządowej. Aktualnie Z-ca Dyr.Urzędu Pracy w Ol-
kuszu. Działa na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych 
w powiecie. Praca z ludzmi i na rzecz ludzi.

Mąż Eweliny, tata Julii. Mieszkaniec Gorenic. Inżynier BHP, 
Vice Prezes OSP Gorenice, honorowy krwiodawca. Były członek 
zarządu PCK Olkusz. Organizator i uczestnik akcji charytatywnych. 
Społecznik.Bezpartyjny. To My tworzymy ten powiat.

Nauczyciel w IV LO oraz w ZDZ w Olkuszu. Sportowiec. Akrobata. 
Wielokrotny Medalista Mistrzostw Świata i Europy. Były Artysta 
i Trener w Cirque du Soleil.

Nauczyciel dyplomowany, od wielu lat aktywnie uczestniczy 
w  życiu społeczności lokalnej współpracując z  organizacjami 
charytatywnymi oraz instytucjami. Wspomaga potrzebujących, 
uczy młodzież wrażliwości i  szacunku do drugiego człowieka. 
Jej praca została zauważona i doceniona miedzy innymi przez: 
Starostę Olkuskiego, Burmistrza Olkusza, Ks. Biskupa Diecezji 
Sosnowieckiej oraz stowarzyszenia charytatywne.

Założyciel SpottedOlkusz.pl które już od 4 lat charytatywnie 
pomaga mieszkańcom Ziemi Olkuskiej, uzyskać informacje 
ułatwiające im życie codzienne. Jeden z  organizatorów akcji 
charytatywnej „Bądź Widoczny Daj Się Zauważyć”, mającej na 
celu darmowe rozdawanie odblasków w  zamian za nakrętki 
butelkowe.
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SZATAN Tadeusz
Miejsce 5

ANDRUSZKIEWICZ Ewa
Miejsce 4

PRZYBYLSKI Marcin
Miejsce 3

GODWIŃSKA Elżbieta
Miejsce 2

ADAMSKI Janusz
Miejsce 1

Okręg nr 3 - Gminy Wolbrom, Trzyciąż - kandydaci do Rady Powiatu

Okręg nr 2 - Gmina Klucze - kandydaci do Rady Powiatu

SMOTER Waldemar
Miejsce 5

GOŁEMBIOWSKA-KAROŃ 
Agnieszka - Miejsce 4

KOZŁOWSKI Robert
Miejsce 3

KIWIOR Edyta
Miejsce 8

KOŁODZIEJ Stanisław 
Miejsce 2

WARZECHA Janina
Miejsce 7

GORGOŃ Dariusz
Miejsce 1

POSEŁEK Tadeusz
Miejsce 6

Okręg nr 4 - Gminy Bolesław, Bukowno - kandydaci do Rady Powiatu

DUKAT Adam
Miejsce 4

STENCEL Leszek
Miejsce 3

PĘGIEL Edmund 
Miejsce 2

RZOŃCA Barbara
Miejsce 1

SOLECKA Monika
Miejsce 5

BOGAJEWSKA-PIĘTKA 
Bożena - Miejsce 6

Żonaty, dwóch synów. Wieloletni pracownik ZGH, nadsztygar 
górniczy, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. 
Przewodniczący Związku Zawodowego KADRA. Przez wiele kadencji 
radny w Radzie Gminy Klucze.

63 lata, od ponad trzydziestu lat mieszkanka Klucz. Wykształcenie 
wyższe prawnicze, emerytowany pracownik samorządu Miasta 
i Gminy Wolbrom. Rodzina - dwie dorosłe córki oraz nastoletnia 
wnuczka. Zależy mi na   otwartej współpracy powiatu z władzami 
poszczególnych gmin dla dobra ich mieszkańców. Lubię ambitne 
kino, muzykę.

38 lat, żonaty, dwoje dzieci, mieszkam w Bogucinie Dużym gdzie 
prowadzę nieduże gospodarstwo. Pracuję u siebie prowadząc 
własną działalność gospodarczą od 2007 roku w  Kluczach-
-Osadzie. Najważniejsze dla mnie są szkolnictwo i sprawiedliwe 
inwestycje infrastrukturalne w  każdej miejscowości (drogi, 
chodniki i nowe trasy rowerowe). 

Mgr marketingu i  zarządzania - specjalizacja: organizacja 
przedsiębiorstwa, analityk medyczny. Przez ponad 20 lat prezes 
Rodzinnych Ogródków Działkowych w Kluczach „NA KAMYKU”.

Długoletni pracownik OFNE. Radny Gminy Klucze trzech kadencji. 
Od 2015r. Członek Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej 
w Olkuszu. Członek Rady Sołeckiej w Kwaśniowie Górnym.

Żonaty, trójka dorosłych dzieci Dominik, Grzegorz i Anna, magister 
prawa i magister historii, doktorant WPiA UŚ, absolwent SGH i UJ. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu, wieloletni samo-
rządowiec. Prezes OSP w Wolbromiu oraz Prezes Wolbromskiego 
Klubu Sportowego Przebój Wolbrom. Obecnie prowadzę Kance-
larię Doradcy Restrukturyzacyjnego w Wolbromiu gdzie zajmuję 
się postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym osób 
prawnych i konsumentów.

Urodzony i  zamieszkały w  Wolbromiu. Żonaty dwoje dzieci. 
Wykształcenie wyższe. Doświadczenie w  pracy na różnych 
szczeblach administracji, wieloletni dyrektor wolbromskich 
szkół, obecnie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wolbromiu. 
Społecznik i  samorządowiec. Piastował funkcje radnego Rady 
Miejskiej. Szacunek dla mieszkańców, otwartość na problemy, 
normalność i uczciwość, to zasady, którymi kieruje się w pracy 
i działalności publicznej.

Dyrektor Zespołu Szkół w  Gołaczewach. Radny Rady Powiatu 
w Olkuszu i Członek Zarządu Powiatu w Olkuszu w latach 2010 
- 2014 i 2014 - 2018. Przewodniczący Rady Fundacji „Bezpieczny 
Powiat Olkuski”.

52 lata; ukończyła zarządzanie finansami na Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w  Kielcach, studia podyplomowe z  zakresu 
prawa o  aktach stanu cywilnego, jest wykwalifikowanym 
instruktorem tańca. Na co dzień Z-ca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Wolbromiu, od 33 lat związana z Zespołem Pieśni 
i  Tańca „Wolbromiacy” (choreograf/kierownik), radna Rady 
Powiatu kadencji 2014-2018.

lat 48, bezpartyjny, dyrektor Zespołu Szkół w Wolbromiu. Od 2012 
roku członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chorób 
Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.  Doświadczenie samorządowe: 
w latach 2010 -2014 –  Radny Rady Powiatu w Olkuszu, w latach 
2013-14 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Doświadczenie 
zdobyte w  pracy zawodowej i  społecznej chce wykorzystać 
w działaniach służących rozwojowi społeczeństwa lokalnego.

Lat 64, żonaty, jedno dziecko. Dyrektor MOPS w  Wolbromiu. 
Studia wyższe, absolwent AGH w Krakowie. Studia podyplomowe: 
WSHiFM Warszawa, IRSS w Warszawie. Radny Rady Miejskiej 
1998-2000. Członek Zarządu Miasta 1998-2000. Radny Rady 
Powiatowej w Olkuszu kadencja 2014-2018.

Lek. med. w Praktyce Lekarza Rodzinnego w Łobzowie. Wiceprezes 
WOL-MED.

Przedsiębiorca.

Mieszkanka Międzygórza. Dyrektor Centrum Kultury im. 
Marii Płonowskiej w Bolesławiu. Radna Rady Powiatu, 
w kadencji 2014-2018 członek Zarządu Powiatu.

Wicestarosta Olkuski I kadencji. Wieloletni członek Za-
rządu Powiatu w Olkuszu. Doświadczenie samorządowe 
wykorzystuje w działalności dla lokalnej społeczności. 
Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Absolwent AGH w Krakowie, specjalność – odlewnictwo. 
Studia podyplomowe w WSBiF w Katowicach. Od 1990 
roku jest członkiem Rady Nadzorczej w ZGH, gdzie pełni 
obecnie funkcję sekretarza. Od 1985 roku pracownik 
ZGH, obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektor Huty. 
Od 1998 -2002 Radny Gminy Bolesław Przew. Kom. 
Budżetowej.Od 2006 -2014 roku radny powiatowy, gdzie 
pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetowej. 
Żonaty dwoje dzieci. Pochodzi z  Bukowna mieszka 
w Gminie Bolesław. Urodzony w Olkuszu.

Lat 34, żonaty, wykształcenie wyższe. Mieszkaniec Bu-
kowna, osiedle Podlesie. Górnik z zawodu. Dla powiatu 
ponad podziałami.

Pracuje w Johnson Electric. Terapeuta Środowiskowy. 
Mieszkanka Bukowna.

Doświadczony pracownik administracji samorządowej 
i rządowej. Pełniła funkcję Burmistrza Miasta Bukowna 
w  latach 1994-2002 r. Za szczególne wyróżnienie 
w pracy jako Burmistrz na rzecz rozwoju Gminy została 
Człowiekiem Roku w  Plebiscycie Gazety Krakowskiej. 
W administracji rządowej pracowała w Śląskiej Kasie 
Chorych a następnie w Śląskim OW NFZ w Katowicach 
na stanowisku Naczelnika Wydziału Kontroli. W latach 
2012-2014 pełniła funkcję Dyrektora Naczelnego Wie-
lospecjalistycznego Szpitala EuroMedic Medical Center 
w Katowicach. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu 
Centrum Medycznego „Skałka” Sp. z o.o.
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POLAK Katarzyna
Miejsce 5

PACUŃ Paweł
Miejsce 10

DOBRZYŃSKA Danuta
Miejsce 7

GIL Dariusz
Miejsce 6

HABERKA Jacek
Miejsce 3

TOMSIA Sebastian
Miejsce 1

KIEŁTYKA Ewa
Miejsce 2

SOBCZYK Izabela
Miejsce 9

JOCHYMEK Barbara
Miejsce 4

Gmina Olkusz (okręg nr 1) - kandydaci do Rady Miejskiej

Sebastian

TOMSIA
Nasz kandydat na Burmistrza Olkusza

SKUBIS Maciej
Miejsce 8
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Jestem rodowitym Olkuszaninem, mam 40 lat. Absolwentem studiów 
magisterskich oraz studiów podyplomowych z zakresu ekonomii,  
prawa, bankowości i audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 
Menadżerem, finansistą, przedsiębiorcą i wykładowcą. 

Za swoje mocne strony uważam dobrą i praktyczną znajomość:

• Specyfiki działania samorządu terytorialnego 
• Zagadnień związanych z pracą z ludźmi i dla ludzi: 
• Zagadnień związanych zarządzaniem i finansami 
• Zasad tworzenia i realizacji projektów 

Moim działaniom jako Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz przyświecać 
będzie zasada dialogu i poszanowania człowieka, zasada komunikacji 
oraz wymiany poglądów, opinii, punktów widzenia i informacji.  
Jestem przekonany, że tylko razem w oparciu o konstruktywny dialog 
możemy pracować dla dobra naszej Gminy, bo może być lepiej,  
ale w samorządach muszą znaleźć się ludzie młodzi, którzy wzniosą się 
ponad podziały, zaangażowani społecznie.

Kandydat na Burmistrza Olkusza. 40 lat, rodowity Olkuszanin. Jestem mężatką, mam dwóch dorosłych synów. Prowadzimy 
rodzinną firmę /piekarnię/ od 30 lat. Wcześniej byłam położną 
w naszym szpitalu, byłam przy narodzinach wielu młodych olku-
szan, którzy dziś są dorosłymi ludźmi. Od wielu lat zapewniam 
wyżywienie olkuskim grupom pielgrzymującym na Jasną Górę. 
Jestem radną obecnej kadencji, przewodnicząca komisji lokalo-
wej. Kandyduję, ponieważ uważam, że misja radnego powinna 
być pracą społeczną, a nie miejscem poszukiwania dodatkowych 
dochodów. Obiecuję nie zawiodę Was.

Mam 50 lat, jestem rodowitym Olkuszaninem. Pracuję w Alior 
Banku na stanowisku Dyrektora. Aktywnie angażuje się w sprawy 
naszego Miasta poprzez wieloletnią pracę w Zarządzie Osiedla 
Słowiki. Dobrze więc znam obecne tu problemy i  mam wiele 
pomysłów na ich rozwiązanie. Jako radny będę otwarty na 
Państwa sugestie i uwagi. Każdy Wasz problem, stanie się moim 
problemem i dołożę wszelkich starań, aby go rozwiązać.

Mam 39 lat, jestem mężatką, posiadam dwójkę dzieci. Jestem 
bezpartyjna. Od 3 lat jestem Przewodniczącą Zarządu Osiedla 
Pomorzany. Zawodowo od 16 lat związana jestem z bankowością. 
Jestem kreatywna, kompetentna, odpowiedzialna, skuteczna. 
Sprawy mieszkańców są dla mnie najważniejsze.

Lat 43, dyrektor IV LO w Olkuszu. Absolwentka AWF w Krakowie 
i studiów podyplomowych Zarządzanie Placówkami Oświatowymi 
oraz Mendżer Sportu. Współzałożycielka i wiceprezes SPR Olkusz, 
wiceprezes Powiatowego SZS w  Olkuszu, wiceprzewodnicząca 
Miejskiej Rady Sportu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Małopolskiego ZPR w Krakowie.

Mieszkaniec osiedla Piaski. Wykształcenie prawnicze. Wieloletnie 
doświadczenie w zarządzaniu. Olkusz ma potencjał do rozwoju, 
ale potrzebuje dobrych gospodarzy i  sprawnego zarządzania. 
Zdobyte doświadczenia zawodowe i wiedzę pragnę wykorzystać 
w  pracy na rzecz miasta, by stało się przyjazne mieszkańcom 
oraz przedsiębiorcom.

Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Praca w firmie drogowej 
od ponad 20 lat, obecnie na kierowniczym stanowisku. Działal-
ność na rzecz Osiedla Słowiki w Radzie Nadzorczej SM NOWA oraz 
Zarządzie Osiedla. Dwie dorosłe córki. Bezpartyjna.

47 lat, olkuszanin. Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku 
Transport. Od 1999r. pracownik Starostwa Powiatowego w Ol-
kuszu, obecnie Dyrektor Wydziału Komunikacji i  Transportu. 
Podjęcie decyzji o startowaniu w wyborach do Rady Miejskiej  
w  Olkuszu jest podyktowane rozwojem naszego miasta oraz 
poprawą komunikacji na jego terenie. 

Mam 46 lat, jestem mieszkanką Olkusza. Doświadczenie w pracy 
społecznej zdobyłam działając jako instruktor ZHP, pełniąc między 
innymi funkcję Komendanta Hufca Olkusz. Byłam organizatorem 
obozów, kolonii letnich oraz imprez rekreacyjnych i rozrywkowych. 
Od 12 lat pracuję w Schneider Electric w Bukownie. „Chcę mieć 
wpływ na rozwój mojego miasta i pomyślność jego mieszkańców”.

40 lat, absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku budow-
nictwo. Dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu. Od marca do 
października 2015 roku Zastępca Burmistrza Miasta i  Gminy 
Olkusz ds. komunalnych. W Radzie Miejskiej chciałby zająć się 
m. in. inwestycjami, planowaniem przestrzennym i organizacją 
ruchu w mieście.
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GLEŃ Wojciech
Miejsce 3

WĄS Przemysław
Miejsce 5

KANIA Elżbieta
Miejsce 6

KOCJAN Albert
Miejsce 8

POSTOŁEK Małgorzata
Miejsce 1

KUMOR Michał
Miejsce 7

SIERKA Bożena
Miejsce 4

SZOTEK Krzysztof
Miejsce 2

Gmina Olkusz (okręg nr 3) - kandydaci do Rady Miejskiej

BIAŁY Katarzyna
Miejsce 3

ZOŃ Marida
Miejsce 4

KRÓLEWICZ Arkadiusz
Miejsce 1

ROSOŁEK Artur
Miejsce 2

ŻMUDZKI Sebastian
Miejsce 8

MITUŚ Róża
Miejsce 6

OZDOBA Wojciech
Miejsce 9

GUMÓŁKA Grzegorz
Miejsce 7

DĄBEK Justyna
Miejsce 5

Gmina Olkusz (okręg nr 2) - kandydaci do Rady Miejskiej

Mądrze, Skutecznie, Wspólnie
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Urodziłem się i  mieszkam w  Olkuszu, mam 46 lat, jestem 
żonaty mam syna. Ukończyłem WSP w  Krakowie oraz studia 
podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jestem 
dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w  Olkuszu. Pracę 
w samorządzie rozumiem jako misję i działalność społeczną która 
będzie naturalną kontynuacją mojej dotychczasowej, ponad 25 
letniej pracy na rzecz naszego miasta, regionu i jego mieszkańców. 
Jestem członkiem Zarządu Osiedla Pakuska.

Absolwent AGH w  Krakowie, Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Pakuska, dyrektor firmy handlowej, radny poprzedniej kadencji.

Jestem olkuszanką, mam 39 lat, męża i dwie córki. Ukończyłam 
studia pedagogiczne i od 17 lat pracuję jako pedagog szkolny, 
obecnie w SP nr 10. Swoją pracę wykonuję z pasją i  zaanga-
żowaniem. Od wielu lat działam społecznie w  organizacjach 
pozarządowych, gdzie zdobyłam doświadczenie menagerskie. 
Chcę, aby Olkusz zasługiwał na miano Srebrnego Miasta.

Dyrektor ZS Nr 4 w Olkuszu z 14-letnim stażem. Wielokrotnie 
nagradzana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i  Starostę 
Olkuskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
Doceniona przez Burmistrza Miasta i  Gminy Olkusz statuetką 
„Cordis Nobilis” za szlachetne serce w  działaniu na rzecz 
naszego miasta.

Jestem olkuszanką, społecznikiem, z zawodu ilustratorem, z pasji 
nauczycielem angielskiego. Prywatnie - żoną i mamą: Toli i Emilki. 
Jako radna będę budować i udoskonalać współpracę pomiędzy 
gminą a powiatem-by żyło nam się lepiej i by pieniądze naszej 
gminy były w 100% wykorzystywane dla mieszkańców.

32 lata. Kocha Olkusz i lubi słuchać ludzi. Ukończyła dziennikar-
stwo i komunikację społeczną. Związana z mediami i marketin-
giem. Pracowała w „Przeglądzie Olkuskim” i „Pulsie Olkusza” oraz 
w prasie branżowej. Obecnie kieruje projektami marketingowymi 
w jednej z krakowskich agencji.

44 lata, żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe filologii 
angielskiej na UŚ. Obecnie nauczyciel języka angielskiego w ZS 
nr 1 w  Olkuszu oraz tłumacz przysięgły. Mieszkaniec Osiedla 
Młodych a wcześniej Witeradowa. Jako Państwa Radny będę dbał 
o mądrą politykę oświatową i wspierał działania poprawiające 
funkcjonowanie olkuskiej edukacji. Władza jest po to, by służyć 
społeczeństwu i wsłuchiwać się w jego głos. Konsultacje społeczne 
są ważnym elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
Jestem człowiekiem dialogu i we wszystkich swych działaniach 
będę brał pod uwagę Państwa opinie i sugestie.

36 lat, rodowity Olkuszanin, mieszkaniec Osiedla Mlodych. Biolog, 
geograf, naukowiec, doktor Uniwersytetu Jagiellonskiego. Autor 
kilkudziesieciu publikacji. Od kilku lat pracuje w olkuskiej firmie 
Intermag, obecnie na stanowisku specjalisty handlu zagraniczne-
go reprezentujac firme na rynkach Azji.

Radny Rady Miejskiej, Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji, 
członek Zarządu Os. Młodych. Współautor projektu na siłownię 
w Dolince. Wspólnie z SIMO wygrał konkurs na remont 3 placów 
zabaw na Osiedlu Młodych. Organizator Kina Plenerowego oraz 
Festynu Małego Pilota w Dolince.

37 lat, mężatka, jedno dziecko, wykształcenie wyższe ekonomiczne. 
Bezpartyjna. Sołtys wsi Zederman w latach 2011-2015. Od 2014r. 
Radna Rady Miejskiej w Olkuszu. Przewodnicząca Komisji Rolnic-
twa i Terenów Wiejskich. Pracownik Biura Powiatowego ARiMR 
w Olkuszu na stanowisku Specjalista.

Radny Rady Miejskiej,Członek Komisji Rady ds. Rozwoju Go-
spodarczego i Gospodarki Miejskiej, oraz Rolnictwa i terenów 
wiejskich. Sołtys Wsi Witeradów. Emerytowany pracownik ZGH 
„Bolesław” w Bukownie. Bezpartyjny.

Z Gorenic, 20 lat w Radzie Miejskiej w Olkuszu. Doświadczony, 
znający zasady funkcjonowania samorządu, słuchający opinii 
wyborców, skuteczny. Ma na celu rozwój Ziemi Olkuskiej. W latach 
1986 – 1998 był nauczycielem fizyki w  I LO i wicedyrektorem 
w Mechaniku. Proszę o Wasz głos.

Lat 57, mężatka - matka dwóch dorosłych synów , babcia dwóch 
wspaniałych wnuczek. Wykształcenie średnie - techniczne. 
Od urodzenia mieszkanka Bogucina Małego, aktywny członek 
Rady Sołeckiej.

Lat 39, wykształcenie średnie techniczne, prowadzi działalność go-
spodarczą, prywatnie mieszkaniec Osieka, żonaty, ojciec 4 dzieci.

Od 34 lat związana jestem z  rodzinnymi Gorenicami. Pracuję 
jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 
1 w Olkuszu (Mechanik), dodatkowo pełnię funkcję Kierownika 
Praktycznej Nauki Zawodu. Prywatnie - szczęśliwa mężatka, 
dumna mama Pawła i Franciszka. Jestem osobą odpowiedzialną, 
pracowitą i gotową do podjęcia nowego zadania.

39 lat, mieszkaniec Zawady, żonaty, dwoje dzieci. Pracownik 
ZGH Bolesław,  członek rady sołeckiej w  Zawadzie. Ambitny, 
pracowity, uczynny.  Zainteresowania: polityka, sport, muzyka, 
mail: kumor@poczta.onet.pl

Kocjan Albert 27 lat, kawaler. Zatrudniony w ZGH „Bolesław” ko-
palnia „Olkusz-Pomorzany”. Absolwent olkuskiego „mechanika”. 
Tytułem inżyniera ukończone studia na Politechnice Krakowskiej. 
Druh OSP Kosmolów, której jest Naczelnikiem.
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piliCa
Olgerd�Dziechciarz

Pilica jest miejscowością nie-
zwykle malowniczą, pełną uroku 
jaki miewają bardzo małe miasta, 
takie jak na przykład Kazimierz nad 
Wisłą. Leży w paśmie Smoleńsko 
–Niegowonickim środkowej części 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
To obecnie niespełna 2 tysięczne 
miasto odzyskało prawa miejskie 
dopiero w 1993 roku, po przeszło 
120 latach bycia wsią.

Nazwa miejscowości wywodzi się 
rzecz jasna od nazwy rzeki, nad którą 
leży. H. Błażkiewicz, autor monografii 
Pilicy, pochodzenie jej nazwy wywodzi 
od gwarowego powiedzenia „pilić”, 
czyli spieszyć się (Pilica od źródeł do 
Żarnowca płynie dość szybko). Inna 
wersja mówi, że będąc rzeką dość 
czystą i zimną, idealnie nadaje się do 
picia. Językoznawca K. Rymut po-
wołuje się też na gwarowe znaczenie 
słowa „pilica”, które oznacza „gatunek 
gleby”.

Początki grodu nad Pilicą
Pierwsza wzmianka o Pilicy po-

chodzi z 1227 r., dotyczy ona jednak 
rzeki; wtedy to Grzymisława, żona 
Leszka Białego, nadała klasztorowi 
w Sulejowie prawo łowienia bobrów in 
fluvio Pilitia. Co ciekawe, w nieistnie-
jącym już kościółku św. Piotra i Pawła 
w Starej Pilicy miała się znajdować 
chrzcielnica z wyrytą data 1082 r. 
(miała by to być data powstania pa-
rafii?). Nie wiadomo jednak, czy data 
była prawidłowo odczytana. Nie wspo-
minając już, że była wyryta cyframi 
arabskimi, które przyjęły się u nas 
dopiero w XVI w. Najprawdopodobniej 
w końcu XIII w jeszcze Stara Pilica tra-

fiła we władanie Toporczyków. Obecne 
miasto ma rodowód XIV –wieczny. 
Ulokowane zostało przy starym szlaku 
z Krakowa, przez Skałę, Wolbrom, 
właśnie Pilicę, Lelów, Częstochowę, 
Krzepice a następnie na Śląsk. Szlak 
omijał w ten sposób gęste lasy nad 
Małą Panwią i Wartą. Pilica nigdy nie 
była opasana murami, wąskie drogi 
(na jeden wóz) wychodzące z rynku, 
były później tylko zastawiane brama-
mi, na których pobierano cła i myto dla 
dziedziców. Podobnie jak w przypadku 
Olkusza nie zachował się dokument 
lokacyjny, wiadomo jednak, że Pilica 
była już miastem między 1373 a 1394 
r. (H. Błażkiewicz optuje za rokiem 
1393). Poświadcza to zanotowany 
w zapiskach sądowych Adam, miesz-
czanin pilicki. Po 1409 r. przeniesiono 
tu także parafię ze Starej Pilicy. Z 1406 
r. mamy pierwszą informacje o istnie-
niu sądu w Pilicy. Od średniowiecza 
dniem targowym był poniedziałek. 
W XIV wieku Pilica należała do rodu 
Pileckich. Do największych wśród 
nich zaszczytów i godności doszedł 
Otton z Pilczy.

Otton z Pilczy
Ur. ok. 1320 – zm. 9 września 

1386 r. Prawdopodobnie syn Jana 
z Pilicy, herbu Topór, kasztelana ra-
domskiego. Otton był jednym z najbliż-
szych współpracowników Kazimierza 
Wielkiego, nie dziwne więc, że doszedł 
do wielkich godności i zdobył ogrom-
ny majątek. Najpewniej już w latach 
1349-50 dostał od króla dobra łań-
cuckie. Później do tych dóbr doszedł 
Tyczyn (kupiony za 500 grzywien), 
Zalesie i miasto Chizin z 15 wsiami. 
W Małopolsce należały do niego rzecz 

jasna Pilicy oraz liczne wsie w jej są-
siedztwie. Od 1350 lub 1352 do 1369 
r. piastował godność starosty ruskiego. 
W 1354 r. odbył pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej. Już pod rządami Ludwika Wę-
gierskiego został starostą generalnym 
wielkopolskim (1373-76). Nie lubiany 
w Wielkopolsce, ustąpił, dostając 
w zamian tytuł starosty wiślickiego 
(1373-76), a od 1376 r. wojewody 
i starosty sandomierskiego. W 1377 
r. Otton dowodząc własną chorągwią 
wziął udział w wyprawie Ludwika 
Węgierskiego na Litwę. Z małżeństwa 
z Jadwigą, pozostawił córkę Elżbietę.

Żona Ottona, Jadwiga, córka 
wojewody krakowskiego Jana z Melsz-
tyna, w 1386 r. była matką chrzestną 
Władysława Jagiełły. W 1403 r. poda-
rowała krakowskim dominikanom 120 
grzywien na sfinansowanie budowy bi-
blioteki. Córka Elżbieta, już po śmierci 
Ottona, została żoną króla Władysława 
Jagiełły; wcześniej jednak dwukrotnie 
wstępowała w związki małżeńskie. 
Historia ta jest niczym z powieści 
Aleksandra Dumasa. Najpierw Elż-
bietę porywa rycerz Wisław (Wiszel) 
Czambor i wywozi na Morawy. Tegoż 
Wisława napada w Krakowie, w chwili, 
gdy ten wychodzi z łaźni, inny rycerz, 
Morawianin, Jenczyk z Hiczyna. Już 
wcześniej Elżbieta została porwana 
z domu Wiszla i zmuszona (?) do 
ślubu. Gdy owdowiała zaopiekował 
się nią krewny Spytko z Melsztyna, po 
czym wydał za kasztelana nakielskiego 
Wincentego Granowskiego Leliwitę.

Małżonkowie zamieszkali wów-
czas prawdopodobnie w Pilicy. Gra-
nowski współpracował blisko z królem, 
posłował nawet do Malborka. Na wojnę 
z Zakonem Krzyżackim wystawił 
własną chorągiew rycerską. Po zwy-

cięstwie został starostą w Toruniu, 
ale długo się tym stanowiskiem nie 
nacieszył, bo wnet zmarł. Po śmierci 
Granowskiego, mającą już niebagatel-
ny na ony czas wiek 35 lat (niektórzy 
historycy twierdza, że mogła mieć 
nawet 50tkę), wdową z czwórką dzieci 
własnych i trojgiem pasierbów zainte-
resował się Jagiełło. Musiała być cza-
rującą kobietą, bo mimo wieku, dzieci 
i powiedzmy sporego doświadczenia 
z mężczyznami, król się w niej zakochał 
i zaciągnął przed ołtarz, co zresztą 
wzbudziło ostre protesty szlachty.

Nieprzychylni jej kronikarze pisali 
o niej, że była „brzydka”, „stara” i „wy-
schła” (przypuszcza się, że mogła cho-
rować na gruźlicę). Stanisław Ciołek 
posunął się nawet do tego, że napisał 
o związku Jagiełły z Granowską bajkę, 
w której król był zdziecinniałym ze sta-
rości lwem, a Elżbieta „stara, brzydką 
świnią”. Nieco oględniej wyrażał się 
o niej Jan Długosz. Z kolei Bartosz 
Paprocki utrzymywał, że była powabną 
niewiastą. Z faktu, że jej rodzicielka 
była wcześniej matką chrzestną Jagieł-
ły, przez wielu współczesnych związek 
ten był uważany za kazirodczy. Jagiełło 
zresztą musiał się postarać o dyspensę 
(dostał ją od soboru w Konstancji). 
Kontrowersyjne małżeństwo nie trwało 
jednak długo, bo Elżbieta Granowska 
wnet zmarła, w 1420 r. w Krakowie.

Z ciekawostek warto wspomnieć, 
że mamy potwierdzenie bytności 
Elżbiety, wraz z królewną Jadwigą, 
w Olkuszu, gdzie obie nocowały z 2 na 
3 kwietnia 1418 r., gdy zdążały z Kra-
kowa do Brześcia Kujawskiego, do 
przebywającego tam króla Władysława 
Jagiełły. Była na liście dobroczyńców 
Akademii Krakowskiej, ale jej imię 
z czasem usunięto. Także jej doczesne 

szczątki potraktowano bez szacunku; 
w dwieście lat później usunięto je 
z kaplicy mansjonarskiej w katedrze, 
bo potrzebne było miejsce dla Stefana 
Batorego. Dobra pilickie przypadły jej 
synowi Janowi z Pilczy, który w 1440 
r. został starostą krakowskim, potem 
wojewodą, a w 1472 r. kasztelanem 
krakowskim. Zmarł w 1476 r.

Z czasów, kiedy Pilica prawdo-
podobnie nie była jeszcze miastem, 
mamy informacje o ludziach, którzy 
z niej się wywodzili i doszli często-
kroć do znacznych urzędów; jednym 
z takich był Mikołaj z Pilicy, starosta 
siewierski w 1367 r.

W dokumencie wystawionym 
w 1401 r. przez Jadwigę Pilecką 
pojawia się po raz pierwszy okręg 
pilicki. Należały do niego następujące 
wsie założone na prawie niemieckim: 
Biskupice, Dobra, Sławniów, Smoleń, 
Wierbka i Złożeniec.

W 1422 r. przed sądem stanął 
niejaki Jan Klocek, sługa burgrabiego 
będzińskiego i rabsztyńskiego, Mikoła-
ja Kornicza Siestrzeńca. Siestrzeniec, 
właściciela niedalekiej Chliny, który 
zapisał się w historii jako słynny 
husyta i watażka. Wspomniany Klocek 
był sądzony za napaść na pilicki 
kościół.

Rzemiosło. Z 1429 r. mamy pierw-
szą wzmiankę o Janie, rymarzu z Pilicy 
(rymarze zajmowali się wyrabianiem 
przedmiotów ze skóry, zwłaszcza 
uprzęży i siodeł), który przed sądem 
ziemskim w Krakowie procesował 
się z Jarochną wdową z Szurkowic. 
Pierwszym cechem w Pilicy był praw-
dopodobnie cech rzeźników, którego 
istnienie możemy wysnuć z dekretu 
biskupa Zbigniewa Oleśnickiego 
z 1432 r. Przełom XVI i XVII stulecia to 

upadek tutejszego rzemiosła zapewne 
związany z najazdem wojsk arcyksięcia 
Maksymiliana Habsburga.

W 1648 r. cechy otrzymały od 
miasta osobne statuty. W wiekach XVII 
i XVIII istniała tu szabelnia (produko-
wano szable w całości, ale także bez 
rękojeści i pochew). Właśnie za czasów, 
gdy Pilica należała do Stanisława War-
szyckiego, już po potopie szwedzkim, 
odrodziło się tutejsze rzemiosło. To 
także Warszycki był twórca tutejszej 
papierni (znak wodny „Pro Patria”), 
która działała do 1785 r. W drugiej po-
łowie XVIII w. było tu już 70 chrześci-
jańskich warsztatów rzemieślniczych 
i 15 żydowskich (w tym dwa złotnicze). 
Swego cechu nie mieli zajmujący się 
propinacją piwa i gorzałki. W 1775 r. 
mieszkańcy Pilicy zrezygnowali z pro-
dukcji piwa na rzecz dziedzica Teodora 
Wessla, który w zamian ustanowił im 
niższy czynsz i przekazał miastu 60 
mórg ziemi.

Właściciel Pilicy, Bolko V 
opolski, rabuje Jasną Górę

Córka Elżbiety Pileckiej i Win-
centego Granowskiego, nosząca to 
samo imię, co matka, została wydana 
za Bolka V opolskiego. Książę Bolek 
mienił się właścicielem Pilicy i wyda-
wał nawet w tym mieście dokumenty. 
Małżeństwo długo nie przetrwało, bo 
po śmierci jedynego syna, małżonko-
wie pozostawali w separacji. Bolko nie 
był eremita, więc szybko znalazł sobie 
inna białogłowę, niejaką Jadwigę Be-
szównę. W czasach wojen z husytami 
na Śląsku Bolko poparł „czeskich 
heretyków”. Wraz z Dobkiem Puchała 
o Zbigniewem Korybutowiczem brał 
nawet udział w najeździe i złupieniu 

Szkice z dziejów Pilicy  
(do końca XVII wieku) 
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klasztoru jasnogórskiego (w 143o 
r.). Legenda głosi, że to ponoć wtedy 
od cięcia miecza któregoś z husytów 
pojawiły się ślady na licu Czarnej 
Madonny. Inna legenda przekazuje, 
że husyci chcieli wywieźć świętą ikonę, 
ale ta naraz stała się tak ciężka, że 
koła fury zagrzebały się w ziemi i nie 
dało rady ruszyć. Historycy zwycza-
jowo lubujący się w obalaniu mitów 
twierdzą, że obraz Matki Boskiej trafił 
do Częstochowy dopiero po najeździe 
husyckim. Długosz kreśląc portret 
Bolka V opisał go jako niskiego, czar-
niawego obżartucha, wielce niekultu-
ralnego wobec niewiast. Po przegranej 
bitwie z Mikołajem raciborskim (pod 
Trzebnicą, w 1434 r.) zaczął Bolko 
tracić grunt pod nogami. Wszelako 
opuszczony przez husytów przestał być 
niebezpieczny, więc go …zlekceważono. 
Zmarł w 1460 r., co przyjęto z ulgą. 
Ponoć tuż przed śmiercią kazał sobie 
osiodłać konia, bo nie chciał „pieszo 
iść do piekła, jak inni rozbójnicy, lecz 
konno, jak na pana przystało”. Co 
ciekawe został pochowany w kościele 
w Głogówku, który należał do francisz-
kanów, jedynego zakonu, którego nie 
wypędził ze swojego księstwa, podobno 
dlatego, że większość braciszków było 
Polakami; jednak z rozkazu biskupa 
franciszkanie zostali zmuszeni do usu-
nięcia doczesnych szczątków księcia 
poza kościół.

Ze „Spisu piechoty” z 1456 r. 
dowiadujemy się, że Pilica i Lelów 
były zobowiązane dawać królowi na 
wyprawy po 10 pieszych, 4 woźniców 
i 2 puszkarzy.

W 1459 r. złupił i spalił Pilice 
dowodzący bandą opryszków Mikołaj 
Świeborowski, ten sam, który podob-
nie uczynił z innym miastem ziemi 
olkuskiej - Sławkowem.

Kolejni dziedzice
Dobra pilickie odziedziczył po 

Janie z Pilicy jego syn, również Jan 
(zm. przed 1497 r.), który był z kolei 
wojewodą sandomierskim i ruskim. 
To właśnie on gościł na zamku Pilcza 
(zamek w Smoleniu) w latach 1492-96 
humanistę Biernata z Lublina, autora 

m.in. „Raju dusznego” oraz „Żywota 
Ezopa Fryga” (ta książka trafiła na 
indeks ksiąg zakazanych). Przez długi 
czas Biernat był uważany za autora 
pierwszej książki wydrukowanej 
w języku polskim – wydanego w 1513 
roku „Raju dusznego”. Obecnie za 
pierwszą drukowaną polską książkę 
traktowana jest opublikowana anoni-
mowo w 1508 roku „Historyja umęcze-
nia Pana naszego Jezusa Chrystusa”. 
Po śmierci Jana Pileckiego w 1497 r. 
dobra rozdzielono między jego trzech 
synów: Mikołaja, Jana o Stanisława. 
W 1527 r. zmarli starosta lubelski Jan 
i podkomorzy przemyski Stanisław. Po 
tym ostatnim dobra odziedziczył jego 
syn, również Stanisław, wojewoda 
sandomierski i starosta gródecki. 
Gdy Stanisław zmarł w Roku Pańskim 
1560, a w następnym zszedł był Miko-
łaj Krassowski, wygasła męska gałęź 
rodu Pileckich herbu Leliwa. Dobra 
odziedziczyła wtedy Anna z Pileckich, 
której trzecim mężem – po dwóch 
Kostkach – był wielki marszałek 
koronny Łukasz Opaliński. Jednak 
przed 1557 r. sprzedała te dobra 
Wojciechowi Padniewskiemu. Można 
się też spotkać z informacją, że kupił 
j biskup krakowski Filip Padniewski 
herbu Nowina i dopiero on oddał je 
bratu, Wojciechowi, kasztelanowi 
oświęcimskiemu i staroście dybow-
skiemu. Być może jest coś na rzeczy, 
skoro Wojciech na nagrobku swoich 
rodziców (wystawiony w kościele św. 
Jana w Pilicy w 1601 r.) napisał, że 
nie mógł go wystawić wcześniej, bo 
„długo nie był pewny co do posiadania 
miejscowego majątku”.

Reformacja
W czasach reformacji w Pilicy 

nastąpiło rozprężenie życia religij-
nego, a nawet zaprzestanie przez 
miejscowych płacenia dziesięciny. 
Jednak w stosunku do np. Żarnowca 
czy Olkusza, można powiedzieć, że 
reformacja nie osiągnęła tu większych 
sukcesów. Nie było zboru ani ministra. 
Stało się tak zapewne dlatego, że wła-
ściciele Pilicy okazali się odporni na 
reformacyjne prądy i pozostali przy 

katolicyzmie (w przeciwieństwie do np. 
Pileckich z Łańcuta).

W roku 1561 po raz pierwszy 
występuje burmistrz Pilicy, był nim 
Józef Radecki. Wcześniej najważniej-
szym przedstawicielem samorządu 
miejskiego, a pierwotnie jedynym, 
był wójt – pierwszym, którego znamy 
z imienia, był Piotr z Branic.

W XVI w. działały w Pilicy dwa 
młyny. Wielka sławą cieszyło się 
tutejsze piwo, o czym pisze Długosz 
w „Liber beneficiorum dioecesis Cra-

coviensis” (o. 1480 r.). Szacuje się, że 
w 1581 r. mieszkało w Pilicy ok. 300 
osób. Potem liczba ta zapewne spadła, 
bo w latach 1599-1600 panowała 
w okolicy zaraza. Wiek XVII i pierwsza 
połowa XVIII to na przemian najazdy 
wojsk, zarazy i klęski głodu – nie wia-
domo, co z nich było gorsze.

Gdy arcyksiążę Maksymilian 
Habsburg zdążał w 1587 r. na Kraków, 
by koronować się na króla Polski, po 
drodze jego wojska zajęły Pilicę – ma 
się rozumieć – złupiły miasto.

To Wojciech Padniewski, który nie 
mieszkał już na zamku Pilcza w Smo-
leniu, ale w folwarku pod nim, zaczął 
w 1602 r. wznoszenie zamku w Pilicy. 
Ze związku z Jadwigą z Dębińskich, 
córką starosty chęcińskiego, miał Pad-
niewski dwie córki i syna Stanisława, 
który wsławił się licznymi podróżami 
po Europie, był na przykład w Rzymie, 

gdzie dzięki ufundowaniu akademii 
wpadł w oko papieżowi Klemensowi 
VIII (Ippolito Aldobrandini), temu, 
który jeszcze jako nuncjusz apostolski 
w Polsce, mieszkał przez dwa tygodnie 
w Olkuszu, stąd jego wizerunek w ka-
plicy św. Anny w bazylice olkuskiej. 
Po powrocie z zagranicznych wojaży 
Stanisław Padniewski ufundował 
przy kościele św. Wojciecha w Pilicy 
klasztor kanoników regularnych (Au-
gustianów, inaczej zwanych Markami, 
fundacja jest z roku 1610 i trwała do 

1819 r.). W 1611 Padniewski ufundo-
wał pilicką kolegiatę. Dokończył też 
rozpoczęta przez ojca budowę zamku 
(pałacu) w Pilicy.

Żacy z Pilicy
W dokumencie Elżbiety Pileckiej 

dla kolegium mansjonarzy, wystawio-
nym w latach 1400 – 1417 wymieniona 
jest szkoła w Pilicy. Z lat 1414 – 1415 
pochodzi wzmianka o pierwszym 
piliczaninie studiującym w zimowym 
semestrze na Akademii w Krakowie, 
na wydziale sztuk wyzwolonych – był 
nim Mikołaj z Pilicy, syn Macieja. 
Wśród kapituły krakowskiej w końcu 
XV w. spotykamy Jana, syna Piotra 
z Pilicy. Kilkakrotnie był on wybierany 
nawet na rektora Akademii Krakow-
skiej. Z lat 1500 – 1504 pochodzą 
liczne adnotacje o Mikołaju z Pilicy, 

profesorze teologii w Krakowie. Przez 
całe XV stulecie studiowało 22 żaków 
pochodzących z Pilicy, byli to głównie 
synowie mieszczan oraz dwaj synowie 
miejscowego dziedzica (J. Rajman, 
liczbę studentów z Pilicy, tylko na 
Akademii w Krakowie, wyliczył na 19). 
Z kolei w całym XVI w., wedle danych 
zebranych przez H. Błażkiewicza, 
studiowało tylko 9 piliczan, w XVII stu-
leciu ledwie 3, a w latach 1637 – 1721 
żaden. Kraków zresztą przyciągał nie 
tylko chcących pobierać nauki uniwer-
syteckie. W latach 1392 – 1532 kilku 
duchownych z Pilicy zarejestrowanych 
zostało w księgach miejskich Krakowa 
jako przyjętych w poczet mieszkańców 
tego miasta.

Jarmarki
Z 1613 r. pochodzi przywilej Zyg-

munta III Wazy, który nadaje miastu 
prawo do jarmarku na św. Wawrzyńca 
(10 sierpnia) i uroczystości narodzenia 
Najświętszej Marii Panny (8 września). 
Później tenże władca nadał Pilicy 
przywilej na dwa kolejne jarmarki: 
w dniu Oczyszczenia NMP (2 lutego) 
oraz w pierwszą niedzielę po Wielka-
nocy. Michał Korybut Wiśniowiecki 
nadał Pilicy przywilej, który zwiększył 
liczbę jarmarków aż o sześć: na św. 
Kazimierza (4 marca), św. Wojciecha 
(23 kwietnia), św. Stanisława Biskupa 
(8 maja), św. Piotra i Pawła Męczenni-
ków (29 czerwca), św. Małgorzaty (22 
lipca), św. Jadwigi (16 października) 
i św. Tomasza Apostoła (21 grudnia). 
Ostatnie przywileje na jarmarki nadał 
Pilicy August II Sas: na św. Andrzeja 
(30 listopada) i w pierwsza niedzielę 
po Trzech Królach, na św. Józefa (19 
marca) i w pierwszą niedzielę po św. 
Bożego Ciała.

W grudniu 1611 r., zaraz po 
śmierci w zaledwie 29 wiośnie życia 
Stanisława Padniewskiego, po raz ko-
lejny Pilica zostaje zdobyta i złupiona; 
tym razem tego niecnego uczynku 
dopuścili się bracia Samuel i Seweryn 
Dębińscy. Siedzieli oni w Pilicy i na 
zamku w Smoleniu z bandą sobie 
podobnych rabusiów aż do wiosny 
1613 r., konfiskując okolicznym 

chłopom zboże, czy inwentarz oraz 
czyniąc wiele zła. Ponoć mieli wywieźć 
2 tysiące wozów szabru. W tamtym 
okresie w Rzeczpospolitej nagminnie 
dochodziło do tego typu wydarzeń, 
często dokonywanych nie tylko przez 
rabusiów, ale bywało, ze przez źle 
opłacane wojsko lub szlachtę uczestni-
czącą w rokoszu (buncie). Padniewscy, 
mając na karku najeźdźców, sprzedali 
okupowane przez braci Dębińskich 
dobra pilickie Jerzemu Zbaraskiemu, 
pochodzącemu z Rusi kasztelanowi 
krakowskiemu, który w ten sposób 
chciał się „zespolić z Małopolską”. 
Zbaraski rozbudował pałac i jego forty-
fikacje, założył wspaniały ogród, ufun-
dował kościółek św. Jerzego i uposażył 
sąsiadujący z nim szpital. Po śmierci 
Zbaraskiego w 1631 r. dobra nabył 
Konstanty książę Wiśniowiecki, od 
1638 r. wojewoda kijowski. Jednak 
Wiśniowiecki oddał wkrótce dobra 
pilickie córce Helenie, która wniosła je 
w posagu kasztelanowi krakowskiemu 
Stanisławowi Warszyckiemu, o którym 
słów kilka za chwilę.

W 1635 r. aż przez trzy dni łupili 
miasto kolejni – pożal się Boże! – 
obrońcy ojczyzny: rotmistrz wojsk 
królewskich Bogusław Kochanowski, 
prefekt Brzozowski i chorąży Wapow-
ski, co spowodowało protest tutejszych 
mieszkańców – w tym także Żydów – 
przed sądem grodzkim krakowskim. 
Kilkanaście lat później protest przed 
tym sądem złożyli dowódcy oddziału 
wojsk królewskich Andrzej Pincki 
i Wojciech Rupiewski. Okazało się 
bowiem, że w 1652 r., gdy przez Pilicę 
chciał przejść oddział jazdy chorążego 
lwowskiego Mikołaja Bieganowskiego, 
nauczeni doświadczeniem mieszczanie 
piliccy, dowodzeni przez administra-
tora miejscowego zamku, Jana Kąc-
kiego, popędzili kota wojakom, wielu 
przy tym kładąc trupem, a większość 
łupiąc dokumentnie. Sprawę piliczanie 
przegrali i musieli zwrócić m.in. 30 
muszkietów długich.
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Rajd ku pamięci Gerarda 
Woźnicy 

powiat
Piotr�Kubiczek,�fot.�Światowy�Związek�
Żołnieży�AK�Koło�w�Olkuszu

Ostatnie dni września w historycz-
nych rekonstrukcjach minęły pod 
znakiem XXXII Rajdu Pieszego Szla-
kami Walk Oddziału „Hardego”. 
Dwudniowe zmagania w swoim za-
łożeniu miały przypomnieć dzieje 
zgrupowania Armii Krajowej kpt. 
Gerarda Woźnicy „Hardego”.

Rajd wystartował w piątek, 28 
września z olkuskiego rynku. Drużyny, 
które zdecydowały się podjąć wyzwa-
nie, na starówce przywitał burmistrz 
Roman Piaśnik. - Bardzo się cieszę, 
że legendarny już Rajd Hardego roz-
poczynacie w sercu naszego miasta. 
Życzę wam bezpiecznej drogi i wy-
trwałości na szlaku. Wierzę, że w tak 
wspaniałym towarzystwie przeżyjecie 
wiele miłych, bogatych w historię na-
szego regionu momentów. Wracajcie 
do nas z dobrymi wspomnieniami – 
mówił burmistrz.

Jak zwykle przy okazji pieszych 
rajdów, jego uczestnicy zostali podzie-
leni na kilkuosobowe zespoły, wciela-
jąc się w rolę żołnierzy AK. Na trasie 
czekały na nich zadania przygotowa-
ne przez rekonstruktorów. Odzwier-
ciedlały one postacie i wydarzenia 
z czasów wojennych. Scenariusz gry 
plenerowej został oparty o działal-
ność olkuskiego pułku AK „Srebro” 
oraz oddziału rezerwy Zgrupowania 
„Surowiec”.

- Fabuła rajdu przybliżyła sylwet-
ki m. in. Józefa Lipy „Kukułki” (ko-
mendanta Obwodu Olkusz AK), Piotra 

Przemyskiego „Aresa” (dowódcy akcji 
na koszary niemieckie w Jaroszowcu) 
oraz Edwarda Nowaka „Jodły” (do-
wódcy kompanii rezerwy w oddziale 
„Hardego”) - zaznaczył Konrad Kulig, 
prezes Światowego Związku Żołnierzy 
AK Koło w Olkuszu, Konrad Kulig.

Zwieńczeniem wydarzenia był pik-
nik partyzancki pod remizą Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Bydlinie. 
Poprzedziła go msza święta. Wszyst-
kim osobom i instytucjom zaanga-
żowanym w organizację XXXII edycji 
Rajdu „Hardego” podziękował porucz-
nik Czesław Grzanka. - W imieniu 
kolegów z oddziału „Surowiec” 23. 
Śląskiej Dywizji Piechoty AK, dziękuję 
wam za to, że pamiętacie o partyzan-
tach, którzy walczyli o wolną Polskę 
– mówił prezes Światowego Związku 
Żołnierzy AK w Kluczach.

Tegoroczna edycja Rajdu „Har-
dego” była także okazją do nieza-
powiedzianych odwiedzin. Otóż 
reprezentacja uczestników rajdu 

złożyła wizytę porucznikowi Janowi 
Jurczykowi ps. „Klon”, żołnierzowi 
związanemu z oddziałem „Hardego”. 
Z okazji 95. urodzin kombatant otrzy-
mał życzenia i drobny upominek.

Jak w każdym rajdzie drużyny 
zaliczając kolejne przystanki otrzymy-
wały punkty wliczające się do klasyfi-
kacji generalnej. W tym roku najwięcej 
oczek zdobył zespół ministrantów z pa-
rafii św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go w Olkuszu. Patronem drużyny był 
ks. Józef Jarża - bydliński proboszcz, 
który w czasie wojny odprawiał msze 
dla partyzantów. Drugie miejsce zajęła 
reprezentacja ZS nr 1 w Olkuszu, któ-
rych patronem był Józef Lipa. Trzecie 
miejsce przypadło natomiast w udzia-
le drużynie Gerarda Woźnicy „Harde-
go” z Szkoły Podstawowej w Jeżówce. 
W sobotę do uczestników Rajdu dołą-
czyły także dwie najmłodsze drużyny 
z podstawówki w Żuradzie.

Organizatorami Rajdu były ol-
kuskie oddziały PTTK i Światowego 

Związku Żołnierzy AK, we współpra-
cy z Miastem i Gminą Olkusz, Gminą 
Klucze oraz Nadleśnictwem Olkusz. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęło Muzeum AK w Krakowie i Od-
dział IPN w Krakowie. Nagrody dla 
uczestników rajdu ufundowało m. 
in. olkuskie Starostwo Powiatowe. 
W organizację włączyli się także re-
konstruktorzy z Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej Wataha z Żarnowca, GRH 
Żandarmeria z Nowego Sącza, GRH 
Zgrupowanie Partyzanckie Błyskawi-
ca z Podhala oraz Światowy Związek 
Żołnierzy AK w Nowym Targu.

- Dziękujemy wszystkim za zaan-
gażowanie i wzięcie udziału w przed-
sięwzięciu. Wierzymy, że wiedza 
o postaciach i wydarzeniach z tamtego 
wieku nie zginie i będzie pielęgnowana. 
W końcu wśród nas żyje coraz mniej 
naocznych świadków tamtego trud-
nego okresu – dodał Konrad Kulig.

Napisz wiersz! 
Bolesław

Wiola�Woźniczko�

Do 10. października można nadsy-
łać swoje utwory na Turniej Jed-
nego Wiersza, organizowany przez 
Centrum Kultury im. Marii Płonow-
skiej w Bolesławiu.

Konkurs odbywa się w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: dzieci i młodzież 
do lat 16 i dorośli. Zainteresowani 
muszą przesłać jeden wiersz w dwóch 
egzemplarzach w formie wydruku 
komputerowego na adres: Centrum 
Kultury im. Marii Płonowskiej ul Głów-
na 55, 32-329 Bolesław lub mailowo 
na adres: ck@gminaboleslaw.pl.

Utwór nie może być nagradzany 
na innych konkursach ani nie druko-

wany w czasopismach literackich czy 
publikacjach książkowych. Nadsyła-
ne wiersze należy oznaczyć godłem, 
którego rozwiązanie trzeba dołączyć 
w osobnej kopercie wraz z imieniem, 
nazwiskiem, wiekiem, numerem te-
lefonu i adresem e-mail. Na kopercie 
należy podać kategorię, w której bie-
rze się udział.

-Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w konkursie i życzymy wiele na-
tchnienia, które zaowocuje pięknymi 
wierszami – zachęcają do udziału 
organizatorzy.

Spośród nadesłanych prac juro-
rzy wybiorą najlepsze utwory. Finał 
oraz wręczenie nagród zaplanowano 
19. października o godz. 17.00 w bo-
lesławskim dworze podczas XLI Je-
sieni Poetyckiej.
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Informatyk / Webmaster

(woj. małopolskie, Olkusz)

 SUPRON1 jest od 28 lat wiodącym na polskim rynku producentem i dystrybutorem 
sprzętu przeciwpożarowego, ratowniczego i BHP. Poszukujemy osoby na stanowisko: 

Informatyk / Webmaster do siedziby naszej firmy w Olkuszu.

 Wymagania:

· Znajomość języków HTML/HTML5, PHP4/PHP5,

· Obsługa programów graficznych (CorelDraw, Gimp, AdobeFlash, itp.),

· Znajomość MySQL, DirectAdmin, oprogramowania Prestashop, WordPress

· Uczciwość i pracowitość oraz samodzielność w działaniu,

· Komunikatywność i inicjatywa we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań 
informatycznych,

· Dobra organizacja pracy.

Zadania:

· Administracja stronami www oraz sklepem internetowym,

· Przygotowywanie materiałów graficznych do druku, banerów i grafik na www,

· Optymalizacja, czyszczenie i konfiguracja komputerów klasy PC, laptopów,

· Administracja sieciami wewnętrznymi, zarządzanie siecią telekomunikacyjną,

· „Help desk" – bieżąca pomoc pracownikom firmy.

Oferujemy:

· Jasne warunki zatrudnienia, wynagrodzenia oraz możliwości rozwoju w 
stabilnej firmie z 28-letnim doświadczeniem,

· Możliwość realizacji ciekawych projektów,

· Umowę o pracę, niezbędne narzędzia pracy.

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres email: 

praca@supron1.com.pl w temacie wiadomości wpisując „Informatyk Olkusz”.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na interesujące nas oferty. 

Nie udzielamy informacji telefonicznych ani mailowych.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P.P.U.H. Supron1 Spółka jawna, Zenon Piasny, 
Zygmunt Czarnota w zakresie obecnej i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

R E K L A M A

Olkuskie inspiracje 
modowe docenione

olkusz
Piotr�Kubiczek,�fot.�Klub�Historyczny�im.�
AK�w�Olkuszu

Jak zwykle na przełomie września 
i października w Gdyni odbywał się 
Festiwal Filmowy Niepokorni Nie-
złomni Wyklęci. W jego dziesiątej, 
jubileuszowej edycji Olkusz miał 
silną reprezentację. W Projekcie 
Młodzi dla Historii udział wzięli 
członkowie Klubu Historycznego 
im. Armii Krajowej.

Na festiwalu NNW można zoba-
czyć, posłuchać i właściwie dotknąć 
historii – spotkać się bezpośrednio i 
porozmawiać z tymi, którzy nigdy nie 
pogodzili się ani z niemiecką, ani z 
sowiecką okupacją. Co roku gdyński 
festiwal odwiedza kilka pokoleń Po-
laków. Przy wydarzeniu powstał też 
wyjątkowy w skali kraju pro-
jekt „Młodzi dla Historii”, we-
dług swojej nazwy skierowany 
właśnie do młodzieży. Filmowe 
projekcje uczniów, wystawia-
ne przez nich sztuki teatralne 
oraz stylizacje modowe są do-
pełnieniem dzieł profesjonali-
stów i szansą do wzajemnych 
inspiracji. Młodzież bierze 
udział w przeróżnych warsz-
tatach tematycznych, a uznani 
twórcy zawsze służą swoim do-
świadczeniem i wiedzą.

Podczas festiwalu publicz-
ność ma okazję obejrzeć filmy 
dokumentalne, posłuchać re-
portaży radiowych oraz wziąć 
udział w ciekawych dysku-

sjach panelowych. Rozmowom o pu-
blikacjach historycznych towarzyszą 
instalacje artystyczne oraz widowi-
ska muzyczne. Wszystko składa się 
na całość, która trwa dłużej niż tylko 
przez kilka dni na przełomie dwóch 
jesiennych miesięcy. Wszystko przez 
„Retrospektywy”, dające możliwość 
obejrzenia filmów i sięgnięcia do at-
mosfery festiwalu wszystkim tym, 
którzy nie byli w stanie dojechać do 
Gdyni.

- Cieszę się, że już po raz dziesiąty 
odbywa się w Gdyni Festiwal Filmo-
wy Niepokorni Niezłomni Wyklęci. To 
wyjątkowe wydarzenie jest okazją do 
spotkań ponad pokoleniami wokół na-
szej najnowszej historii. W tym roku 
patrzymy na nią ze szczególnej per-
spektywy. Sto lat temu nasza Ojczyzna 
odzyskała niepodległość. Świętując 
wspólnie wielki narodowy jubileusz, 
wspominamy tych, którzy tworzyli nie-

podległą Rzeczpospolitą i tych, którzy 
w różnych okresach walczyli o wolną 
Polskę. Jesteśmy im winni wdzięcz-
ność i pamięć, dlatego Festiwal, któ-
rego ideą jest przywracanie pamięci, 
jest tak ważną i cenną inicjatywą – 
podkreślił w słowie wstępnym do Fe-
stiwalu Prezydent RP Andrzej Duda.

W tym wydarzeniu wykraczają-
cym poza granice naszego kraju, już 
po raz kolejny udział wzięli przedsta-
wiciele olkuskiej społeczności zrzeszo-
nej w Klubie Historycznym im. Armii 
Krajowej, działającym przy IV Liceum 
Ogólnokształcącym. Wśród nich byli 
Oskar Broda i Justyna Nawara. - Fe-
stiwal NNW jest dla mnie ogromnym 
źródłem wiedzy, a jego kolejne edycje 
sprawiają, że mogę sobie podnosić 
poprzeczkę coraz wyżej w kreowaniu 
nowych stylizacji. Z kolei warsztaty 
z profesjonalistami pozwalają mi po-
znać tajniki zawodu kostiumografa i 

charakteryzatora, których 
w przyszłości chciałbym się 
podjąć – mówi Oskar Broda.

Stylizacje modowe to nie 
tylko historia, ale też sztuka 
i inspiracje. Tutaj wiele do 
powiedzenia mają ci, któ-
rzy wychodzą poza pewne 
kanony. Stylizacje przygo-
towane przez Oskara zosta-
ły docenione przez jurorów 
konkursu do tego stopnia, 
że jego podopieczna Wikto-
ria Kłapcińska zajęła 1. miej-
sce, natomiast Alicja Tabak 
w kreacji stworzonej przez 
Justynę Nawarę w tym sa-
mym plebiscycie zdobyła 3. 
nagrodę.

R E K L A M A
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05 października
 ǧ 20:30�Kler�(2D�PL)
 ǧ 06�października
 ǧ 15:30�Mała�Stopa�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Kler�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kler�(2D�PL)

07 października
 ǧ 15:30�Mała�Stopa�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Kler�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kler�(2D�PL)

08 października
 ǧ 15:30�Mała�Stopa�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Kler�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kler�(2D�PL)

09 października
 ǧ 15:30�Mała�Stopa�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Kler�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kler�(2D�PL)

10 października
 ǧ 16:00�Mała�Stopa�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Kler�(2D�PL)

05 października
 ǧ 14:00�Mała�Stopa�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:45�Zegar�Czarnoksiężnika�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Mała�Stopa�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Kler�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kler�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Serce�nie�sługa�(2D�PL)

06 października
 ǧ 14:15�Mała�Stopa�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:45�Zegar�Czarnoksiężnika�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Mała�Stopa�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Kler�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kler�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Serce�nie�sługa�(2D�PL)

07 października
 ǧ 14:00�Mała�Stopa�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:00�Zegar�Czarnoksiężnika�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Mała�Stopa�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kler�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Serce�nie�sługa�(2D�PL)

09 października
 ǧ 14:00�Mała�Stopa�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:45�Zegar�Czarnoksiężnika�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Mała�Stopa�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Kler�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kler�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Serce�nie�sługa�(2D�PL)

10 października
 ǧ 14:00�Mała�Stopa�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:45�Zegar�Czarnoksiężnika�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Mała�Stopa�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Kler�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kler�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Serce�nie�sługa�(2D�PL)

11 października
 ǧ 14:00�Mała�Stopa�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:45�Zegar�Czarnoksiężnika�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Mała�Stopa�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Kler�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kler�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Serce�nie�sługa�(2D�PL)

06 października
 ǧ 10:30�Warsztaty�lalkarskie�dla�dzieci�
i rodziców�-�Dwór�w Bolesławiu

5. października
 ǧ 18:00�Koncert�z okazji�100-lecia�Olkuskiej�
Reprezentacyjnej�Orkiestry�Dętej

8. października
 ǧ 08:30�„Brzechwolandia”-spektakle�teatralne�
dla�grup�w wykonaniu�Narodowego�Teatru�
Edukacji

 ǧ 10:15�„Brzechwolandia”-spektakle�teatralne�
dla�grup�w wykonaniu�Narodowego�Teatru�
Edukacji

9. października
 ǧ 09:00�„Pokahontas”-spektakle�teatralne�
dla�grup�w wykonaniu�Katolickiego�Teatru�
Edukacji

 ǧ 10:30�„Pokahontas”-spektakle�teatralne�
dla�grup�w wykonaniu�Katolickiego�Teatru�
Edukacji

11. października
 ǧ 08:40�„POLSKIE�MIASTA�W BAŚNI�
I LEGENDZIE”-spektakle�teatralne�dla�
grup�w wykonaniu�Teatru�Współczesnego�
w Krakowie

 ǧ 10:10�„POLSKIE�MIASTA�W BAŚNI�
I LEGENDZIE”-spektakle�teatralne�dla�
grup�w wykonaniu�Teatru�Współczesnego�
w Krakowie

 ǧ 11:40�„CHARLIE�I FABRYKA�CZEKOLADY”-
spektakle�teatralne�dla�grup�w wykonaniu�
Teatru�Współczesnego�w Krakowie

 ǧ 17:00�Inauguracja�roku�akademickiego�
Olkuskiego�Uniwersytetu�III�Wieku�oraz�
wykład�Jacka�Sypienia�–�„OLKUSZ�I ZIEMIA�
OLKUSKA�PODCZAS�II�WOJNY�ŚWIATOWEJ”

5. października
 ǧ 15:00-16:00�Piątki�z angielskim�

8. października
 ǧ 15:00-18:00�Warsztaty�„Zaprogramuj�się�
na�czytanie”�(dofinansowane�ze�środków�
MKiDN�z programu�Partnerstwo�dla�książki)�

11. października
 ǧ 10:00-11:30�Ogólnopolskie�urodziny�
książkowego�misia

 ǧ 16:00-17:00�Książkowe�Ekspresje

05 października
 ǧ 16:00�-�16:45�Język�angielski�(dzieci�6-8�lat)

08 października
 ǧ 16:00�-�17:00�Spotkania�„Uzależnieni�od�
AliExpress”

 ǧ 17:00�-�18:00�Joga
 ǧ 17:00�-�18:00�Klub�dyskusyjny�„Polska,�
Europa,�Świat”

 ǧ 17:30�-�18:30�Zajęcia�plastyczne�dla�dzieci
 ǧ 18:30�-�19:30�Język�polski�dla�obcokrajow-
ców

09 października
 ǧ 18:30�-�19:30�Zumba

10 października
 ǧ 16:00�-�17:00�OLKUSKI�TEATRZYK�-�zajęcia�
dla�dzieci

 ǧ 17:30�-�18:20�Język�angielski�(dzieci�9-13)
 ǧ 18:30�-�19:30�Język�angielski�dla�dorosłych
 ǧ 18:30�-�19:30�Konwersacje�języka�angiel-
skiego

11 października
 ǧ 17:00�-�18:00�Język�rosyjski�dla�dorosłych�
(poziom�podstawowy)

 ǧ 17:00�-�18:00�Malowanie�na�szkle

5. października
 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 17:00-19:00�Gadżety�Elektroniczne

8. październik
 ǧ 15:00-20:00�Osiedlowe�mole�książkowe-
kącik�czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�ta-
blica�ogłoszeń,�Małe�Co�Nieco

 ǧ 15:00-17:00�Pomoc�w nauce
 ǧ 17:00-19:00�Gadżety�Elektroniczne�
 ǧ 18:15-19:00�Fitness�50+�
 ǧ 19:05-19:50�Fitness�60+�

9. października
 ǧ 15:00-20:00�Osiedlowe�mole�książkowe-
kącik�czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�ta-
blica�ogłoszeń,�Małe�Co�Nieco�

 ǧ 15:00-17:00�Pomoc�w nauce
 ǧ 16:15-17:00�Zajęcia�taneczno-rytmiczne�dla�
dzieci�(grupa�do�5�lat)

 ǧ 17:00-18:00�Gadżety�Elektroniczne
 ǧ 17:00-17:45�Zajęcia�taneczno-rytmiczne�dla�
dzieci�(grupa�powyżej�5�lat)

 ǧ 17:30-18:15�Zajęcia�na�basenie-SP�Bukowno-
Basen�kryty�Bukowno

 ǧ 18:00-19:00�Dance-Aerobic
 ǧ 18:00-19:00�Plastyka
 ǧ 19:00-20:00�Gadżety�Elektroniczne

10. października
 ǧ 15:00-20:00�Osiedlowe�mole�książkowe-
kącik�czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�ta-
blica�ogłoszeń,�Małe�Co�Nieco

 ǧ 15:00-17:00�Pomoc�w nauce
 ǧ 16:00-18:00�Klub�„Razem”
 ǧ 16:30-17:00�Zumba�Senior
 ǧ 17:00-18:00�Plastyka
 ǧ 17:00-19:00�SztukAdemia
 ǧ 17:00-17:50�Zumba�Power
 ǧ 18:00-20:00�Gadżety�Elektroniczne

11. października
 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 16:00-19:00�Język�angielski�dla�dzieci�
(zajęcia�w grupach)

 ǧ 17:00-19:00�Gadżety�Elektroniczne�
 ǧ 17:00-19:00�Słowikowe�metamorfozy
 ǧ 18:00-18:50�Trening�interwałowy

 ǧ Zajęcia w Klubie Przyjaźń odbywają się 

zgodnie z harmonogramem zamieszcz-

onym na stronie www.swdw.pl

07 października
 ǧ 13:00�XIX�Międzynarodowe�Olkuskie�Dni�
Muzyki�Organowej�i Kameralnej�-�Bazylika�
św.�Andrzeja�Apostoła

KALENDARIUM
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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.

Spotkanie z pisarką 
Joanną Jagiełło 

bukowno
Agnieszka�Zub�

W miniony czwartek w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Bu-
kownie gościła Joanna Jagiełło, 
autorka książek dla dzieci i mło-
dzieży. W spotkaniu wzięli udział 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2 w Bukownie.

Joanna Jagiełło ukończyła angli-
stykę na Uniwersytecie Warszawskim, 
pracowała jako dziennikarka, nauczy-
cielka i redaktorka. Jest autorką po-
wieści dla młodzieży, m.in.: „Kawa 
z kardamonem” (2011) i „Czekola-
da z chili” (2013), książek dla dzieci: 
„Oko w oko z diplodokiem” (2013) oraz 
„Pamiętnik Czachy” (2014), a także 
tomików poetyckich: „Moje pierwsze 
donikąd” (1997) oraz „Ślady” (2013). 
Współpracowała z miesięcznikami 

„Perspektywy” i „Cogito”, jest także 
redaktorką podręczników do języka 
angielskiego. Ma dwie córki, które są 
dla niej nieustającą inspiracją i źró-
dłem wiedzy o świecie. Lubi polską 
prozę i szwedzkie kryminały, hisz-
pańskie kino oraz podróże z pleca-
kiem i aparatem. Jako malarka brała 
udział w wielu wystawach zbiorowych 
oraz kilku indywidualnych. Jako pie-
śniarka zdobyła w lutym 2017 roku 
I miejsce w Międzynarodowym Kon-
kursie Wierszy i Piosenki Miłosnej 
w Warszawie. Mieszka na warszaw-
skim Grochowie.

„Zaczęło się od wielkiego marze-
nia” – tymi słowami Joanna Jagiełło 
rozpoczęła spotkanie z bukowieńską 
młodzieżą. Pisarka opowiadała zebra-
nym o swoim dzieciństwie, pragnieniu 
zostania autorką książek, o począt-
kach pisarskiej kariery, a także o tym, 
jak wydać książkę i czy warto to ro-
bić. Przyznała, że od zawsze lubiła być 

kreatorką rzeczywistości i wymyślać 
interesujące historie, które dopiero 
po jakimś czasie z szuflady trafiły na 
półki księgarń. Uczestnicy spotkania 
chętnie zabierali głos, pytając o inspi-
racje i pomysły na kolejne powieści. Po 
zakończeniu części oficjalnej można 
było nabyć wybrane książki pisarki 
wraz z jej autografem.

Spotkanie z Joanną Jagiełło od-
było się w ramach prowadzonej przez 
Bibliotekę akcji „Bukowianie, pora na 
czytanie i historii zgłębianie”, dofi-
nansowanej przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Akcja 
ma na celu promowanie czytelnictwa 
poprzez serię spotkań literacko-pla-
stycznych, autorskich i konkursów 
z nagrodami. Poza spotkaniem z Jo-
anną Jagiełło we wrześniu w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bukownie go-
ścili także autorzy Jakub Skworz, 
Małgorzata Strękowska-Zaremba oraz 
Eliza Piotrowska.

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, ter-

mobindowanie, 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.

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

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna - DJ, 
prezenter - imprezy okolicznościowe 
- 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.

motoryzacja
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I PRO-

FESJONALNE NARZĘDZIA SAMO-
CHODOWE 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 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. 
Tel.(32)6428656, (663)747609.

 ǧ Autoskup, osobowe, dostaw-
cze. Tel.(531)666333.

 ǧ AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE 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.

nieruchomości
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

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

nauKa
 ǧ Nauka gry na fortepianie, keyboar-

dzie, organach, gitarze a także lekcje 
śpiewu z dojazdem do domu!! Lekcje 
prowadzi doświadczony nauczyciel 
z przygotowaniem 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)259555.

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

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy. Tel.(509)020901.

 ǧ PRACA w magazynie od zaraz. 
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.(723)190273. APT364.

 ǧ 40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
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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, Test wysiłkowy na bieżni. 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.

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.

Fizjoterapia neurologiczna: udary, urazy, Parkin-
son, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel. 508 451 924. www.fizjoterapiaol-
kusz.pl

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
Adam Stanek specjalista chorób dziecięcych, 
pediatryczne wizyty domowe. Tel. 606 823 213.

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
Elżbieta Semik-Grabarczyk. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl

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.
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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.

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.

TERaPIa ZaBURZEń snU
Badanie snu w domu (poligrafia), dobór aparatów 
i masek CPAP, prowadzenie terapii CPAP.  Przychod-
nia GAL-MED Olkusz, ul.Sławkowska 4. Tel. 502 312 
254, 32 754 34 64.

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

05-10-2018 piątek al. 1000-lecia 17

06-10-2018 Sobota ul. Konopnickiej 4

07-10-2018 niedziela aleja 1000 – lecia 17

08-10-2018 poniedziałek ul. rabsztyńska 2

09-10-2018 wtorek ul. legionów polskich 14

10-10-2018 środa ul. nullo 2

11-10-2018 czwartek ul. K. K. wielkiego 24


