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Organy wróciły 
do bazyliki! 

olkusz
Piotr�Kubiczek

Po trzech latach wytężonych prac 
konserwatorskich zabytkowe Organy 
Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego 
wróciły na swoje miejsce. Z tej okazji 
w minioną niedzielę w olkuskiej ba-
zylice św. Andrzeja Apostoła odbyła 
się podniosła uroczystość związana 
z poświęceniem oraz zaprezentowa-
niem najstarszego w Polsce tego typu 
instrumentu.

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

24 godziny na dobę
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Liczyłem, że zdobędzie się Pan na to, by trwającą kampanię
wyborczą prowadzić w sposób dojrzały. Niestety muszę
jednak stwierdzić, że zabrakłoby miejsca, by sprostować 
lub zripostować wszystkie półprawdy, nieprawdy
i manipulacje, jakimi się Pan posługuje w ostatnich
tygodniach. Zostawię to ocenie mieszkańców. 

Pominę również, że Pana “program” w wielu miejscach 
jest łudząco podobny do mojego, zaprezentowanego 
znacznie wcześniej. Dzieli się Pan pomysłami, które są już 
zrealizowane albo są w trakcie. Domyślam się, że Pana brak 
orientacji w bieżących sprawach wynika z faktu, że Pańska 
społeczna aktywność w ostatnich latach była co najwyżej
marginalna, co zmieniło się dopiero przed wyborami.

Niebawem mieszkańcy podejmą decyzję dotyczącą tego,
kto będzie kierował rozwojem Gminy Olkusz w nadcho-
dzących latach. By ich przekonać do własnej kandydatury 
nieustannie podkreśla Pan swoje atuty, pomijając jedno-
cześnie wiele istotnych faktów: 
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Panie Łukaszu Kmito,

Odmówił Pan mojej propozycji i zrezygnował z pracy
dla Olkusza. Ja tutaj zostałem. Z dużym długiem po
poprzednikach, niepozałatwianymi w przeszłości sprawami
i ogromnymi potrzebami. Dziś mogę powiedzieć, że dług
po 4 latach będzie mniejszy o 18,5 miliona złotych.
Wykonaliśmy setki potrzebnych inwestycji. Udało nam się
pozyskać ponad 40 milionów złotych środków zewnętrz-
nych na gigantyczne zadania. Robimy rzeczy niemożliwe
dla poprzedników, jak choćby remont dawnego starostwa
czy rozpoczynający się niebawem generalny remont
stadionu na Czarnej Górze. Nie obciążyłem budżetu

1.

2.

Kiedy 4 lata temu zostałem burmistrzem, zapropono-
wałem Panu objęcie funkcji mojego zastępcy.
Odmówił Pan.
Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem wymagającym
szefem. Uważam bowiem, że od osób wynagradzanych
z pieniędzy publicznych należy oczekiwać pełnego
poświęcenia. Myślałem, że akurat Pan nie będzie bał
się pracy.

Wkrótce po tym cztery gminy - w tym Gmina Olkusz 
- powierzyły Panu stanowisko Przewodniczącego 
Związku Komunalnego Gmin “Komunikacja Międzyg-
minna”. Po niecałym roku, niemal z dnia na dzień,
odszedł Pan z pracy.

3.

4.

5.

Nieoczekiwanie dla olkuskiej opinii publicznej objął
Pan stanowisko dyrektora krakowskiego oddziału
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Twierdził
Pan w wywiadach, że za niewiele większą pensję.
Okazuje się, że to “niewiele” zwykły obywatel rozumie
inaczej niż Pan.

Za to „osiągnięcie” trafił Pan na „Listę Misiewiczów”, 
czyli ludzi, którzy dzięki partyjnym koneksjom dostali
dobrze płatne stanowiska bez względu na kwalifikacje.

Podam tylko jeden przykład Pańskich manipulacji:
w ostatnim numerze Przeglądu Olkuskiego napisał
Pan, że gdy był Pan przewodniczącym ZKG “KM”
zainicjowane zostały “...przygotowania do złożenia
dużego wniosku na zakup nowoczesnych autobusów
z dofinansowaniem...”.  Przypomnę zatem fakty:
inicjatywa wystąpienia z wnioskiem o dofinansowa-
nie wyszła ode mnie  i części radnych Rady Miejskiej
w Olkuszu.
Pan już wtedy pracował w Krakowie. Po uzgodnieniu
z włodarzami Bolesławia, Bukowna i Klucz, wniosek
realizował ZKG “KM”. Co więcej, sam konkurs, w ramach
którego otrzymaliśmy prawie 19,5 miliona złotych na
zakup nowych autobusów, został ogłoszony kilka miesięcy
po tym jak objął Pan stanowisko w KRUS.

miasta nawet złotówką kredytu. Nie wziąłem też nawet
złotówki nagrody.
Pan - tylko w ubiegłym roku - otrzymywał średnio-
miesięczną nagrodę wyższą niż pensja niejednego
mieszkańca Olkusza, co potwierdza oficjalna dokumentacja
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowana na
portalu społecznościowym.

Różnica między nami polega na tym, że ja nie obiecuję
rzeczy niemożliwych i nie chwalę się nie swoimi za-
sługami. Moje wieloletnie doświadczenie mówi mi, że 
afiszowanie się poparciem polityków z pierwszych stron 
gazet, przy tak częstej rotacji premierów i ministrów, nie
daje mieszkańcom żadnej gwarancji Pana skuteczności.
Zdjęcia z politykami nie przyniosą realnych efektów.
One przyjdą w wyniku ciężkiej codziennej merytorycznej
pracy burmistrza, radnych, pracowników i organizacji
społecznych. Do swojego programu wyborczego nie wpisuję
też projektów rządowych, takich jak Czyste Powietrze, 
które będą realizowane w całej Polsce, niezależnie od tego,
kto będzie burmistrzem. Doświadczeni politycy wiedzą,
że za poparcie innych polityków trzeba się kiedyś
odwdzięczyć. Wystrzegając się tego typu zobowiązań
jestem burmistrzem bezpartyjnym i niezależnym.
Wiem, że z tego powodu w środowiskach partyjnych
przybyło mi wrogów, ale dla mnie ważniejszy jest honor
i uczciwość względem mieszkańców, którzy mi zaufali.

Nader często wypomina mi Pan wiek. Proszę się nie martwić
o moją kondycję i energię. Jestem na takim etapie życia,
w którym już nic nie muszę. Ale jeszcze bardzo dużo mogę
i chcę. Nie dla siebie. Dla mojego miasta, dla jego
mieszkańców i przyszłych pokoleń.

Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
ubiegający się o ponowną kadencję

O G Ł O S Z E N I A  W Y B O R C Z E

ŁUKASZ KMITA    NOWY BURMISTRZ – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Już za kilka dni na drogi powiatu olkuskiego wyjadą dwie super-
nowoczesne karetki pogotowia ratunkowego z bogatym wyposaże-
niem, które będą niosły pomoc w  sytuacji zagrożenia zdrowia i  ży-
cia osób poszkodowanych. Pojazdy warte milion złotych zakupiono 
z budżetu państwa dzięki zaangażowaniu posła Jacka Osucha. Dobra 
współpraca z różnymi szczeblami władzy może przełożyć się na kon-
kretne wsparcie samorządu. Obecny Burmistrz Olkusza prawdopo-
dobnie o tym zapomniał…

Władze Olkusza przez lata nie potrafiły mocno zaznaczyć swojej po-
zycji zarówno w Małopolsce jak i szerzej – w Polsce. W efekcie traciliśmy 
wszyscy. Zaniedbany dworzec PKP, wyremontowana do połowy kładka 
prowadząca na peron czy fatalny stan drogi krajowej nr 94 i brak dobre-
go połączenia drogowego i  kolejowego z  Krakowem. To tylko nieliczne 
przykłady, że bez współpracy organów samorządowych różnych szcze-
bli miasto może tracić. Obserwowany przez nas wszystkich brak współ-
pracy pomiędzy burmistrzem a starostą także nie służy nikomu.  Czas to 
zmienić!

Do samorządu nie idzie się pokazywać własnych ambicji, zamawiać 
srebrne łańcuchy. Samorząd to służba Mieszkańcom. Niedawne wizyty 
w Olkuszu ważnych osób szczebla rządowego służą temu, aby do naszej 
gminy zaczęły napływać środki zewnętrzne – zarówno z  budżetu pań-
stwa jak i  budżetu Małopolski. Mamy już pierwsze efekty współpracy. 
W  tym roku, PKP po latach zabiegów rozpoczęły wreszcie remont da-
chu. W  przyszłym roku elewacja dworca kolejowego, stolarka okienna 
i drzwiowa zyska nowy blask. Także sama stacja kolejowa zostanie prze-
budowana. Modernizacją zostanie objęta także droga krajowa nr 94 na 
odcinku przebiegającym przez Olkusz. Pojawi się bezpieczna nawierzch-
nia, ścieżki rowerowe, a wieloletnie apele Mieszkańców o budowę ekra-
nów akustycznych wreszcie zostaną zrealizowane. Środki na ten cel po-
chodzą właśnie z budżetu państwa. Coraz bardziej realna staje się także 
budowa estakady na wysokości ul. Rabsztyńskiej i  Kościuszki oraz  po-
prawa warunków dojazdu do Krakowa. Nie jest jednak tak, że inwestycje 
te Olkuszowi się należały. Za konkretnymi decyzjami stali konkretni lu-
dzie. Władze samorządowe powinny do nich docierać i szukać wsparcia. 
Wiem jak to zrobić! 

Zapewniam, że będę współpracował z każdym, kto będzie przyczy-
niał się do rozwoju Olkusza, a przez to wspierania naszych Mieszkańców. 
Dlatego marzenie wielu Olkuszan – kryty aquapark (na wzór tego w Mie-
chowie czy Łazach) jest możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu 

z Ministerstwa Sportu. Trzeba tylko złożyć dobry projekt. Przebudowa 
ważnych gminnych traktów w Olkuszu (m.in. ulic Rataja, Miłej, Słowac-
kiego, Rabsztyńskiej, Kościuszki, 29-Listopada, Strzelców Olkuskich czy 
Baczyńskiego i  Orzeszkowej) oraz dróg w  sołectwach będzie możliwa 
dzięki dofinansowaniu z istniejącego Funduszu Dróg Lokalnych oraz tzw. 
„powodziówek”. Modernizacja remiz oraz budowa nowych przedszkoli 
w sołectwach ma szansę na wsparcie właśnie ze środków zewnętrznych. 
I to co szczególnie  ważne - nowe tereny inwestycyjne i rozwój budow-
nictwo mieszkaniowego (program Mieszkanie Plus) - to realna szansa na 
zatrzymanie w naszym regionie młodych i zdolnych Olkuszan – Państwa 
dzieci i wnuków. Dlatego zwracam się z apelem do wszystkich Państwa 
– tym, którym na sercu leży dobro naszego regionu. Pracujmy razem dla 
regionu, nie twórzmy podziałów. Wykorzystajmy nadarzającą się szansę!  

Już za kilka dni wspólnie zadecydujemy o przyszłości Olkusza. Ufam 
głęboko, że mój optymizm, energia, siła spokoju oraz doświadczenie 
mogą sprawić, że nasz samorząd zacznie się rozwijać w takim stopniu, jak 
oczekujemy tego my wszyscy!

Współpraca opłaca się nam wszystkim!

OŚWIADCZENIE WYBORCZE
W  związku z  „brudną kampanią”, którą prowadzi dwóch działaczy komitetu KUKIZ 15 i  KOD Olkusz w  jednym 
z  olkuskich mediów, polegającą na publikowaniu nieprawdziwych, niepełnych i  jednostronnych informacji, 
uprzejmie informuję, że do czasu zakończenia kampanii wyborczej nie będę reagował na Państwa działania. To 
przykre, że szczególnie młodzi ludzie, którym powinno zależeć na  rozwoju Olkusza chcą budować swój kapitał 
samorządowy na pomówieniach. Dziękuję tym działaczom KUKIZ 15, którzy nie identyfikują się z  takimi działaniami. 

ŁUKASZ KMITA Kandydat na Burmistrza MiG Olkusz

ZAPRASZAMY NA CYKL SPOTKAĆ Z ŁUKASZEM KMITĄ  
oraz KANDYDATAMI PiS W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 
Szczegółowe informacje – Dodatek Wyborczy Przeglądu Olkuskiego str. 3

Dwie super nowoczesne karetki trafią do olkuskiego szpitala.
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Jestem pomysłodawcą tej akcji w tego-
rocznych wyborach. Jestem zdania, że 

Wyborca powinien oddać głos na konkret-
ną osobę i jej dorobek, a nie na wizerunek 

poddany obróbce przez grafi ka kompu-
terowego. Ponadto informuję Państwa, 
że budżet który miał być wykorzystany 

na plakaty, zostanie w całości przekazany 
przeze mnie na rzecz chorych dzieci.

ZERO PLAKATÓWSzanowni Państwo!

 » Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w Żuradzie, Osieku, Bogucinie i w Zawadzie
 » Remonty dróg w ramach powodziówek: Wiśliczka, Zadole – Kosmolów, Troks – Podlesie 
 » Wybudowanie nowego skrzydła szkoły przy ZS1 /Mechanik/
 » Wybudowanie nowej sali gimnastycznej przy ZS3 /Ekonomik/
 » Przygotowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy ZS1
 » Przygotowanie dokumentacji na budowę basenu krytego przy LO I
 » Termomodernizacja, remonty dachów, wymiana instalacji elektrycznych i  sanitarnych 
w naszych szkołach i budynkach.

Wielu z nas na pytanie – z czym kojarzy Ci się powiat? – 
w pierwszym odruchu zapewne odpowie, że powiat to re-
jestrowanie aut, pozwolenia na budowę, drogi i chodniki... 
Tymczasem powiat jest bardzo złożonym organizmem, 
dotykającym wielu sfer naszego codziennego życia. Powiat 
Olkuski to sześć gmin, ponad sto tysięcy mieszkańców, 
kilkaset kilometrów dróg, szkoły średnie i wiele innych. 

Kilka dni temu złożyłem Państwu sprawozdanie z mi-
jającej kadencji, w której pełnię funkcję Starosty Olku-
skiego. Jestem dumny z osiągnięć i zrealizowanych in-
westycji, które w tym czasie zostały wykonane, pomimo 
trudności z  jakimi zaczynaliśmy tę kadencję. W ciągu 
czterech lat spłaciliśmy połowę kredytów, wyremon-
towaliśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg, wybudowa-
liśmy nowe odcinki chodników, remontujemy nasze 
szkoły, remontujemy budynki urzędu, doposażamy Za-

rząd Drogowy. Jednak najważniejsze w tym wszystkim 
jest to, że zarówno spłata zadłużenia jak i wszystkie zre-
alizowane prace zostały wykonane z  zaoszczędzonych 
pieniędzy. W tym czasie powiat nie sprzedał ani jednej 
nieruchomości.

Pomimo wielu wykonanych inwestycji na które wy-
daliśmy kilkadziesiąt milionów złotych mam świado-
mość, że do zrobienia pozostało jeszcze dużo. Niestety 
nie da się nadrobić zaległości i zaniechań z kilkunastu 
lat w ciągu jednej kadencji. W zbliżającej się kadencji 
kwotę na inwestycje można zwielokrotnić. Wiem jak to 
zrobić bez zadłużania powiatu i  na co przeznaczyć te 
pieniądze. Stąd moja decyzja, że stanę do tegorocznych 
wyborów do Rady Powiatu w  Olkuszu, by móc dalej 
pracować na rzecz lokalnej społeczności, na rzecz roz-
woju naszej małej ojczyzny. 

Proszę, zagłosuj na mnie. Nie zawiodę Twojego zaufania.

X

Paweł  Piasny

Piasny Paweł
Najważniejsze punkty mojego programu do realizacji w latach 2018-2023 

na terenie Gminy Olkusz:

Mądrze, 
skutecznie, 
wspólnie

Materiał KWW Odnowa- Kontynuacja

lista 15
miejsce 1

Lepsza
komunikacja
i bezpieczeństwo

Komunikacja
Co już zrobiliśmy? 

Pewne jest już, że w pierwszej połowie przyszłego roku na nasze ulice wyjadą 23
nowoczesne i ekologiczne autobusy – w pełni klimatyzowane, przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odpowiednie umowy na ich dostawę zostały
już podpisane. Wiadomo też, że zostanie zmodernizowany plac koło Supersamu,
gdzie powstanie dynamiczny system informacji pasażera. Ta inwestycja – warta
28 mln zł (blisko 20 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania) – oznacza całkowitą
rewolucję w jakości olkuskiej komunikacji miejskiej. Od samego początku dużo
uwagi poświęcam kwestiom organizacji ruchu, zwłaszcza w tych częściach miasta,
które – z uwagi na zwartą zabudowę – nie pozwalają na budowę nowych dróg.
Dodatkowo, dzięki wyznaczeniu kontrpasów, otworzyliśmy centrum miasta dla
ruchu rowerowego. W ostatnich czterech latach na olkuskich osiedlach powstały
setki nowych miejsc parkingowych. Każda przebudowa dróg gminnych oraz
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego prowadzona jest ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości wytyczenia nowych miejsc parkingowych.

Co teraz?

Przeprowadzone przez Gminę Olkusz profesjonalne analizy ruchu wyraźnie wskazały
nam newralgiczne punkty komunikacji w centrum Olkusza. Na tej podstawie podejmę
działania, które pozwolą lepiej wyprowadzać ruch poza ścisłe centrum Olkusza,
ograniczając powstające zatory. Równie ważne będzie też przygotowanie odpowiedniej
infrastruktury rowerowej, stanowiącej realną alternatywę dla samochodów.
Wykonaliśmy profesjonalną analizę także w tym zakresie. Pierwsze kroki zostały zatem
wykonane, wymagają jednak kontynuacji. Będę dążył do tego, by – zaproponowane
w planach zagospodarowania przestrzennego – miejsca parkingowe systematycznie
powstawały. Konieczna wydaje się budowa podziemnego parkingu na placu w
pobliżu DK 94 i rynku. Wspólnie z partnerami z trzech gmin chcemy wprowadzić
darmowe bilety dla uczniów i olkuskich seniorów.M
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KANDYDAT NA BURMISTRZA Miasta i Gminy OLKUSZ

Roman PIAŚNIK

5PLAN NA LAT

Dobry wybór

Plan na 5:

Nasze bezpieczeństwo
Co już zrobiliśmy? 

Poprawa bezpieczeństwa w mieście i sołectwach to jeden z priorytetów mijającej już
kadencji. Częste patrole Straży Miejskiej (w tym część wspólnie z Policją), liczne
zmiany organizacji ruchu, zajęcia edukacyjne we wszystkich szkołach, akcje
odblaskowe to tylko niektóre z naszych działań prowadzonych w zakresie bezpieczeństwa.
W monitoring wyposażyliśmy wiele szkół na terenie gminy Olkusz. W celu poprawy
bezpieczeństwa w Olkuszu wspieraliśmy finansowo zakupy pojazdów Policji.
Niemal bez przerwy pracują dyskretnie montowane fotopułapki, których celem
jest „łapanie na gorącym uczynku” podrzucających odpady lub wandali. Sukcesywnie
modernizujemy zaplecze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy.
W trakcie są kompleksowe remonty kilku strażnic OSP: m.in. w Gorenicach, Zedermanie,
Braciejówce, Zawadzie, Osieku, Kosmolowie. Każdego roku doposażamy strażaków
ochotników z Gminy Olkusz w sprzęt ratowniczy i samochody. 

Co teraz?

Jestem przekonany, że częste patrole służb porządkowych przyczyniają się
do poprawy bezpieczeństwa, dlatego chciałbym je podtrzymać. Niezbędna jest
budowa – od podstaw – sieci monitoringu w Olkuszu. Analizując mapę zagrożeń,
nie mam wątpliwości, że monitoringiem powinny zostać objęte wszystkie olkuskie
osiedla oraz newralgiczne punkty w sołectwach. Czas edukację o bezpieczeństwie
przenieść na zupełnie nowy poziom. W Olkuszu powstanie prawdziwe miasteczko
ruchu drogowego, na którym młodzi uczestnicy ruchu będą mogli uczyć się
poruszania po ulicach oraz zdawać egzaminy na kartę rowerową. Potrzeby
inwestycyjne w zakresie modernizacji remiz oraz unowocześniania wyposażenia
Ochotniczych Straży Pożarnej są naprawdę duże. Liczę, że – z pomocą programów
finansowania takich jak Bezpieczna Małopolska, czy Małopolskie Remizy – będziemy
nadal – wspólnie z druhami – dbać o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.

Płynna komunikacja w centrum i na osiedlach Plan na 5: Bezpieczni mieszkańcy w bezpiecznym mieście www.romanpiasnik.pl
Pełny program na

O G Ł O S Z E N I A  W Y B O R C Z E
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ
 informuje, iż w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 

roku głosowanie odbywać się będzie w obwodach głosowania według nowego podziału 
Gminy Olkusz na wielomandatowe okręgi wyborcze oraz przyporządkowane obwody 
głosowania. Nowy podział gminy został podyktowany wymogami ustawy Kodeks 
Wyborczy, a przyjęty Uchwałami Rady Miejskiej w Olkuszu. 

W  celu  uniknięcia  nieporozumień,  zachęcam  do  zapoznania  się  z  aktualnymi  siedzibami  oraz  granicami 
poszczególnych obwodów. Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie  II  z dnia 14 września 2018  roku 
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów 
i  sejmików  województw  oraz  wyborach  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast  zarządzonych  na  dzień  
21 października 2018 roku, jest rozwieszona w budynku i przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
a  także  umieszczona  jest  na  stronie  internetowej  www.umig.olkusz.pl  w  zakładce  „Wybory  Samorządowe 
2018”. Informacja telefoniczna – nr 32 626 02 05, 32 626 02 06 oraz 32 626 02 07.

Wprowadzone zmiany dotyczą mieszkańców ulicy: 
Podgrabie- mieszkańcy tej ulicy zostali przypisani do obwodu głosowania Nr 6 z siedzibą Obwodowej Komisji 
Wyborczej (OKW) w Przedszkolu NR 4 w Olkuszu ul. Bohaterów Westerplatte 12.
Szpitalna-  mieszkańcy  nieruchomości  położonych  od  skrzyżowania  z  ul.  Tadeusza  Kościuszki  do  ul. 
Świętokrzyskiej będą głosowali w obwodzie głosowania Nr 1 z siedzibą OKW w Szkole Podstawowej Nr 4 
w Olkuszu ul. Francesco Nullo 36. 
Pozostali mieszkańcy ul. Szpitalnej zostali przypisani do obwodu głosowania Nr 3 z siedzibą OKW w Zespole 
Szkół Nr 1 w Olkuszu, ul. Górnicza 12. 

Pozostałe zmiany, to zmiana siedziby: 
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 na siedzibę Przedszkole Nr 4 w Olkuszu ul. Bohaterów Westerplatte 
12, Olkusz. W skład tego obwodu głosowania wchodzą ulice: 
20-tu Straconych, Adolfa Dygasińskiego, Astrów, Bartosza Głowackiego, Bohaterów Westerplatte, Cegielniana, 
Henryka Sienkiewicza, Jana Sobieskiego, Jasna od nr 1 do skrzyżowania z ul. Sikorka, Jaśminowa, Jesionowa, 
Jurajska, Kasztanowa, Kazimierza Pułaskiego, Klonowa, Kluczewska, Kwiatowa, Lipowa, Makowa, Malinowa, 
Mikołaja Kopernika, Na Skraju, Niepodległości, Ogrodowa, Parcze, Podgrabie, Polne Wzgórze, Rabsztyńska, 
Różana,  Rzemieślnicza,  Sikorka,  Skalista,  Spacerowa,  Spółdzielcza,  Storczykowa,  Topolowa,  Wapienna, 
Widokowa, Wiśniowa, Zamkowa, Zielona.
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7  na  siedzibę  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olkuszu ul. Kosynierów 12, Olkusz. W skład tego obwodu 
głosowania  wchodzą  ulice:  Jasna  od  skrzyżowania  z  ul.  Sikorka,  Ks.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego, 
Księdza Prałata Henryka Januchty, Macieja Rataja od ul. Wiejska do skrzyżowania z ul. Romualda Traugutta, 
Miła, Nowowiejska, Oskara Kolberga, Piękna, Piotra Ściegiennego, Romualda Traugutta, Słoneczna, Urocza, 
Wiejska, Wincentego Witosa od skrzyżowania z ul. Wiejska do końca, Zagaje.
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 28 na siedzibę Szkoła Podstawowa w Gorenicach, ul. Krakowska 51, 
Gorenice. W skład tego obwodu głosowania wchodzi sołectwo Gorenice.

Informuję także, że od 1 października do 15 października 
2018 roku, każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Olkuszu w pokojach 205 - 207, czy został 
uwzględniony w spisie wyborców.

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

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 

oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach 
od 12.10.2018r. do 02.11.2018r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat:
– działka nr 2560/8 o pow. 54 m2 – położona w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą 
(budynek posadowiony na działce stanowi własność osoby prywatnej, obecnie działka zajmowana bezumownie) – (zgodnie 
z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „06.UU”). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: działalność: 6,00zł/m2 (324,00zł netto tj. 398,52zł brutto). Termin wnoszenia opłat: 
miesięcznie – do 10 dnia każdego miesiąca z góry;
– działki nr 87/4, 82/3, 78/3 o  łącznej pow. 534 m2 oraz część działki nr 74/3 o pow. 44m2 – położone w Żuradzie przy 
ul. Krucza Góra z przeznaczeniem dojazd, dojście. Na w/w działkach zezwala się utwardzenie dojazdu materiałami  łatwo 
rozbieralnymi np. kostką brukową, żwirem natomiast zabrania się utwardzenia działki poprzez nałożenie powierzchni asfaltowej 
bądź betonowej. Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie 
nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi- (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest 
sym. „KTZ1/2”). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 
0,25zł/m2 (tj. 144,50 zł netto, 177,73 zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie – do 10 dnia każdego miesiąca z góry
– część działki nr 5396/2 o pow. 300 m2 położona w Olkuszu przy ul. Krasińskiego z przeznaczeniem pod dojazd, dojście. 
Na w/w działce zezwala się utwardzić dojazd materiałami łatwo rozbieralnymi np. kostką brukową, żwirem natomiast zabrania 
się utwardzenia działki poprzez nałożenie powierzchni asfaltowej bądź betonowej. Na w/w  terenie zabrania się stawiania 
urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie 
podlegają zwrotowi – (zgodnie z zapisem m.p.z.p.  teren oznaczony jest sym. „U.a”). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą 
nr  VIII/88/2011  Rady  Miejskiej  w  Olkuszu  z  17.05.2011r.  w  wysokości:  0,50zł/m2  (tj.  150,00zł  netto,  184,50zł  brutto). 
Termin wnoszenia opłat: miesięcznie – do 10 dnia każdego miesiąca z góry
– część działki nr 2115/37 o pow. 6000 m2 położonej w Olkuszu, ul. Pakuska z przeznaczeniem pod ogrody warzywno – 
owocowe, garaże (działka obecnie zajmowana bezumownie poprzez urządzone ogrody za nieruchomościami prywatnymi. 
Brak dojazdu do ogrodów – zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „KZ”)
Stawka  czynszu:  zgodnie  z  Uchwałą  nr  VIII/88/2011  Rady Miejskiej  w Olkuszu  z  17.05.2011r.  w  wysokości:  za ogrody 
do 500m2: 60,00zł, powyżej 500 m2 do 1500 m2 – 70,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie – do 31 – go marca każdego roku 
z góry, za garaże 1zł/m2 netto Termin wnoszenia opłat: miesięcznie – do 10 dnia każdego miesiąca z góry;
– działka nr 5111o  pow.  14m2  położona  w  Olkuszu  przy  ul.  Sławkowskiej  z  przeznaczeniem  pod  zieleń  przydomową. 
Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione 
na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi – (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „01.MU”) 
Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 30,00 zł netto 
(tj. 36,90zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie – do 31 – go marca każdego roku z góry;
– część działki nr 2115/29  o  pow.  90m2 położonej  w  Olkusz,  przy  ul.  Na Skarpie  (bezpośrednio  za działką  nr  2378/6) 
z przeznaczeniem pod ogród przydomowy owocowo-warzywny – (zgodnie z zapisem m.p.z.p.  teren oznaczony  jest sym. 
„KZ”). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości – 60,00zł.
Termin wnoszenia opłat rocznie: do 31 marca każdego roku z góry
•	 W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze 

przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.
Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne 
są w  terminie  wywieszenia  wykazu  złożyć  w  tut.  Urzędzie  wniosek  na dzierżawę  nieruchomości.  Oferta  winna  zawierać 
następujące  informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres 
dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500  (pok. nr 
210) lub pod numerem telefonu (32) 626-02-10.
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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

Kandyduję do Rady Powiatu, bo zależy mi na 
przyszłości Ziemi Olkuskiej. Pochodzę z Olku-
sza, tu mieszkają moje dzieci i wnuki. Chciałbym, 
żeby młodzi olkuszanie z naszym miastem wiąza-
li swoją przyszłość. Wiem, że jest jeszcze wiele 
do zrobienia - dlatego mam odwagę Państwa 
prosić o głos także w tych wyborach. 

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
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Grzegorz 

Tomsia
Kandydat na Burmistrza Olkusza

Popierają mnie:

Włodzimierz  
Czarzasty

Przewodniczący SLD

Katarzyna 
Lubnauer

Przewodnicząca 
„Nowoczesnej”

Barbara Nowacka
„Inicjatywa Polska”

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
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Organy wróciły do bazyliki! 

Jeszcze do niedawna organy ro-
zebrane do najmniejszych piszczałek 
przechodziły gruntowną renowację 
w holenderskim Zaandam. Projekt 
renowacji, na rzecz którego zawiąza-
ło się Stowarzyszenie na Rzecz Histo-
rycznych Organów Hansa Hummla 
w Olkuszu z dr hab. Krzysztofem 
Urbaniakiem, był finansowany z bu-
dżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Mało-
polskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, wspólnotę parafii św. 
Andrzeja Apostoła w Olkuszu oraz 
przez prywatnych mecenasów, w tym 
przez Fundację Hermann-Reemtsma 
Stiftung z Hamburga. W konserwację 
instrumentu aktywnie włączyło się 
również Stowarzyszenie Baltisches 
Orgel Centrum z Niemiec. Prace kon-
serwatorskie wyceniane na cztery mi-
liony złotych prowadził holenderski 
warsztat organmistrzowski Flentrop 
Orgelbouw, a także krakowski warsz-
tat konserwatorski Modulus.

Efekt żmudnych prac mających 
wielu ojców i fundatorów, zachwyca 
zarówno oczy, jak i uszy. - Kiedy Je-
rzy Nitrowski kończy budowę organów 
katedry gnieźnieńskiej, czyni zadość 
poleceniu arcybiskupa Macieja Łu-
bieńskiego, który stwierdził, że bez 
organów kościół jest niemy. Jerzy Ni-
trowski z pewnością pamiętał wówczas 
zaczęte jeszcze przez swojego nauczy-
ciela Hansa Hummla organy olkuskie, 
których budowę kończy w 1633 roku 
u progu swojej kariery. Poprzez dzi-
siejszy akt poświęcenia organów my 
także pragniemy przywrócić bazylice 
św. Andrzeja w Olkuszu głos jej po-
nad czterystuletnich organów, których 
brzmienie towarzyszyło kilkudziesię-

ciu pokoleniom olkuszan. To wspa-
niałe dzieło, przez kolejne pokolenia 
służyć będzie liturgii oraz musica sa-
cra. Będzie gromadzić wokół siebie lu-
dzi sztuki, stanowić trwały ślad troski 
o materialne dziedzictwo kulturowe 
Polski – mówił podczas niedzielnej 
Eucharystii ks. Mieczysław Miarka, 
proboszcz parafii pw. św. Andrzeja.

Gospodarz miejsca, które ponow-
nie może pochwalić się najstarszymi 
w kraju organami był koncelebransem 
mszy. Przewodniczył jej biskup Grze-
gorz Kaszak, dokonując poświęcenia 
instrumentu. Pasterz diecezji sosno-
wieckiej podczas homilii przypomniał, 
jak ważną rolę w kościele pełni mu-
zyka. - Już św. Augustyn zachęcał do 
wielbienia Boga śpiewem mówiąc, że 
kto dobrze śpiewa podwójnie się modli.

Późnorenesansowe organy, w któ-
rych mimo upływu lat zachowały się 
oryginalny mechanizm i piszczałki, 
wypełniły swoim dźwiękiem bazylikę 
po trzech latach ciszy. Za klawiszami 
instrumentu usiadł dr hab. Krzysztof 
Urbaniak, koordynator renowacji. - 
To najstarsze organy nie tylko w Pol-

sce, ale i na świecie – przypomina dr 
hab. Urbaniak.

Podczas świątecznej liturgii nie 
zabrakło gości specjalnych. Obok 
przedstawicieli władzy samorządo-
wej w osobach burmistrza Romana 
Piaśnika, starosty Pawła Piasnego, 
a także radnych różnego szczebla, we 
mszy św. w bazylice udział wzięli po-
słowie, senatorowie, minister Andrzej 
Adamczyk oraz wicepremier Beata 
Szydło. Na zaproszenie odpowiedzieli 
również goście z zagranicy – członko-
wie stowarzyszeń z Niemiec i Holandii.

- Wszystkim, dzięki którym ma-
my przepięknie brzmiące, odrestauro-
wane organy Hansa Hummla mówię 
staropolskim zwyczajem: Bóg zapłać. 
Niech sam Bóg będzie dla Was nagro-
dą, a olkuskie organy niech wydają sa-
me piękne dźwięki na jeszcze większą 
cześć i uwielbienie Pana, dostarczając 
wzruszeń, miłych doznań każdemu 
człowiekowi, który będzie miał oka-
zję posłuchać ich brzmienia – dodał 
w trakcie Eucharystii biskup Kaszak.

Niedzielnej mszy św. o godz. 13:00 
towarzyszyły niezwykłe doznania mu-

zyczne. Wystąpili bowiem wybitni arty-
ści: Krzysztof Urbaniak (Łódź, Kraków) 
– organy, kierownictwo artystyczne; 
Joanna Radziszewska (Kraków) – so-
pran; Marta Wróblewska (Białystok) – 
sopran; Piotr Zawistowski (Białystok) 
– bas; Łukasz Mosur (Łódź) – organy; 
Teresa Piech (Kraków) – skrzypce ba-
rokowe; Justyna Skatulnik (Kolonia) 
– skrzypce barokowe, altówka baro-
kowa; Thomas Eriedlaender (Drezno) 
– kornet; Alexander Brungert (Kolonia) 
– puzon barokowy; Schola Cantorum 
Katedry Organów i Muzyki Kościel-
nej Akademii Muzycznej im. Grażyny 
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Ra-
fał Maciejewski (Łódź) – kantor, kie-
rownictwo scholi. Przyjazd muzyków 
opłaciło Stowarzyszenia na Rzecz Hi-
storycznych Organów Hansa Hummla 
i Jerzego Nitrowskiego.

- Dzięki pracy wielu rąk niezwykłe 
dzieło świata muzyki i budowy instru-
mentów zostało obudzone do nowego 
życia. Fundacja Hermann-Reemtsma 
Stiftung z Hamburga pragnie wyrazić 
swoją radość w faktu, że mogła się 
przyczynić do zachowania tego cenne-

go obiektu dziedzictwa kulturowego. 
Dziękujemy wszystkim, którzy swoją 
pracą włączyli się w proces konserwa-
cji olkuskich organów oraz tym, któ-
rzy poprzez swoją odwagę i wsparcie 
tę konserwację umożliwili. Bez Jerzego 
Nitrowskiego rozpoczęte przez Hansa 
Hummla organy nie zostałyby ukoń-
czone w tej jakości. Można powiedzieć, 
że dzieło to było siedemnastowieczną 
polsko-niemiecką koprodukcją. Kon-
serwacja olkuskich organów w XXI 
wieku była nawet kooperacją europej-
ską prowadzoną pod polskim kierun-
kiem. Na szczęście język muzyki jest 
uniwersalny, wybrzmiewa on ponad 
granicami państw, dlatego pomimo 
niewystarczającej znajomości języka 
polskiego odważyliśmy się podążyć za 
głosem organów do Olkusza – zazna-
czył ponadto jeden z przedstawicieli 
niemieckiej fundacji.

Niedzielne, uroczyste poświęce-
nie organów było jedynie wstępem 
do XIX Międzynarodowych Dni Mu-
zyki Organowej i Kameralnej, które 
odbywały się w bazylice na początku 
tygodnia. W poniedziałek wybrzmiał 

recital organowy w wykonaniu Ho-
lendra Pietera van Dijka oraz Dariu-
sza Bąkowskiego-Koisa. We wtorek 
odbył się koncert organowo-kame-
ralny pod kierownictwem Agnieszki 
Budzińskiej-Bennet, podczas które-
go na organach zagrali Martin Rost 
ze Stralsundu oraz Andrzej Szadejko 
z Gdańska. Instrumentalistom towa-
rzyszyła Schola Cantorum Akademii 
Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdań-
sku. Ostatnim punktem festiwalu był 
środowy koncert Marcina Szelesta, Ju-
liana Gembalskiego, a także zespołu 
Harmonia Sacra.

Projekt XIX Międzynarodowych 
Dni Muzyki Organowej i Kameralnej 
w Olkuszu został zrealizowany przy 
wsparciu finansowym Miasta i Gminy 
Olkusz oraz Starostwa Powiatowego 
w Olkuszu. Organizatorzy: Bazylika 
św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, Sto-
warzyszenie na Rzecz Historycznych 
Organów Hansa Hummla oraz Miejski 
Ośrodek Kultury w Olkuszu. Sponso-
rzy: Drukarnia Dela i Hotel Victoria. 
Patronat medialny: Przegląd Olkuski.
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Kontrakt kandydata  
na burmistrza 

olkusz
Wiola�Woźniczko�

Miłosz Pałka to kandydat na burmi-
strza Olkusza z ramienia Kukiz’15. 
Podczas spotkania z mieszkańcami 
w olkuskiej „Victorii” przedsta-
wił swój program odnowy Olkusza. 
Uczestnicy mieli też okazję poznać 
kandydatów do Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego i Rady Powiatu, 
a także porozmawiać z posłanką 
Agnieszką Ścigaj i liderem ugru-
powania Pawłem Kukizem.

Co proponuje Kukiz’15 przed zbli-
żającymi się wyborami? - Nasza wizja 
samorządu opiera się na trzech fila-
rach. Pierwszym z nich jest jawność, 
czyli to, czego brakuje samorządom. 
Drugi filar to zrównoważony budżet, 

a trzeci - znacznie większy udział oby-
wateli w sprawowaniu władzy w samo-
rządach. Powinny być wprowadzone 
częste konsultacje z mieszkańcami, 
panele obywatelskie, a raz do roku 
referendum, w którym mieszkańcy 
wypowiadają się na temat budżetu da-
nego samorządu - mówił Paweł Kukiz.

Swoje propozycje dotyczące przy-
szłości Olkusza przedstawił kandydat 
na burmistrza Kukiz’15 Milosz Pałka. 
- Spotykamy się, bo chciałbym z Pań-
stwem podpisać kontrakt. Kontrakt 
z dziesięcioma punktami, które zobo-
wiązuję się zrealizować, jeśli Państwo 
wybiorą mnie na swojego włodarza. 
Moje hasło to „Olkusz Budzi Się”. Ol-
kusz potrzebuje zmian, musi wybudzić 
się z letargu. Czy myślicie Państwo, 
że radnych jest 21? Ja uważam, że 
nie – radnych w naszej gminie jest 50 
tysięcy, wszyscy obywatele będą de-

cydować wspólnie, jak będzie wyglą-
dać przyszłość naszego miasta. Biorę 
wszystkich Państwa na świadków, że 
jeśli zostanę burmistrzem, spełnię te 
postulaty - mówił Miłosz Pałka. Za-
nim podpisał kontrakt, przedstawił 
jego założenia.

Podczas spotkania posłanka 
Agnieszka Ścigaj przedstawiła także 
kandydatów startujących z „jedynek” 
do Rady Powiatu oraz do Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego. O miejsce 
w samorządzie województwa powal-
czy Andrzej Feliksik. Listy w czterech 
okręgach do Rady Powiatu otwiera-
ją: Daniel Hickiewicz (Olkusz), Kamil 
Wołek (Klucze), Henryk Kieca (Wol-
brom/Trzyciąż), Krzysztof Drzewiecki 
(Bolesław/Bukowno).

Po prezentacji mieszkańcy mieli 
okazję porozmawiać z kandydatami 
i gośćmi spotkania.

Minister Emilewicz 
w Olkuszu 

olkusz
Piotr�Kubiczek�

Po wrześniowej wizycie w Olkuszu 
premiera Mateusza Morawieckiego, 
Srebrne Miasto odwiedziła mini-
ster przedsiębiorczości i techno-
logii Jadwiga Emilewicz. Briefing 
prasowy odbył się na ul. Wspólnej 
przy olkuskiej Strefie Aktywności 
Gospodarczej.

Minister Emilewicz przyjechała na 
zaproszenie przedstawicieli olkuskie-
go Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie 
krótkiej wizyty przy SAG-u przedsta-
wicielka rządu mówiła o potrzebie 
tworzenia takich stref przyjaznym 
przedsiębiorcom.

- Rozwój przedsiębiorczości jest 
jednym z podstawowych celów strate-
gii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. 
Wiemy, że jeżeli chcemy utrzymać to 
dobre tempo, musimy nadal tworzyć 
sprzyjające warunki legislacyjne do 
tego, by Polacy chcieli, a nie musieli 
prowadzić działalność gospodarczą. 
Obecnie ogromnym wyzwaniem jest 
tworzenie stref aktywności, które bę-
dą w stanie przyciągać inwestycje. 
Dzisiaj Polska jest miejscem bardzo 
atrakcyjnym. Inwestorzy zagraniczni 
nasz kraj umieścili na liście dziesię-
ciu najbardziej atrakcyjnych państw, 
w których chcą inwestować. To co jest 
naszym wyzwaniem, to tworzenie do-
brych warunków, zatem udostępnia-
nie atrakcyjnych gruntów.

Jak się okazuje w Olkuszu ich nie 
brak. Tereny przy Wspólnej są tego 
najlepszym dowodem. - To miejsce jest 

dla nas wyzwaniem. W Olkuszu jest 
zarejestrowanych ponad pięć tysięcy 
działalności gospodarczych. Z całą 
pewnością mogłoby być ich więcej. Za 
nami jest teren potencjalnie atrakcyj-
ny do tego, by skonsumować ustawę 
„Cała Polska specjalną strefą ekono-
miczną - dodała minister Emilewicz.

Podczas spotkania nie zabrakło 
starającego się o fotel burmistrza z ra-
mienia PiS Łukasza Kmity. - Wrócimy 
do koncepcji, która była sześć lat te-
mu, a o której obecne władze Olkusza 
zapomniały. Mówię to żalem. Aby roz-
szerzyć Strefę Aktywności Gospodar-
czej o drugą część w kierunku torów 
kolejowych. Tuż obok nas jest droga 
krajowa nr 94. Ona ma ogromny po-
tencjał, według mnie nigdy nie wyko-
rzystany. Wszyscy w Olkuszu mówią, 
że nasze miasto ma świetne położenie. 
Niestety, nikt nie chciał skorzystać 
z tej szansy. Ponad 22 tysiące pojaz-
dów na dobę, dwupasmowe połącze-
nie ze Śląskiem i autostradą A4, a do 
tego jedyna w Polsce linia kolejowa 
szerokotorowa, która stanowi wro-

ta do tego, by można było transport 
dokonywać drogą kolejową pomiędzy 
Polską, Rosją, a nawet Chinami. Ten 
potencjał chcielibyśmy wykorzystać 
– zaznaczył Łukasz Kmita.

Jednym z tematów briefingu było 
pytanie, czy potrzeba nam Lokalnego 
Centrum Przedsiębiorczości. Według 
przedstawicieli lokalnych struktur 
PiS-u, jak najbardziej tak. - W Olku-
szu ważną rzeczą jest to, by wspierać 
lokalnych przedsiębiorców. Naszym 
celem będzie więc stworzenie Lokal-
nego Centrum Przedsiębiorczości. 
Chcemy, aby każdy z przedsiębiorców 
mógł skorzystać z bezpłatnych porad 
prawnych i poszerzać swoje horyzonty 
o doświadczenia także pracowników 
naukowych – dodał Łukasz Kmita.

Olkusz nie był jedynym przystan-
kiem minister Emilewicz podczas po-
bytu w powiecie olkuskim. Po wizycie 
przy ul. Wspólnej przedstawicielka 
rządu ruszyła na bliźniacze spotka-
nie na terenie Zakładów Górniczo-
-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie.
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Koalicja Obywatelska: 
wszyscy idziemy na wybory 
olkusz

Wiola�Woźniczko�

Grzegorz Schetyna, Cezary Gra-
barczyk i Bogdan Klich odwiedzili 
Olkusz. Wspólnie z posłanką Lidią 
Gadek zaprezentowali kandydatów 
Koalicji Obywatelskiej z powiatu 
olkuskiego w nadchodzących wy-
borach samorządowych.

-21 października wszyscy idziemy 
na wybory i głosujemy na przedstawi-
cieli Koalicji Obywatelskiej – apelowa-
ła posłanka Lidia Gądek.

Były minister infrastruktury Ce-
zary Grabarczyk opowiadał o inwe-
stycjach zrealizowanych za rządów 
Platformy Obywatelskiej. -Jak wy-
nika z odpowiedzi na interpelację 

udzielonej przez wiceministra w rzą-
dzie Prawa i Sprawiedliwości, w la-
tach 2008-2015 wspólnym wysiłkiem 
rządu i samorządów, wybudowano 14 
800 kilometrów „schetynówek”. Dzięki 
programom „Mieszkanie dla młodych” 
i „Mieszkanie na swoim” powstało 250 
tys. nowych mieszkań – mówi Cezary 
Grabarczyk.

Do Olkusza przyjechała również 
posłanka Monika Wielichowska, zaj-
mująca się sprawami kobiet. -Są to 
szczególne wybory, odbywające się 
w stulecie nadania praw wyborczym 
kobietom. Kobiet w polityce na każ-
dym szczeblu wciąż jest za mało. Chcę 
w szczególny sposób wesprzeć kandy-
datki. Od kilku miesięcy realizujemy 
projekt „(S)prawa Polek” - to prze-
strzeń do dyskusji o trzech filarach: 
świadomości, równości i opiece zdro-

wotnej. W całej Polsce odbyło się już 
kilkadziesiąt spotkań, a przed nami 
kolejne – mówiła posłanka Monika 
Wielichowska.

Na spotkanie przybyli kandyda-
ci, ubiegający się o miejsca w radzie 
Powiatu i Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego z list KKW Platforma .No-
woczesna Koalicja Obywatelska.

Pierwsze miejsca na listach do 
Rady Powiatu zajmują: Piotr Grabar-
czyk (okręg Olkusz), Kazimierz Ściążko 
(okręg Klucze), Tomasz Bargieł (okręg 
Bolesław/Bukowno) oraz Krzysztof 
Szczepankiewicz (okręg Wolbrom/
Trzyciąż). Do Sejmiku Województwa 
Małopolskiego startują Marcin Coc-
kiewicz i Małgorzata Rams. Kandy-
datem na wójta gminy Bolesław jest 
Ryszard Januszek.

Wyborcze spotkanie  
na rynku 

olkusz
Wiola�Woźniczko�

Władysław Kosiniak – Kamysz, kan-
dydat na burmistrza Olkusza Grze-
gorz Tomsia (KWW Porozumienie na 
Rzecz Ziemi Olkuskiej) oraz kandy-
daci z listy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego do Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego spotkali się na 
olkuskim rynku. Przedstawili swoje 
wyborcze założenia i rozmawiali z 
mieszkańcami.

- Stawiamy na trzy priorytety. 
Jednym z nich jest tzw. trójpak dro-
gowy: droga, chodnik, ścieżka rowe-

rowa. Kolejny to edukacja – reforma 
oświaty jest gigantycznym wyzwaniem 
dla samorządów. Trzecim priorytetem 
są seniorzy, czyli opieka nad osobami 
w dostojnym wieku – opowiadał lider 
PSL – u Władysław Kosiniak - Kamysz.

Grzegorz Tomsia zwrócił uwagę 
na problem demograficzny gminy. - 
Olkusz się wyludnia, w ciągu minio-
nych kilku lat z terenu gminy ubyło 
ponad 3 tys. mieszkańców. Zależy 
mi na rozbudowie Strefy Aktywności 
Gospodarczej i ściągnięciu do nas no-
wych inwestorów – mówił kandydat 
na burmistrza z Porozumienia dla 
Ziemi Olkuskiej.

Podczas spotkania na rynku 
lider PSL – u przedstawił też kan-

dydatów do Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z naszego okręgu. Są 
to: Bogusław Mąsior, Józef, Kała, Woj-
ciech Szczepanik oraz Aneta Jabłoń-
ska – Wypasek. - Nasza drużyna do 
sejmiku jest różnorodna, są w niej 
zarówno doświadczeni, jak i młodzi 
ludzie. Stawiamy na równomierny roz-
wój wszystkich subregionów w Mało-
polsce – dodał Władysława Kosiniak 
– Kamysz. Kandydaci również mieli 
okazję przedstawić swoje główne cele, 
jakie chcieliby realizować w samorzą-
dzie województwa.

Zwieńczeniem spotkania był spa-
cer po mieście, podczas którego goście 
i kandydaci częstowali mieszkańców 
drożdżówkami.
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Wolbromski PiS idzie do 
wyborów ze wsparciem rządu 

Wolbrom
Ewa�Barczyk�

Nieczynny od 2009 r. wolbromski 
dworzec PKP w przyszłym roku 
doczeka się remontu. Informacje 
na temat szczegółów rządowego 
projektu ożywienia, kiedyś bardzo 
popularnej, a obecnie prawie nie 
użytkowanej przez pasażerów linii 
kolejowej z Tunelu w kierunku So-
snowca przedstawili przy od dawna 
nieczynnym lokalnym dworcowym 
budynku premier Beata Szydło, mi-
nister Andrzej Adamczyk oraz wo-
jewoda Piotr Ćwik i poseł Jacek 
Osuch, którzy przybyli do Wol-
bromia, aby wspierać w kampanii 
wyborczej kandydata PiS na burmi-
strza Wolbromia Henryka Pasicha 
oraz grono kandydatów na radnych 
różnych szczebli samorządu.

Rozpoczynająca spotkanie z wol-
bromianami wicepremier Beata Szy-
dło podkreślała, że dobra współpraca 
z lokalnymi samorządami jest ważnym 
warunkiem realizacji rządowych pro-
gramów społecznych. - Zależy nam na 
tym, żeby każda miejscowość, miasto, 
miasteczko miało swoją szansę roz-
woju. Jak widzicie państwo, nie je-
steśmy tylko w dużych miastach, ale 
także w mniejszych miejscowościach, 
a rządowe projekty modernizacji dwor-
ców i linii kolejowych, dróg lokalnych, 
programy społeczne, jak Senior plus, 
Dostępność plus, Czyste powietrze 
- to szanse i możliwości, z których 
mogą korzystać samorządowcy, aby 
poprawiać warunki bieżącego funk-
cjonowania gmin i życia mieszkańców. 
Jesteśmy w stanie zrobić wspólnie 
bardzo dużo, ale żeby środki, które 
są dostępne trafiły do ludzi, musimy 
mieć w samorządach partnera. Mam 
nadzieję, że tak będzie również w Wol-
bromiu - w rozmowach z obecnymi 
tu kandydatami padały zapewnienia 
o woli współpracy, ale także wiele 
ciekawych propozycji i projektów na-
stawionych na mocne wykorzystanie 
dostępnych środków rządowych do po-
prawy funkcjonowania Wolbromia. My 
będziemy na pewno naszych samorzą-

dowców wspierać - zapewniała Beata 
Szydło, deklarując nie tylko poparcie 
dla kandydatów PiS w kampanii wy-
borczej, ale przede wszystkim później 
- po wygranych wyborach, podczas 
realizacji deklarowanych przez nich 
programów wyborczych i zamierzeń. 

Uzasadniając wybór miejsca spo-
tkania z kandydatami i mieszkań-
cami, o planowanej na przyszły rok 
modernizacji linii kolejowej z Tunelu 
do Sosnowca opowiadał nadzorujący 
inwestycję PKP PLK minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk. 

- Rząd przykłada wiele starań 
i wysiłków, aby ożywić linię kolejową 
Tunel, Charsznica, Olkusz, Sosno-
wiec. Chcemy zwiększyć jej parametry, 

aby umożliwić poruszanie się pocią-
gów pasażerskich do prędkości 120 
km/h - teraz jest to 40 km/h, przez 
co ta kolej nie jest konkurencyjna. 
Przy okazji mamy zamiar remontować 
dworce. Swój wygląd zmienią perony 
w Wolbromiu, które zostaną podwyż-
szone tak, aby mogły z nich swobodnie 
korzystać również osoby ograniczone 
niepełnosprawnością, ale także budy-
nek dworcowy - i tu potrzebna będzie 
współpraca z samorządem. Żałuję, że 
jak dotąd władze samorządowe Wol-
bromia były pasywne i nie zabiegały, 
nie starały się o taką współpracę - tłu-
maczył Andrzej Adamczyk.

Obecnie na piętrze tego piękne-
go, choć mocno podupadłego, ponad 

stuletniego budynku, mieszkają lo-
katorzy i według zapowiedzi ministra 
Adamczyka tak pozostanie. - Pozostała 
jego część, obok swojego pierwotne-
go przeznaczenia, będzie mogła tak-
że na wolnych powierzchniach pełnić 
dodatkowe funkcje, np. kulturalno-
-oświatowe - przekonywał minister, 
dodając, że realizacja tych zamierzeń 
przewidziana jest już w nadchodzącym 
roku, a ich zakończenie planowane 
jest na koniec IV kwartału 2019 r., 
podobnie jak modernizacja dworców 
w Jaroszowcu, Olkuszu i Bukownie.  

Dworzec w Wolbromiu to obec-
nie miejsce prawie wymarłe. Bardzo 
niewielu pasażerów decyduje się na 
podróż do pracy i szkoły pociągiem. 

Stan linii kolejowej, która niegdyś była 
oblegana przez pasażerów sprawił, że 
powolne pociągi, których z roku na rok 
mniej jeździ na trasie Tunel-Katowice 
przestały być dogodnym i atrakcyjnym 
środkiem komunikacji. Niegdyś liczne 
i szybsze pociągi zastąpione zostały 
przez prywatne samochody i auto-
busową komunikację zbiorową, po-
tęgujące zanieczyszczenie środowiska 
oraz korki na drogach. Odbudowanie 
dominującej kiedyś dla mieszkańców 
Wolbromia i sąsiednich miejscowości 
roli kolejowego transportu pasażer-
skiego w kierunku Katowic będzie 
zapewne dla PKP sporym wyzwaniem, 
z pewnością jednak, z wielu powodów 
warto je podjąć.

Jako przykład dobrej współpra-
cy z instytucjami rządowymi minister 
Adamczyk przedstawił skuteczne za-
biegi dyrektora wolbromskiego Do-
mu Kultury Piotra Gamrota o środki 
z ministerstwa sportu w wysokości 3,5 
mln zł na remont zarządzanego przez 
niego lokalnego basenu. 

Podczas spotkania z przedstawi-
cielami rządu lokalni kandydaci PiS do 
samorządu gminnego przekazali rów-
nież na ręce ministra Andrzeja Adam-
czyka petycję w sprawie powrotu do 
pomysłu powstania w Wolbromiu no-
woczesnego, w pełni zautomatyzowa-
nego, zdalnie sterowanego terminalu 
przeładunkowego Wolbrom-Mumbai 
(Bombaj), w ramach nowego korytarza 

transportowego Południe-Zachód o dł. 
ponad 7 tys. km, biegnącego z Polski 
aż do Indii. Terminal na trasie z da-
lekiego wschodu, o którym marzyli 
mieszkańcy Wolbromia przed laty, 
wówczas został wybudowany i funk-
cjonuje w Sławkowie. Chociaż tereny, 
które niegdyś władze gminy zamie-
rzały przeznaczyć pod budowę ter-
minalu trafiły w ręce prywatne i do 
dziś użytkowane są jako grunty rolne, 
kandydaci do samorządu w kadencji 
2018-23 wskazali nową możliwość 
lokalizacji inwestycji, a rozbudzane 
na nowo nadzieje, wzmocnił minister 
infrastruktury, zapraszając pomysło-
dawców do Warszawy na konkretniej-
sze rozmowy w tej sprawie.

„Kluczewska 
era komputera”
klucze

Wiola�Woźniczko

Mieszkańcy gminy Klucze, którzy 
skończyli 25 lat, mogą uczestni-
czyć w bezpłatnych szkoleniach 
komputerowych. Do wyboru jest 
siedem tematów.

Szkolenia odbywają się w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Klu-
czach w systemie popołudniowym oraz 
weekendowym. Każde ze szkoleń trwa 
16 godzin. W zależności od zaintereso-
wań można wybrać jeden z modułów. 
Rodziców z pewnością zainteresuje 
moduł „Rodzic w internecie”. Dorośli 
dowiedzą się, jak dziecko powinno 
bezpiecznie „poruszać” się w wirtual-
nym świecie. Poznają też zagrożenia 
czyhające w sieci. W programie prze-
widziano naukę korzystania z usług 
e-administracji, jak złożenie wniosku 
Rodzina 500+ czy uzyskanie Karty 
Dużej Rodziny.

Osoby zainteresowane założeniem 
własnej działalności gospodarczej mo-
gą skorzystać ze szkoleń „Mój biznes 
w sieci”. Rejestracja firmy, usługi e-
-administracji, działania marketin-
gowe, prawa autorskie, edukacja dla 
przedsiębiorców – to wszystko pozna-
ją kursanci wybierający ten moduł.

Uczestnicy szkoleń „Moje finanse 
i transakcje w sieci” nauczą się bez-
piecznie załatwiać tego typu sprawy 
w sieci. Pod uwagę wzięte zostanie 
również założenie i obsługa konta, 
założenie zaufanego profilu oraz skła-
danie różnego rodzaju zaświadczeń 
drogą elektroniczną.

„Działam w sieciach społeczno-
ściowych” to praktyczna nauka kształ-
towania wizerunku i nawiązywania 
znajomości na portalach społeczno-
ściowych. Uczestnicy dowiedzą się jak 
dzielić się swoją twórczością i wyko-
rzystywać cudzą z zachowaniem praw 
autorskich. Szkolenie obejmie podsta-
wowe usługi e-administracji z wyko-
rzystaniem konta w ePUAP i profilu 
zaufanego.

Kolejny moduł to „Rolnik w sie-
ci”. Uczestnicy szkolenia nauczą się 
szukać przydatnych w tym obszarze 

działalności informacji w internecie, 
płacić rachunki, korzystać z usług 
elektronicznej administracji; pozna-
ją też najpopularniejsze portale i fora 
rolnicze, Geoportal czy usługi Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich.

Zainteresowani stworzeniem wła-
snej strony internetowej mogą skorzy-
stać ze szkolenia, w ramach którego 
dowiedzą się jak to zrobić, jak za-
rządzać portalem i dodawać treści 
z uwzględnieniem prawa autorskiego.

Szukanie informacji na temat sze-
roko rozumianej kultury z legalnych 
źródeł, wykorzystywanie znalezionych 
wiadomości do nauki czy własnej twór-
czości, poznanie portali prezentują-
cych dorobek polskiej kultury – to 
główna tematyka szkolenia „Kultura 
w sieci dla wszystkich”.

Regulamin rekrutacji i udzia-
łu w projekcie, terminy szkoleń, for-
mularz zgłoszeniowy do projektu 
i oświadczenie o miejscu zamieszkania 
dostępne są na stronie internetowej 
gminy (www.gmina-klucze.pl) i Szko-
ły Podstawowej w Kluczach (www.
sp-klucze.pl).oraz w biurze projektu, 
czyli w Szkole Podstawowej w Klu-
czach. Informacje można też uzyskać 
drogą elektroniczną – e-mail: kluczew-
skaerakomputera@wp.pl

Projekt o wartości 139 930,00 zło-
tych realizowany jest przez Gminę Klu-
cze w ramach projektu finansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Cy-
frowe kompetencje społeczeństwa” 
Działanie nr 3.1 „Działania szkole-
niowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”.
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O wystawie fotografii  
Janusza Foglera 

olkusz
Agnieszka�Zub�

W miniony czwartek w Galerii Sztu-
ki Współczesnej BWA w Olkuszu 
odbył się wernisaż wystawy foto-
grafii dziennikarza, fotoreportera 
oraz grafika Janusza Foglera. Zwie-
dzający mogli zobaczyć ponad 20 
zdjęć dokumentujących jego po-
dróże do Rosji.

Janusz Fogler (ur. 1950 w Łodzi) 
jest nie tylko fotografem i dziennika-
rzem, ale także wydawcą, wykładowcą 
akademickim i prezesem Stowarzysze-
nia Autorów ZAiKS. W 1976 ukończył 
studia geograficzne na Uniwersytecie 
Warszawskim, a doktorat i habilitację 

uzyskał na Wydziale Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie.

W latach 1976–1989 był za-
trudniony na stanowisku redakto-
ra w wydawnictwach młodzieżowych 
Horyzonty i MAW. Jako dziennikarz 
i fotoreporter współpracował m.in. 
z „Poznaj Świat”, „Kontynentami”, 
„Polityką”, krajowymi i zagraniczny-
mi agencjami oraz wydawnictwami.

Od 1990 do 1993 był dyrektorem 
i redaktorem naczelnym Wydawnictw 
Artystycznych i Filmowych; współtwo-
rzył kwartalnik fotograficzny „6x9”, 
a także Wyższą Szkołę Sztuk Wizu-
alnych i Nowych Mediów w Warsza-
wie. W 1987 roku został zaliczony 
przez Amerykanów i Rosjan do gru-
py 100 najlepszych fotoreporterów 

świata. Jest autorem około dziesięciu 
książek i ilustratorem kilkudziesięciu 
publikacji – wydał m.in. nagradza-
ne „Tajemnice Bajkału” i „Odległą 
Rosję”. W 2009 powierzono mu sta-
nowisko dziekana Wydziału Sztuki 
Mediów i Scenografii warszawskiej 
ASP. W tym samym roku został też 
prezesem Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS. Został odznaczony m.in. Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a w lutym 2011 roku Prezydent 
RP nadał mu tytuł profesora sztuk 
plastycznych.

Bohaterami fotografii Janusza 
Foglera są ludzie i otaczająca ich rze-
czywistość. Autor szczególnym zain-
teresowaniem darzy Rosję, do której 
podróżował jeszcze w latach 80. Jak 

przyznaje, wyprawy do tego kraju, 
a także podróże do Francji i Niemiec, 
mocno zaważyły na jego twórczości. To 
właśnie Rosji Janusz Fogler poświę-
cił kilka albumów dokumentujących 
jego podróże po całym obszarze tego 
państwa. Po roku 1989 autor wyjeż-
dżał także m.in. do USA, Izraela, Ja-
ponii, Włoch, Hiszpanii, Hongkongu 
i na Tajwan i podróże te również oka-
zały się niezwykle owocne pod wzglę-
dem twórczym.

Na zaprezentowanych w BWA fo-
tografiach Janusz Fogler utrwalił wi-
dziane głównie w Rosji krajobrazy, 
bawiące się dzieci, pracujących męż-
czyzn, a także zwierzęta – dzięki cze-
mu zwiedzający wystawę mają przed 
sobą panoramę kraju i ciekawy obraz 
jego mieszkańców – wizerunki ludzi 
przedstawiane są najczęściej na zdję-
ciach portretowych.

Niezwykle miłym akcentem 
czwartkowego wernisażu była wizy-
ta dyrektora Departamentu Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie Krzysz-
tofa Markiela, który przyjechał do Ol-
kusza, aby osobiście pogratulować 
dyrektorowi BWA Stanisławowi Sta-
chowi otrzymania Złotej Odznaki Ho-
norowej Województwa Małopolskiego 
– Krzyża Małopolski. Poza słowami 
uznania dla zasług S. Stacha Krzysztof 
Markiel podkreślił również, jak ważna 
jest dla Olkusza działalność Galerii 
Sztuki Współczesnej BWA. Życzenia 
i gratulacje złożył artyście również 
obecny na wernisażu radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego Marcin 
Cockiewicz, który od dawna wspiera 
działalność olkuskiej Galerii.
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O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4

ogłasza:
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki:

a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 
786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7  

o pow. 0,0557 ha, nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, 
o łącznej pow. 1,8464 ha,

 b) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, nr ew. gr. 866  
o pow.0,6492 ha o łącznej pow. 1,0183 ha, 
położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.

1. Oznaczenie i opis nieruchomości: 
 Nieruchomość (teren dawnej Stacji Uzdatniana Wody) stanowią niżej 

wymienione działki:
a) nr ew. gr. 861 o pow. 1,2557 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd 

Rejonowy  w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080914/8, nr ew. gr.  
786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o łącznej pow. 0,0557 
ha, dla działek jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga 
wieczysta o Nr KR1O/00024477/2,

b) nr ew. gr. 862 o pow. 0,5350 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd 
Rejonowy  w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080916/2, 

c) nr ew. gr. 865 o pow. 0,3691 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd 
Rejonowy  w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080915/5, 

d) nr ew. gr. 866 o pow. 0,6492 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd 
Rejonowy  w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080917/9 .

 Działki posiadają bardzo dobrą lokalizację, usytuowane są w zachodniej 
części Olkusza,  na obszarze pomiędzy drogą krajową DK94 relacji Katowice-
Kraków od północy, a ulicą Wspólną prowadzącą od DK94 od wschodu.

 Działki bezpośrednio sąsiadują z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej 
Olkusza, Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” i w pobliżu Strefy 
Aktywności Gospodarczej m. Bukowno .

 Działki zabudowane są budynkami, budowlami oraz infrastrukturą 
techniczną związaną  z funkcjonowaniem na ich terenie byłej Stacji 
Uzdatniania Wody.

 Dojazd do wszystkich działek zapewniony jest po wewnętrznych drogach 
dojazdowych znajdujących się na wyodrębnionych działkach, prowadzących 
od ulicy Wspólnej.

 Wszystkie działki posiadają przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz rozpoczęto procedurę przyłączenia 
nieruchomości do sieci gazowej.

 - Na działce nr ew. gr. 861 znajdują się obiekty: cztery budynki akcelatorów, 
budynek koagulacji,  budynek na wapno z silosami 2 x 50 t.

 Działki o nr ew. gr.  786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 
położone są wzdłuż drogi  krajowej DK94, 

 - Na działce nr ew. gr. 862 znajdują się obiekty: połączone budynki 
przepompowni i filtrów,

 - Na działce nr ew. gr. 865 znajdują się: odmulnik 4 komorowy, 
przepompownia osadu,

 - Na działce nr ew. gr. 866 znajdują się obiekty: budynek chlorowni , budynek 
magazynowy, trzy zbiorniki wody czystej żelbetonowe o pojemności: 
2x2 000 m3, 1x 1 000 m3 obsypane ziemią. 

2. Obowiązek Sprzedającego ustanowienia służebności:
 Sprzedający ustanowi nieodpłatną służebność gruntową przejścia, 

przejazdu i doprowadzenia wszelkich mediów po działce nr 870 i 871 na 
rzecz każdoczesnych właścicieli działk  nr  861,862, 865, 866.

 Drogi są własnością Sprzedającego, istnieje możliwość ich sprzedaży. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego:
 - nieruchomość nr ew. gr. 861 w opisana jest jako teren obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej oraz tereny 
usług komercyjnych,

 - nieruchomość nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 
791/7 ulica główna dwujezdniowa,

 - nieruchomość nr ew. gr. 862, 865, 866 opisana jest jako teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej. 

4. Ceny wywoławcze nieruchomości: 
a) 2 307 000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT
b)  984 000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.  
 Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń poza działkami o nr ew. gr. 786/13, 

786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 obciążone są hipoteką, która do 
dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży będzie zwolniona. 

6. Pisemne oferty osobne na nieruchomości opisane w przedmiocie sprzedaży 
w pkt a) i b) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg 
działki SUW a)”/ „Przetarg działki SUW b)” należy składać w sekretariacie 
PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 do dnia 30.10.2018 r. do godz.10.00

 Pisemna oferta powinna zawierać: 
a) imię, nazwisko i adres oferenta
 albo 
 nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferent jest osobą prawną lub innym 

podmiotem) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (KRS, CEIDIG);
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz 

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

bankowy Przedsiębiorstwa;
e) kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie konta bankowego, na które 

będzie można zwrócić wadium;
f) w przypadku osób fizycznych:
 - należy zapoznać się z klauzulą informacyjną zamieszczoną: http://pwik.

olkusz.pl/ODO

g) -wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją 
procedury przetargowej o następującej treści: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych na gruncie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne 
Rozporządzenie” lub „RODO” w celu realizacji procedury przetargowej. 
Posiadam wiedzę, iż podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, 
jednakże ich brak spowoduję brak możliwości uczestnictwa w procedurze 
przetargowej.

 Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.” 
7. Oferent wnosi osobno wadium na wymienione w przedmiocie sprzedaży 
  nieruchomości w poz. :
 a) w wysokości 115 350,00 zł
 b) w wysokości  49 200,00 zł 
  przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później 

niż  do dnia 29.10.2018 r.    Nr konta bankowego: Polska Kasa Opieki S.A. O/
Olkusz  Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium 
wpłynęła na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika 
przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.

8. Warunki przetargu:
 - ocenie będą podlegały oferty zabezpieczone wadium,
 - w ofercie należy podać tylko jedną cenę,
 - nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wszystkie działki wchodzące 

w skład nieruchomości stanowią jeden przedmiot sprzedaży.
9. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy 

o rozdzielności majątkowej) obydwie przystępują do przetargu. 
10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest 
przedłożenie stosownego zezwolenia.

11. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 30.10.2018 r. o godz. 10.00 
w Sali Narad Przedsiębiorstwa.

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

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

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

15. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie 

później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
17. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:
 Jerzy Skubis     j.skubis@pwik.olkusz.pl,    tel.: 326431415 w.123
 Barbara Danecka  b.danecka@pwik.olkusz.pl  tel.: 326431415 w.140
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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.

Inżynier budownictwa drogowego. Długoletni pracownik w Zakła-
dzie Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych w Olkuszu. 
Mieszkanka osiedla Słowiki. Działalność na rzecz osiedla w Radzie 
Nadzorczej SM ,,Nowa” oraz współpraca z  Zarządem 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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Zamek z unijnymi dotacjami 
rabsztyn

Wiola�Woźniczko,�fot.�UMIG�Olkusz

Prace w zamku górnym, podziem-
ny pawilon, strefa rekreacyjna, 
zielone tarasy i kawiarnia – m. 
in. na takie inwestycje dotyczą-
ce warowni w Rabsztynie gmina 
Olkusz pozyskała unijne dotacje. 
To kolejne działania, które jesz-
cze bardziej uatrakcyjnią miejsce 
chętnie odwiedzane przez miesz-
kańców i turystów.

Na rabsztyńskim zamku prace 
prowadzone są systematycznie od kil-
ku lat. W ubiegłym roku wykonano 
trzeci etap prac konserwatorskich 
i zabezpieczających w obrębie zamku 
średniego. Ich zakres obejmował m. in. 
uzupełnienie brakujących fragmentów 
murów południowej piwnicy, zabez-
pieczenie piwnicy płytą żelbetową (co 
tworzy teraz w poziomie dziedzińca ko-
lejny taras), położenie nowej posadzki 
z płyt dolomitowych oraz wykona-
nie podwieszanego stropu w kształcie 
pierwotnego kolebkowego sklepienia 
w piwnicy, wykonanie w obrębie po-
mieszczeń piwnicznych stalowych 
schodów wraz z podestami i poręcza-
mi. W obrębie murów odkrytej naroż-
nej wieży zamkowej wykonano taras 
ze stalowo-szklanym zadaszeniem. 
Przeprowadzone prace kosztowały 814 
804,88 zł, z czego 200 000 zł stanowi 
dofinansowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Dziedzictwo kul-
turowe, priorytet 1 Ochrona zabyt-
ków”. W ramach dodatkowych robót 
finansowanych w całości przez gminę 
(64 112,79 zł) na dziedzińcu zamku 
średniego została wyłożona posadzka 
z kamienia łamanego.

Kolejną inwestycją wykonaną 
w Rabsztynie jest plac zabaw dla dzieci 

wraz z małą infrastrukturą, bezpłatna 
wypożyczalnia leżaków plenerowych 
oraz nowy most nad fosą. Olkuski 
samorząd również w tym przypadku 
pozyskał unijne dofinansowanie w ra-
mach naboru organizowanego przez 
LGD „Nad Białą Przemszą”.

Teraz gmina otrzymała unijne 
wsparcie w łącznej wysokości 2 209 
387,32 złotych. - Kolejny raz cieszy-
my się z dofinansowania planowa-
nych przez nas prac. Dziś mówimy 
o kwocie 2,2 mln złotych pozyskanych 
z dwóch różnych konkursów – w obu 
zostaliśmy ocenieni najlepiej spośród 

wszystkich wnioskujących. Świadczy 
to o dobrym przygotowaniu mery-
torycznym obu projektów. Potencjał 
turystyczny zamku Rabsztyn rośnie 
z roku na rok, jednak zakończenie tych 
prac pozwoli nam zamknąć pewien 
etap i stworzyć gotowy produkt tury-
styczny. Wyobrażam sobie, że z ka-
wiarni na odrestaurowanym zamku 
chętnie będą korzystać turyści, ale 
również mieszkańcy, gdyż będzie ją 
można wynajmować na imprezy oko-
licznościowe – mówi olkuski burmistrz 
Roman Piaśnik.

Dofinansowanie to obejmuje dwa 
projekty. Pierwszy z nich pn.„Za-
bezpieczenie konstrukcyjne murów 
i ostańca skalnego wraz z organiza-
cją placu archeologicznego na zam-
ku w Rabsztynie w gminie Olkusz” 
obejmuje wykonanie stabilizacji i za-
bezpieczenia ostańca wapiennego pod 
zamkiem górnym, czyli: wykonanie 
robót niwelacyjnych, oczyszczanie 
skarpy skalnej, wykonanie doraźnych 
prac stabilizacyjnych, wzmocnienie 
spękanych fragmentów z zastosowa-
niem stalowych kotew, oczyszczenie 
szczelin i wypełnienie). Poza tym za-

bezpieczeniu i konserwacji ulegnie 
północny mur obwodowy zamku od 
ostańca skalnego do węzła bramne-
go. Wszystkie prace poprzedzone będą 
odgruzowaniem dziedzińca pomiędzy 
ostańcem skalnym a murem obwodo-
wym. Dzięki temu odsłonięte zostaną 
zagruzowane partie muru i ostańca. 
Magistrat informuje, że realizacja in-
westycji kosztować będzie 888 702,83 
złotych, z czego 500 000,00 złotych 
stanowi unijna dotacja.

Drugi projekt, na który gmina 
otrzymała unijna dotację w wysoko-
ści 1 709 387,32 złotych to „Zagospo-

darowanie ruin zamku w Rabsztynie 
w Gminie Olkusz - stworzenie nowego 
produktu turystycznego”. W warowni 
powstanie podziemny pawilon, w któ-
rym mieścić się będzie punkt informa-
cyjny, węzeł sanitarny oraz kawiarnia. 
Planowane jest także przeprowadze-
nie zabezpieczeń i konserwacji murów 
pałacu oraz wykonanie badań arche-
ologicznych. W strefie rekreacyjnej 
powstanie scena i trawiaste tarasy.

- Pozyskiwane z sukcesem do-
finansowania pozwolą na zabezpie-
czenie i konserwację zabytkowej 
substancji a także szybsze udo-
stępnienie zamku w Rabsztynie dla 
potrzeb ruchu turystycznego. Mija-
jący rok też był pod tym względem 
niezwykle aktywny. Zakończyliśmy 
stabilizację i spojenie północno-
-wschodniego i wschodniego frag-
mentu skarpy ostańca wapiennego, 
stanowiącego fundament zamku gór-
nego. Dodatkowo nadbudowaliśmy 
wieżę zamku górnego, na której zo-
stał wykonany taras widokowy. Zo-
stał też wybudowany nowy most nad 
fosą oraz powstał plac zabaw z ła-
weczkami i stojakiem na rowery. By 
poprawić komfort odpoczywających 
zakupiono 50 leżaków z logo Olkusza 
– podsumowuje Agnieszka Kaczmar-
czyk, naczelnik Wydziału Urbanistyki 
i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu.

Jakie jeszcze zmiany czekają 
rabsztyński zamek? Magistrat za-
powiada, że w pierwszym kwartale 
2019 roku w obrębie zamku górnego 
zostaną zakończone prace związane 
z montażem systemów oświetlenio-
wych, instalacji elektrycznej, sufitu 
podwieszanego, posadzek, tynków, 
szklanych balustrad i podestu, stolar-
ki okiennej i drzwiowej, a także odkry-
tych w trakcie prac archeologicznych 
reliktów portalu i kominka.

Olkusz w PRL 
olkusz

�Jakub�Fita�

W miniony wtorek w klubie „Kre-
cik” na osiedlu Młodych odbył się 
premierowy pokaz filmu „Olkusz 
w czasach PRL-u. Jak żyli nasi ro-
dzice?” przygotowanego przez sto-
warzyszenie SIMO. Film stanowi 
zbiór wspomnień mieszkańców na-
szego miasta dotyczących minio-
nej epoki.

Lata PRL-u to okres, który po-
mimo upływu czasu, wciąż wzbudza 
duże kontrowersje i dyskusje w pol-
skim społeczeństwie. Jedni odnoszą 
się do niego z niechęcią i pogardą, in-
ni zaś czują względem niego swoistą 
nostalgię. Abstrahując od historycz-
nych i politycznych ocen, członkowie 
Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży 
Olkuskiej postanowili odpowiedzieć 
na pytanie, jak wyglądało wtedy życie 
szarego mieszkańca Olkusza. W efek-
cie tych rozważań powstał film, w któ-
rych olkuscy seniorzy opowiadają o ich 
codziennych bolączkach i radościach 
w okresie tzw. „realnego socjalizmu”.

- Czas przemija nieubłaganie a hi-
storia odchodzi razem z jej świadkami. 
Chcemy ją uchronić od zapomnie-
nia poprzez cyfrowe utrwalenie wspo-
mnień osób żyjących w okresie Polskiej 
Republiki Ludowej w Olkuszu. Posta-
nowiliśmy to zrobić, gdyż nie ma zbyt 
wiele opracowań na ten temat. Młode 
pokolenie nie wie jak wielkim i dobrze 
prosperującym zakładem była Olku-
ska Fabryka Naczyń Emaliowanych. 
Nie samą pracą człowiek jednak żyje, 
więc w naszym materiale poruszamy 
także kwestie rozrywkowe. Dzięki te-
mu młodzi olkuszanie mogą dowie-
dzieć się m.in. o słynnej na cały powiat 
kawiarni „Stylowa” oraz kinie „Orzeł” 
– tłumaczy Mateusz Kamionka, wice-
prezes stowarzyszenia SIMO i pomy-
słodawca całego projektu. 

„Olkusz w czasach PRL” to pro-
jekt zrealizowany dzięki wsparciu 
Gminy Olkusz. Jest to czteroodcin-
kowa seria wywiadów przeprowadzo-
nych z mieszkańcami naszego miasta, 
w których opowiadają oni o tym, jak 
wyglądał Srebrny Gród w czasach 
ich młodości. Z materiału można do-
wiedzieć się m.in., gdzie w tamtych 
czasach chodziło się na potańcówki, 
jak wyglądały zakłady pracy i cze-
go najczęściej brakowało w sklepach. 
W projekcie jako świadkowie wydarzeń 
historycznych wzięli m.in. udział se-
niorzy ze Stowarzyszenia Seniorów 
„Radość” z osiedla Młodych.

- Cieszę się, że mogłam wziąć 
udział w takiej inicjatywie. Dla olku-
skich emerytów jest to całkowite no-
we doświadczenie, gdyż w Olkuszu 
do tej pory nie organizowano z se-
niorami tego typu projektów. To była 
świetna okazja do wspólnych wspo-
mnień – mówi Zofia Patrykiewicz, jed-
na z osób uwiecznionych na materiale 
filmowym.

W miniony wtorek, 9 października 
2018 roku, w osiedlowym klubie „Kre-
cik” odbył się uroczysty pokaz filmu, 
w którym wzięło udział kilkunastu 
mieszkańców naszego miasta. Osoby 
zainteresowane historią Olkusza mia-
ły możliwość spotkać się z bohaterami 
wywiadów i porozmawiać z nimi na 
temat minionych czasów. - Wszyscy 
chętni, którzy chcieliby obejrzeć film 
a nie mieli okazji przyjść do „Kreci-
ka” będą mogli zobaczyć cały materiał 
na naszej stronie internetowej oraz 
w mediach społecznościowych takich 
jak Facebook czy platforma YouTube. 
Co tydzień będziemy publikować tam 
kolejne odcinki serii. Dzięki takiej for-
mie promocji filmu, liczymy na szersze 
zainteresowanie ze strony młodszego 
pokolenia olkuszan – dodaje Mate-
usz Kamionka.

Patronat nad wydarzeniem objął 
m.in. Przegląd Olkuski.
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MIŁOSZ PAŁKA
KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Szanowni Mieszkańcy, urodziłem się i mieszkam w Olkuszu. Wierzę w to miasto, wierzę w 
jego przyszłość. Moje hasło to "Olkusz Budzi Się", bo to miasto potrzebuje zmian i ja je 
przeprowadzę. Przedstawiam Państwu założenia programowe, które zrealizuję w trakcie 
mojej kadencji:

1. Prawdziwy Program Proinwestycyjny
2. Olkusz jako marka atrakcyjna dla inwestorów i turystów
3. Obniżka podatków i opłat lokalnych
4. Rewitalizacja i komercjalizacja dworca PKS
5. Nowoczesny program budowy mieszkaniowej
6. Dzień Referendalny Mieszkańców
7. Zielone światło dla e-ur7. Zielone światło dla e-urzędu
8. Ścieżka rowerowa na Osiedle Młodych i Osiedle Pakuska
9. Dofinansowania elektrofiltrów dla mieszkańców
10. Darmowa opieka weterynaryjna dla każdego zwierzaka przygarniętego ze schroniska

Szanowni Państwo, jestem dyrektorem małej, rozwijającej się spółki deweloperskiej i nigdy nie 
pracowałem w żadnej publicznej spółce skarbu państwa, ani nie piastowałem funkcji 
publicznych. Zawsze znajdowałem pracę na wolnym rynku, gdzie liczą się wyłącznie 
umiejętności. Olkusz potrzebuje zmiany, Olkusz potrzebuje wizji! Proponuję politykę 
Proinwestycyjną ,  dynamiczny rozwój, innowacyjny urząd, dni referendalne, ścieżki rowerowe 
oraz profesjonalną promocję. 

Obudźmy Olkusz z systemowego snu. W niedzielę 21 października Olkusz budzi się!

M a t e r i a ł  s f i n a n s o w a n y  p r z e z  K o m i t e t  W y b o r c z y  W y b o r c ó w  K u k i z ‘ 1 5  
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Lat 24. Obecnie jest na ostatnim, piątym roku studiów politologicznych oraz studiów 
magisterskich na kierunku Zarządzanie w Sporcie na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie. Wie, że jego wiedza, zdobyta w zakresie funkcjonowania samorządów lokalnych, 
pomoże mu w pracy na rzecz dobra naszego miasta. W swoim programie będzie zabiegał o 
modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej, która w wielu miejscach wymaga pilnej 
naprawy. Proponuje zaangażowanie i zdobywanie doświadczenia, poprzez uczenie się na 
własnych błędach. Stawia na współpracę z każdym, bez względu na preferencje polityczne,

Lat 40. Olkuszanin, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, zawodowo od ponad piętnastu 
lat związany z rozwojem telefonii komórkowej. Wolny zarówno od zobowiązań partyjnych, 
jak również administracji miejskiej. W Radzie Miejskiej w Olkuszu będzie walczył przede 
wszystkim o przejrzystość finansów publicznych jawność, umów, zrównoważony budżet, 
samorząd obywatelski, zakaz zadłużenia Gminy Olkusz oraz o obligatoryjne refendum, w 
którym obywatele co roku mieliby decydować o budżecie swojej gminy. Lubi swoje miasto i 
chciałby mieć realny wpływ na jego przyszłość. Bezpartyjny.

M I C H A Ł  J U D A

M a t e r i a ł  s f i n a n s o w a n y  p r z e z  K o m i t e t  W y b o r c z y  W y b o r c ó w  
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KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ  W OLKUSZU 

 OKRĘG NR 2 MIEJSCE NR 8 LISTA NR 8

Lat 20.  Student Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.  
Redaktor  Kur iera Olkuskiego.  Na co dzień  p isze o sprawach lokalnych,  dzięki  
czemu zna problemy mieszkańców. Jego g łówne postulaty to przejrzystość  
funkcjonowania w ładz lokalnych,  zwiększenie rol i  mieszkańców w 
zarządzaniu miastem, przywrócenie w ładzy obywatelom oraz niskie podatki .  
Ponadto będzie walczy ł  o  zatrzymanie mlodych ludzi  w Olkuszu.  Nie boi  s ię  
poruszać  t rudnych,  a  zarazem kontrowersyjnych tematów. Jest  
prprzedstawicie lem g łosu m łodego pokolenia.

MICHAŁ PASTERNAK

M a t e r i a ł  s f i n a n s o w a n y  p r z e z  K o m i t e t  W y b o r c z y  W y b o r c ó w  

K u k i z ‘ 1 5  

KA N DY DAT DO RADY MIEJSKIEJ  W OLKUSZU 

 OKRĘG NR 1 MIEJSCE NR 2 LISTA NR 8
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PoWiat
Olgerd�Dziechciarz

Na tych łamach pisałem już 
o pierwszym monografiście Ziemi 
Olkuskiej, Marianie Kantorze-
-Mirskim, ale o drugim – którego 
pokusiłbym się uznać za równie 
ważnego dla naszego regionu, 
księdzu Janie Wiśniewskim tylko 
wspominałem przy okazji powo-
ływania się na jego dzieło. Dziś 
więc pora na kilka słów o tym 
duchownym, który przyznajmy, był 
postacią nieco kontrowersyjną, ale 
na pewno zasłużył na wspomnienie, 
tym bardziej, że w czerwcu minęło 
75 lat od jego zgonu.

Ksiądz Jan Wiśniewski był wy-
bitnym badaczem historii Kościoła, 
społecznikiem i duszpasterzem. Jest 
autorem dzieła, bez którego żaden 
szanujący się historyk Ziemi Olku-
skiej nie może się obejść – chodzi 
oczywiście o „Historyczny opis kościo-
łów, miast, zabytków i pamiątek w Ol-
kuskiem” (Mariówka Opoczyńska, 
1933). Co ciekawe, książkę tę pisał 
Wiśniewski w Szwajcarii, gdzie prze-
bywał na kuracji zdrowotnej w 1928 
roku. Wyglądało to tak, że jadąc na 
kurację zatrzymał się w Olkuskiem, 
przemierzył nasz teren w ciągu nie-
wielu zresztą dni (w samym Olkuszu 
był raptem od 3 do 5 maja), wszystko, 
co widział, każdą historię, jaką usły-
szał, szczegółowo zanotował, i wnet 
wyjechał w dalszą podróż pociągiem. 
Postać ks. Wiśniewskiego jest warta 
przypomnienia, bo jego postać jest 
nieco zapomniana, i to pomimo opu-
blikowania przed niespełna dwudzie-
stu laty w kieleckim wydawnictwie 
„Jedność” kompletu 14 dzieł tego hi-
storyka, wśród nich tomu o olkuskim 
dekanacie oraz suplementu w postaci 
biografii autora pióra Jarosława 
Fidosa i Daniela Olszewskiego (Ksiądz 
Jan Wiśniewski 1876-1943. Życie 
i działalność. Wydawnictwo „Jed-
ność”. Kielce 2000). Ten duszpasterz 
miał życiorys bogaty i niezaprzeczal-
nie chwalebny, miejscami wszelako 
budzący spore zakłopotanie, dlatego 
wymagający wyjaśnień, o czym za 
chwilę. Najpierw krótki życiorys ks. 
Wiśniewskiego. Ksiądz Jan Wiśniew-
ski urodził się 3 maja 1876 r. we wsi 
Krępa Kościelna (położonej między 
Iłżą, a Lipskiem). Był jedynakiem 
– dzieckiem Michaliny z Maleckich 
i Aleksandra Ignacego Wiśniewskiego, 
administratora i współwłaściciela wsi 
Krępy. Gdy miał trzy lata, umarła mu 
matka; minęły kolejne trzy, a odumarł 
go ojciec. Sierotą zaopiekowała się 
mieszkająca w Radomiu babka Scho-
lastyka Malecka. Po nauce w Lipie 
(koło Krępy) uczył się następnie 
w prywatnej szkole Piotra Biernac-
kiego w Radomiu. W 1892 r. ukoń-

czył gimnazjum męskie w Radomiu, 
z promocją do piątej klasy. W 1893 r. 
wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu. Święcenia otrzymał 
z rąk Antoniego Ksawerego Sotkie-
wicza, biskupa sandomierskiego. 
W 1896 r. przyjął święcenia mniejsze 
w kościele Św. Ducha, a w 1898 r. 
święcenia subdiakonatu i diakonatu 
w katedrze sandomierskiej.

Na księdza został wyświęcony 
29 czerwca 1899 r. w kościele pod 
wezwaniem św. Michała w Sando-
mierzu. Od lipca tego samego roku 
rozpoczął pracę jako wikary kolejno: 
w Kozienicach, Cerekwi, Ćmielowie 
i Stromce. W 1906 r. dostał polecenie 
objęcia nauki religii w niższych szko-
łach żeńskich, w szkole niedzielnej 
rzemieślniczej oraz na pensji Julii 
Waręskiej w Radomiu. Od 1913 r. 
związał się na stałe z parafią Borkowi-
ce, gdzie aż do śmierci pełnił funkcję 
proboszcza. Nie zajmował się wyłącz-
nie działalnością duszpasterską, bo 
miał duszę społecznika – zakładał 
więc ochronki, straż pożarną, sklepy 
spółdzielcze, różne stowarzyszenia 
i kluby. Przyczynił się do powstania 
kilku szkół na terenie swojego pro-
bostwa, założył też bibliotekę para-
fialną, kolportował prasę. Wiśniewski 
w chwilach wolnego czasu wędrował 
po parafialnych miejscowościach, roz-
mawiał z ludźmi, przeglądał archiwa 
i wszystko skrzętnie dokumentował 
w zeszytach. Zapisywał nie tylko 
uwagi i spostrzeżenia, ale też wiele 
spraw komentował. Niczym Oskar 
Kolberg gromadził też legendy, pieśni, 
przysłowia, wierszyki czy zagadki 
(zachowały się w Archiwum Para-
fialnym w Borkowicach). Pociągała 
go też działalność literacka. W roku 
1907 wydane zostały jego „Wiersze”, 
które władze carskiej Rosji postano-
wiły skonfiskować i zniszczyć za to, 
że: „mają na celu podsuwać wrogie 
ustosunkowanie narodu polskiego 
wobec rosyjskiego panowania”. Także 
„Pamiętnik podróży po Ziemi Świętej” 
(1908) władze rosyjskie uznały za 
„nieprawomyślne politycznie”. Wspo-
mnijmy może jeszcze okazjonalną 
publikację pt. „Jan Kochanowski, 
życiorys i pamiątki rodzinne w czte-
rechsetletnią rocznicę urodzin 1530-
1930” wydaną przez Wydawnictwo 
Kalendarzy Parafialnych i Rocznika 
Diecezji Sandomierskiej. Jednak 
najbardziej znany jest ks. Wiśniewski 
dzięki książkom o dziejach dekana-
tów; na podstawie zebranych przez 
siebie materiałów opublikował na-
stępujące prace monograficzne: „De-
kanat opatowski” (1906), „Dekanat 
iłżecki” (1911), „Dekanat radomski” 
(1911), „Dekanat konecki” (1913), 
„Dekanat kozienicki” (1913), „De-
kanat opoczyński” (1913), „Dekanat 

sandomierski” (1915), „Dekanat mie-
chowski” (1917), „Historyczny opis 
kościołów, miast, zabytków i pamią-
tek w Pińczowskim, Skalbmierskim 
i Wiślickim” (1927), „Historyczny 
opis kościołów, miast, zabytków 
i pamiątek w Stopnickiem” (1929), 
„Historyczny opis kościołów, miast, 
zabytków i pamiątek w Jędrzejow-
skiem” (1930), „Historyczny opis ko-
ściołów, miast, zabytków i pamiątek 
w powiecie włoszczowskim” (1932), 
„Historyczny opis kościołów, miast, 
zabytków i pamiątek w Olkuskiem” 
(1933), „Diecezja Częstochowska. 
Opis historyczny kościołów, miast, 
zabytków w dekanatach: będziń-
skim, dąbrowskim, sączowskim, 
zawierckim i żareckim oraz parafii 

Olsztyn” (1936). We wstępie pierwszej 
swej książki „Dekanat Opatowski” 
autor napisał: „chciałem opisać to 
wszystko, cokolwiek starożytnością, 
pięknem lub ciekawym podaniem 
zwiedzającego kościół lub miejsco-
wość zainteresować może”. Pisywał 
też prace literackie i hagiograficzne, 
artykuły, wiersze i bajki oraz utwory 
sceniczne.

Ks. Wiśniewski zgromadził przez 
lata pracy liczne dokumenty, które 
co jakiś czas przekazywał do zbiorów 
przeróżnym bibliotekom. W 1913 r. 
część swoich zbiorów archiwalnych 
i muzealnych oddał Oddziałowi Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego 

w Radomiu, dzięki czemu w znaczący 
sposób przyczynił się do powstania 
tamtejszego muzeum, które w1936 r. 
nazwano imieniem ks. Jana Wiśniew-
skiego. Muzeum Radomskie miało za 
patrona księdza Wiśniewskiego do 
wybuchu II wojny światowej; obec-
nym jest malarz Jacek Malczewski. 
Z kolei w Muzeum Diecezjalnym 
w Sandomierzu znajduje się obraz 
Łukasza Cranacha Starszego „Matka 
Boska z Dzieciątkiem i św. Katarzy-
ną Aleksandryjską”, który trafił do 
zbiorów dzięki staraniom ks. Jana 
Wiśniewskiego. I tej placówce bowiem 
ks. Wiśniewski przekazał część swojej 
kolekcji, którą w latach 1936-37 upo-
rządkował i scalił w całość z kolekcją 
sandomierską Karol Estreichera jr.

Wybuch drugiej wojny świato-
wej właściwie zakończył działalność 
dokumentacyjną borkowickiego 
proboszcza. Dla jego parafii okupacja 
hitlerowska rozpoczęła się 8 wrze-
śnia. Ks. Wiśniewski zdążył jeszcze 
na krótko przed wejściem Niemców 
zacementować ufundowaną przez 
siebie tablicę pamiątkową na domu 
parafialnym informującą o 600. rocz-
nicy zwycięskiej bitwy Polaków nad 
Niemcami w 1331 r. pod Płowcami. Po 
wkroczeniu Niemców proboszcz po-
zostawał pod kontrolą Wehrmachtu, 
bo wojsko wybrało sobie na siedzibę 
pobliskiej plebanii pałac rodziny 
Dembińskich. Wiśniewski był często 

wzywany przez Niemców na rozmowy. 
Pogarszające się zdrowie i niemiecka 
okupacja bardzo go przygnębiały. 
W lipcu 1941 r. doznał wylewu krwi 
do mózgu i został częściowo sparaliżo-
wany. Odzyskał jednak przytomność 
i od 1 sierpnia odprawiał msze święte. 
Ale do pełni zdrowia już nie wrócił. 
Zmarł 7 czerwca 1943 r. w Borko-
wicach i tam też został pochowany. 
Za zasługi odznaczony krzyżem ka-
walerskim orderu Polonia Restituta 
(w 1938 roku).

Zapewne czytelnik nie obeznany 
z działalnością piśmienniczą ks. Wi-
śniewskiego zastanawia się, na czym 
polegać ma owa dyskusyjność tego 
duchownego, o której wspomniałem 
na początku notki; już wyjaśniam – 
chodzi o antysemityzm, jaki niestety 
wyłania się z jego dzieł. 

Można sprawę załatwić krótko, 
np. takim zdaniem: „Ksiądz Wiśniew-
ski był reprezentantem antyjuda-
izmu chrześcijańskiego, choć w jego 
przypadku nie miał on charakteru 
rasistowskiego”. A dlaczego nie miał: 
„O jego postawie świadczą udziela-
ne przez niego chrzty nobilitujące 
Żydów”. Tak piszą autorzy biografii 
ks. Jarosław Fidos i znany historyk 
ks. Daniel Olszewski (notabene ks. 
Olszewski na początku lat 90-tych 
zbierał materiały do książki o olku-
skiej parafii, którą miał zredagować 
prof. Kołodziejczyk). Można się z tym 
zgodzić. Na pewno nie był ks. Wi-
śniewski rasistą, w tym aspekcie 
różnił się diametralnie od Niem-
ców, dla których nawet chrzest nie 
zmywał „winy” urodzenia, a dla ks. 
Wiśniewskiego – tak, więc takowych 
udzielał. Czy jednak chrześcijanin, 
ksiądz katolicki, może mieć coś na 
swoje usprawiedliwienie po napisaniu 
takich słów: „Doświadczenie długich 
stuleci wykazało, że gdziekolwiek 
osiedli żydzi, wszędzie szerzyli zarazę 
zepsucia obyczajów, demoralizację 
i złodziejstwo” (Dekanat Olkuski, 
s. 206), albo takich: „Żydostwo, ta 
pijawka a raczej wampir Polski, jeśli 
się przed niem bronić nie będziemy, 
wyssie życie z naszej Ojczyzny...” 
(s. 212), lub: „Taka praca dla Polski 
tego zwyrodniałego narodu: siać 
pijaństwo i rozpustę, demoralizować 
naród, wysysać jego soki moralne 
i żywotne, a przez to do zguby do-
prowadzić”? Nagminnie opisuje ks. 
Wiśniewski rzekome mordy rytualne, 
na które dowodów szuka w XVI w. 
nagrobkach na dalekiej Litwie, ponoć 
wystawionych dzieciom, z których 
Żydzi wytoczyli krew, lubo wspomi-
nając zasuszone zwłoki chłopczyka 
z kościoła w Łęczycy, jakoby również 
opróżnionego z krwi użytej jako nie-
zbędna ingrediencja do macy. Poza 
tym ks. Wiśniewski nie tylko pisał, 

ale i działał przeciw Żydom, choćby 
usuwając ich skutecznie z terenu 
parafii w Borkowicach.

O ile jeszcze w pracy Fidosa i ks. 
Olszewskiego znajdujemy w miarę 
obszerne wyjaśnienie kwestii anty-
semityzmu ks. Wiśniewskiego, o tyle 
brakuje takich informacji w samych 
reprintach. Niestety, nie każdy czy-
telnik wraz z którymś z 14 tomów 
kupił także biografię ich autora; 
a więc skoro nie kupił, to będąc w ten 
sposób pozbawiony tychże wyjaśnień, 
obok niezwykle cennych informacjach 
o zabytkach sakralnych, pochodze-
niu świętych relikwii, zmuszony był 
też czytać o żydowskich pijawkach, 
mordach na bezbronnych chrześci-
jańskich dzieciach, szerzeniu przez 
Izraelitów pijaństwa i rozpusty. Po 
takiej lekturze może pomyśleć, że 
Polacy antysemityzm faktycznie mają 
głęboko zakorzeniony. W czasach, gdy 
wznawia się takie pozycje, jak „Pro-
tokoły mędrców Syjonu” czy „Main 
Kampf”, poważne wydawnictwa 
starają się przygotować czytelnika 
na szok, który może przeżyć podczas 
lektury tak obraźliwych sądów. Nawet 
wydając przed ok. dwudziestu laty 
słynny średniowieczny traktat: „Młot 
na czarownice”, w końcu niezwykle 
odległą w czasie ramotę, wydaw-
nictwo zdecydowało się zamieścić 
wstęp z wyjaśnieniami prof. Janusza 
Tazbira. Czy nie można było dać krót-
kiego wyjaśnienia także przed każdym 
tomem serii dzieł Wiśniewskiego?! 
A jest co wyjaśniać, gdyż obok kwestii 
antysemityzmu, mamy też ostre słowa 
księdza Wiśniewskiego skierowane 
np. wobec bojowników PPS-u wal-
czących o niepodległość Ojczyzny 
(zawsze pisanej z dużej litery) tkwiącej 
od ponad stulecia pod zaborami. Wia-
domo, ksiądz nie może popierać tych, 
którzy przelewają czyjąś krew, ale jego 
ostre ataki na bojowców jakoś nie do 
końca współgrają z jego niewątpliwym 
patriotyzmem. Nie chcę być posą-
dzony o pryncypialność, ale ksiądz 
Wiśniewski, faktycznie szykanowany 
za polskość, gdy było trzeba – uginał 
się przed zaborcą; dość wspomnieć 
fakt powieszenia na plebani portretu 
cara dla: „zmylenia przeciwnika”. 
Mamy więc pewien kłopot z ks. Wi-
śniewskim, ale – podkreślam – ten 
kłopot nie może odebrać mu podsta-
wowej zasługi: dzieła, w którym mimo 
zdarzających się błędów i nieścisłości 
fachowo opisał dziesiątki dekanatów 
i setki parafii, posiłkując się przy 
tym dokumentami, z których wiele 
wkrótce uległo zniszczeniu w pożo-
dze wojennej, albo zawieruszyło się 
w późniejszychy latach. Bez niego 
nasza wiedza byłaby więc cząstkowa, 
a przez to dużo uboższa.

Ksiądz Jan Wiśniewski  
– historyk w sutannie 

Małżeńskie jubileusze w Bukownie 
bukoWno

Piotr�Kubiczek,�fot.�USC�w Bukownie

Od lat w Bukownie, w październi-
ku małżeństwa z długoletnim sta-
żem zostają odznaczone „Medalami 
Róży”, przyznawanymi przez Pre-
zydenta Rzeczpospolitej za długo-
letnie pożycie małżeńskie. Tym 
razem jubileusz świętowały 24 pary.

- Dzień, w którym obchodzimy 
jubileusze małżeńskie jest bardzo 
uroczysty, gdyż traktowany jest ja-
ko wyjątkowe święto naszych miesz-
kańców. Niejednokrotnie w obecnych 
czasach trudno wyobrazić sobie pary 
małżeńskie, które z pełną odpowie-
dzialnością przez 50 czy 60 lat wywią-
zują się z małżeńskich powinności. Te 
wspólnie przeżyte w miłości i wzajem-
nym szacunku lata to wspaniały przy-
kład do naśladowania dla wszystkich 
młodych małżeństw i potwierdzenie, 

że rodzina jest najważniejszą warto-
ścią w życiu człowieka – mówiła Re-
nata Piekoszewska, Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Bukownie.

Aktu dekoracji wyjątkowymi me-
dalami dla małżonków obchodzących 
Złote Gody dokonał Burmistrz Miro-
sław Gajdziszewki. Jubilaci w atmos-
ferze pełnej wzruszeń i wspomnień 
przyjmowali wyrazy uznania oraz ży-
czenia na dalsze lata wspólnego życia.

W tym roku, oprócz par obcho-
dzących 50-lecie pożycia, niezwykły 
jubileusz 65 lat małżeństwa świętowali 
Państwo Marianna i Julian Kunowie. 
Żelazne Gody to powód do dumy. Dia-
mentowe Gody, czyli 60-lecie pożycia 
małżeńskiego świętowali natomiast 
Rita i Ryszard Kajdowie oraz Janina 
i Andrzej Spyrowie.

Po wyróżnieniach dla małżon-
ków z najdłuższym stażem, nadszedł 
czas na dekorację Medalami Róży. 
Otrzymali je: Władysława i Tadeusz 
Bocianowscy, Karolina i Czesław Czar-

notowie, Zdzisława i Zygmunt Danec-
cy, Sabina i Kazimierz Feliksikowie, 
Zofia i Tadeusz Frasiowie, Helena 
i Władysław Kajcowie, Maria i Ry-
szard Kleinowie, Irena i Jan Kołaczy-
kowie, Kazimiera i Czesław Kozerowie, 
Jadwiga i Józef Kucyperowie, Daniela 
i Edward Krzemieniowie, Maria i Jerzy 
Lekstonowie, Janina i Ryszard Machu-
rowie, Maria i Jerzy Piątkowie, Maria 
i Antoni Pomierni, Janina i Stanisław 
Porębscy, Janina i Edward Puzowie, 
Lucyna i Józef Rapaczowie, Edwarda 
i Tadeusz Sodowie, Maria i Edward 
Wilkowie oraz Małgorzata i Stanisław 
Wyżychowscy.

Niedawna gala stała się także 
wstępem do następnej, bowiem już 
teraz do bukowieńskiego Urzędu Sta-
nu Cywilnego mogą zgłaszać się pary, 
które w przyszłym roku obchodzić bę-
dą Jubileusz 70, 65, 60 i 50-lecia po-
życia małżeńskiego. Zgłoszeń można 
dokonywać do 10 grudnia br. w sie-
dzibie USC przy ul. Kolejowej.

Współczesny wizerunek ks. Wiśniewskiego fot. ks. Tomasz Lis, Gość Niedzielny
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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.

Małopolska Nagroda 
Gospodarcza dla Noble Group 
olkusz

Wiola�Woźniczko,�fot.�Małgorzata�Brylla

Olkuska firma Noble Group otrzy-
mała Małopolską Nagrodę Gospo-
darczą w kategorii małych firm. 
Wyróżnienia te co roku są przy-
znawane liderom przedsiębiorczo-
ści w regionie.

Samorząd województwa przyznaje 
te nagrody od 2009 roku, chcąc w ten 
sposób m. in. promować przedsiębior-
ców i ich inwestycyjne dokonania. 
Firmy nominowane do Małopolskiej 
Nagrody Gospodarczej muszą być za-
rejestrowanej na terenie naszego wo-
jewództwa, prowadzić działalność co 
najmniej od 3 lat, produkować wyro-
by czy oferować usługi cieszące się 
uznaniem wśród konsumentów, stoso-
wać nowoczesne technologie produkcji 
oraz metody zarządzania i marketin-
gu zapewniające sukces rynkowy. 
Konieczna jest również dobra sytu-
acja finansowa firmy oraz stworzenie 
przyjaznych warunki pracy i płacy dla 
swoich pracowników.

- Gratuluję laureatom Małopol-
skiej Nagrody Gospodarczej, bo zna-
lezienie się w gronie wyróżnionych 
oznacza, że jesteście liderami wśród 
przedsiębiorców w regionie. To właśnie 
wy kreujecie nowe trendy i sięgacie 
po innowacyjne rozwiązania w swo-
ich firmach. Bez waszej pracy nasza 
Małopolska nie rozwijałaby się tak 
prężnie – mówił podczas gali wręcze-
nia nagród Grzegorz Lipiec z zarządu 
województwa.

Noble Group Wojciechowski sp. j. 
to firma dwóch braci, byłych bokse-
rów - Pawła i Karola Wojciechowskich, 
zajmująca się sprzedażą rzęs Noble 
Lashes oraz szkoleniami przyszłych 

stylistek rzęs. Swoją markę rozwija 
także dzięki sieci sklepów franczyzo-
wych. Spółka obecna jest na ponad 
30 zagranicznych rynkach. Jej pro-
dukty pojawiły się m. in. na pokazach 
mody Versace. Kilka miesięcy temu 
firma została uhonorowana Troja-
kiem Olkuskim – nagrodą Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz. W ubiegłym 
roku spółka zwyciężyła w ogólnopol-
skim rankingu e – Gazele Biznesu, 
czyli zestawieniu najdynamiczniej 
rozwijających się małych i średnich 
firm zajmujących się sprzedażą dro-
gą elektroniczną.

-Ogromnie mnie cieszy, że wła-
dze Małopolski doceniły to, co robi-
my w Noble Lashes. Przede wszystkim 
inspirujemy do rozwoju stylistki rzęs 
i promujemy przedsiębiorcze posta-
wy kobiet. Jeszcze kilka lat temu, gdy 
zaczynaliśmy naszą przygodę z biz-
nesem, nie sądziłem, że nasza firma 
będzie inspiracją i wsparciem dla ty-

sięcy stylistek rzęs. Obecnie tworzy-
my społeczność przedsiębiorczych, 
odważnych i ambitnych kobiet. Moty-
wujemy je i ułatwiamy im start w biz-
nesie. Natomiast niezwykłym jest dla 
mnie to, że budujemy swoje struktury 
nie tylko w Polsce, ale w całej Euro-
pie, tworząc najbardziej rozpoznawal-
ną markę w branży przedłużania rzęs 
– mówi współwłaściciel firmy Paweł 
Wojciechowski.

W kategorii średnich przedsię-
biorstw wygrała działająca od 70 lat 
Fabryka Kart Trefl – Kraków, a wśród 
dużych przedsiębiorstw - producent 
oraz dystrybutor świeżych owoców 
i warzyw Amplus. Nagroda specjalna 
trafiła do Tomasza Lubowieckiego, 
który kieruje firmą deweloperską 7R.

Laureaci Małopolskiej Nagrody 
Gospodarczej 2018 zostaną zgłoszeni 
do Nagrody Gospodarczej przyznawa-
nej przez prezydenta Polski.

Profesjonalne Centrum 
Rehabilitacji Dzieci 
Niepełnosprawnych  

w Bukownie coraz bliżej
bukoWno

Res�Sacra�Miser�w Olkuszu

Trwają prace rewitalizacyjne w bu-
dynku po byłej szkole „Na Skałce” 
w Bukownie. Stowarzyszenie Dobro-
czynne „Res Sacra Miser” w Olku-
szu, które administruje budynkiem 
od 2016 r., podejmuje kolejne kro-
ki w celu przywrócenia pełnej uży-
teczności tej przestrzeni.

Przypomnijmy, że od września 
w części budynku działa innowacyjne 
Przedszkole Terapeutyczne SMYKAŁ-
KA, dofinansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Za 
kilka miesięcy w modernizowanych 
właśnie salach świadczone będzie pro-

fesjonalne wsparcie rehabilitacyjne 
dla dzieci niepełnosprawnych (od 4 do 
7 roku życia) i ich rodzin. Dla dzieci 
młodszych w wieku do 3 lat przewi-
dziano wsparcie terapeutów realizo-
wane w miejscu zamieszkania. 

Umowa o dofinansowanie projek-
tu pn. ”Kompleksowy program wcze-
snej interwencji dla małego dziecka 
niepełnosprawnego z terenu powiatu 
olkuskiego i krakowskiego wraz z do-
stępem do badań prenatalnych” zo-
stała uroczyście przekazana członkom 
Stowarzyszenia. W dniu 26.09.br z rąk 
przedstawicieli Zarządu Województwa 
Małopolskiego oraz Dyrektora Mało-
polskiego Centrum Przedsiębiorczo-
ści – dr Rafała Soleckiego dokument 

odebrały: Anna Dela – I Wiceprezes 
Zarządu Stowarzyszenia oraz An-
na Skręt – koordynator projektów 
wspierających rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym.  

Kiedy w 2016 r. podjęliśmy de-
cyzję o przejęciu budynku mieliśmy 
długofalową wizję rozwoju naszych 
działań- aby ją realizować, konieczne 
były jednak zewnętrzne środki finan-
sowe. Ostatnie dwa lata pokazały, że 
potrafimy skutecznie walczyć o do-
finansowanie unijne i sukcesywnie 
spełniać marzenia naszych podopiecz-
nych – mówi Anna Dela. Dziękujemy  
wszystkim osobom i instytucjom, któ-
re od 15 lat wspierają nas w podejmo-
wanych działaniach. 

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 Naprawa komputerów PC, 

laptopów, tabletów. Tel.(601)623740. 
Dojazd do klienta.

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

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 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 PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE

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

 ǧ AUTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe  
już od 17 zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich  
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

 ǧ AUTO-SZYBY: markowe szyby 
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

loKale użytKowe

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

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.

 ǧ Zatrudnię operatora koparki, 
kierowcę z kat.C, pracowników 
budowlantych, hydraulików.  
Tel.(604)292970.
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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.

Beata Bugajska, specjalista endokrynologii i 
chorób wewnętrznych. Przyjmuje: NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon-pt, tel. 32 645 12 21.

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 Dudek mgr fizjoterapii terapeuta 
NDT-Bobath oferuje: kompleksową rehabilitację 
niemowląt i dzieci, korekcja wad postawy z dia-
gnostyką stóp podoskopem, sprzedaż specjali-
stycznej poduszki dla niemowląt zapobiegającej 
zniekształceniom główki, więcej na www.reha-
-bobas.pl. Tel. 606 626 902. Olkusz, Dworska 19a.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl
Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manualna, McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna, terapia falą uderzeniową. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)  
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl
Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenzie. Terapia Manualna. Masaż. Ćwiczenia. 
Drenaż. Kinesiotaping. Neuromobilizacja. Wady 
postawy. Skoliozy. Gimnastyka korekcyjna. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54 A. Tel. 885 628 627 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan
Magdalena Nowak mgr, rehabilitacja dzieci 
i niemowląt, NDT Bobath, asymetrie, porażenie 
mózgowe, obniżone napięcie, wady postawy. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A, tel. 885 628 627.
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM, 
nerwobóle. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

reUmatolog
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Marlibo-Medica, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Rej. tel. 32 626 17 31.
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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.
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

12-10-2018 piątek ul. K. K. wielkiego 28

13-10-2018 Sobota ul. mickiewicza 7

14-10-2018 niedziela ul. piłsudskiego 22

15-10-2018 poniedziałek ul. K. K. wielkiego 60

16-10-2018 wtorek ul. K. K. wielkiego 64 B

17-10-2018 środa ul. K. K. wielkiego 14

18-10-2018 czwartek ul. K. K. wielkiego 24
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13. październik
 ǧ 17:00�Biały�Kieł�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:00�Predator�(3D�NAPISY)

14. październik
 ǧ 19:00�Predator�(3D�NAPISY)

15. październik
 ǧ 17:00�Biały�Kieł�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:00�Predator�(3D�NAPISY)
 ǧ 16.�październik
 ǧ 17:00�Biały�Kieł�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:00�Predator�(3D�NAPISY)

17. październik
 ǧ 19:00�Predator�(3D�NAPISY)

12. październik
 ǧ 12:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)�
 ǧ 14:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)�
 ǧ 16:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)�
 ǧ 20:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)

13. październik
 ǧ 12:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)
 ǧ 14:15�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)�
 ǧ 16:00�Hotel�Transylwania�3�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:15�Kler�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Hotel�Transylwania�3�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:45�Predator�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)

14. październik
 ǧ 12:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 14:00�Hotel�Transylwania�3�(3D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Kler�(2D�PL)

16. październik
 ǧ 14:15�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Hotel�Transylwania�3�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:15�Predator�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Kler�(2D�PL)

17. październik
 ǧ 14:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Hotel�Transylwania�3�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:15�Kler�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Hotel�Transylwania�3�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:45�Predator�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)�

18. październik
 ǧ 14:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Hotel�Transylwania�3�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:15�Kler�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Hotel�Transylwania�3�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:45�Predator�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Serce�nie�sługa�(2D�PL)

13. październik
 ǧ 17:00�I liga�kobiet:�SPR�Olkusz�-�Olimpia/Beskid�
Nowy�Sącz

14. październik
 ǧ 10:30�Rodzinne�Rozgrywki�Sportowe�dla�rodzin�
z dziećmi�ze�szkół�podstawowych

12. październik
 ǧ 19:00�Marcin�Styczeń�-�koncert�

14. październik
 ǧ 16:00�Finał�projektu�„My�i Wy�to�(mi)MY”�-�spektakl�
pantomimy

18. październik
 ǧ 18:30�Otwarcie�wystawy�prac�z VI�pleneru�plastycz-
nego�„Zamek�Rabsztyn�z duchem�czasów”

14. październik
 ǧ 13:00�IV�Bukowieński�Psiemarsz

14. październik
 ǧ 17:00�Podsumowanie�roku�artystycznego�sekcji�
teatralnej�i sekcji�ceramicznej

12. październik
 ǧ 18:00�Koncert�Trzy�Zespoły:�Wanda&Banda,�Szty-
wny�Pal�Azji,�Rezerwat

12. październik
 ǧ 15:00�-�16:00�Piątki�z angielskim�

16. październik
 ǧ 10:00�Spotkanie�autorskie�z Małgorzatą�Karoliną�
Piekarską�(dofinansowane�ze�środków�MKiDN�
z programu�Partnerstwo�dla�książki)�

18. październik
 ǧ 16:00�-�17:00�Książkowe�Ekspresje

12. październik
 ǧ 15:10�-�16:00�Co�babcia�i dziadek�czytali�gdy�byli�
mali�-�dla�najmłodszych�dzieci

 ǧ 16:00�-�16:45�Co�babcia�i dziadek�czytali�gdy�byli�
mali�-�dla�dzieci�starszych

15. październik
 ǧ 16:30�-�18:00�Turniej�wiedzy�o Polsce�-�Świetlica�
Środowiskowa�„Ogniki”

16. październik
 ǧ 10:15�W bibliotece�o historii�dużo�wiemy,�przyjdźcie�
to�wam�opowiemy�-�grupa�przedszkolna�Rybki�
i Kwiatuszki

 ǧ 11:00�-�13:00�@ktywni�i mobilni�po�60-tce�-�warsz-
taty�komputerowe�w dwóch�grupach

 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�Miłośników�Robótek�Ręcznych

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

 ǧ W sali�głównej�BWA�trwa�wystawa�fotografii�
Janusza�Foglera

12. października
 ǧ 14:00-16:00�Pianino�
 ǧ 15:00-20:00�Osiedlowe�mole�książkowe-kącik�
czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�tablica�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

15. październik
 ǧ 15:00-20:00�Osiedlowe�mole�książkowe-kącik�
czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�tablica�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+�

16. października
 ǧ 15:00-20:00�Osiedlowe�mole�książkowe-kącik�
czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�tablica�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

17. października
 ǧ 15:00-20:00�Osiedlowe�mole�książkowe-kącik�
czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�tablica�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

18. października
 ǧ 15:00-20:00�Osiedlowe�mole�książkowe-kącik�
czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�tablica�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

12. październik
 ǧ 16:00�-�16:45�Język�angielski�(dzieci�6-8�lat)�

15. październik
 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�obcokrajowców
 ǧ 16.�październik
 ǧ 18:30�-�19:30�Zumba�

17. październik
 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�angielskiego

18. październik
 ǧ 17:00�-�18:00�Język�rosyjski�dla�dorosłych�(poziom�
podstawowy)

 ǧ 17:00�-�18:00�Malowanie�na�szkle
 ǧ 18:15�-�19:15�Klub�Kresowy:�różnice�kulturowe

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

KALENDARIUM

Świętowali 50 wspólnych lat 
tRZycIĄż

Ewa�Barczyk

W tym roku mija 50 lat ich 
wspólnego pożycia - wielu chwil 
pięknych i radosnych, ale także 
czasu rozwiązywania problemów 
życia codziennego. Na zaproszenie 
władz samorządowych Złote Gody 
wspólnie świętowało 30 par z tere-
nu gminy Trzyciąż, które wstąpiły 
w związek małżeński w roku 1968.

Wieloletni związek to suma bar-
dzo wielu wspólnie przeżytych dni, 
niezapomniane chwile radości i szczę-
ścia, ale także codzienne kłopoty - roz-
wiązywanie mniejszych i większych 
problemów, przeżywanie smutków i 
kryzysów... Jubileuszu Złotych Go-
dów, czyli 50-rocznicy pożycia mał-
żeńskiego, udaje się dożyć wspólnie 
stosunkowo niewielu parom – dlatego 
właśnie Jubilaci cieszą się wielką es-
tymą nie tylko wśród swoich bliskich, 

ale także są honorowani przez władze 
państwowe i samorządowe.

Uroczystość, która odbyła się w 
Trzyciążu rozpoczęła ceremonia od-
znaczenia dostojnych Jubilatów przez 
wójta Romana Żelaznego Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przy-
znane przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. Złoci małżonkowie otrzyma-
li też kwiaty i prezenty ufundowane 
przez władze samorządowe. Oficjalne 
życzenia i gratulacje z okazji swoje-

go pięknego jubileuszu małżonkowie 
przyjmowali od wójta Romana Żela-
znego, przewodniczącego Rady Gmi-
ny Trzyciąż Lucjana Gajdy, a także 
przedstawicielek lokalnego Urzędu 
Gminy. Wszyscy życzyli przybyłym 
na uroczystość małżonkom jeszcze 
wielu lat w zdrowiu i miłości rodzin-
nej, a sami Jubilaci dziękowali swoim 
bliskim - zwłaszcza dzieciom wnukom 
- za wsparcie i czas, który zawsze dla 
nich mają.

W gronie par małżeńskich obchodzących w tym roku w gminie 
Trzyciąż swój Złoty Jubileusz znaleźli się Państwo:

Janina i Stefan Bryzikowie z Jangrota 
Zofia i Bolesław Czartowie z Michałówki

Maria i Mirosław Domagałowie z Trzyciąża
Krystyna i Stefan Domagała z Zadroża

Krystyna i Tadeusz Domagała z Trzyciąża 
Stanisława i Mirosław Głąb z Jangrota
Krystyna i Piotr Grzankowie z Jangrota

Aniela i Jan Kardasiowie z Tarnawy
Zofia i Ludwik Kmitowie z Imbramowic
Elżbieta i Zenon Kolonkowie z Małyszyc
Alina i Eugeniusz Kusiowie z Jangrota 
Zofia i Krzysztof Kusiowie z Jangrota

Elżbieta i Stanisław Latosowie z Tarnawy
Janina i Ryszard Lipkowie z Jangrota 

Zofia i Józef Lipowi z Michałówki
Wiesława i Stanisław Maroszkowie z Jangrota

Krystyna i Władysław Nowakowie z Suchej
Leokadia Oleksa i Bogusław Oleksy z Trzyciąża 

Stanisława i Jan Pawlikowie z Tarnawy 
Danuta i Jan Petlicowie z Zadroża

Maria i Symplicjusz Petlicowie z Milonek
Krystyna i Stanisław Posłowie z Glanowa
Helena i Bronisław Posłowie z Glanowa

Zyta i Henryk Sobotowie z Trzyciąża 
Anna i Stanisław Sypieniowie z Podchybia

Marianna i Edmund Szymczykowie z Imbramowic
Zofia i Władysław Świdowie z Jangrota 

Władysława i Stanisław Wypchałowie z Zadroża
Zdzisława i Edward Zarębowie z Podchybia

Genowefa i Ryszard Żabowie z Jangrota

Przyłączamy się do najlepszych życzeń dla Jubilatów!


