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Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
aktualny Przewodniczący rady Powiatu Olkuskiego

Szanowni Państwo !!!!
Podjąłem się trudu rywalizacji o stanowisko Burmistrza Miasta I Gminy, gdyż jako doświadczony samorządowiec mam 
pomysł jak wykorzystać szanse stające w nadchodzącym czasie przed naszym regionem. Szanse pozwalające nie tylko 
przyspieszyć rozwój ekonomiczny naszego miasta ale również dać każdemu z  nas poczucie przydatności dla miejsca 
w którym żyjemy. Aby tak się stało koniecznym jest w moim przekonaniu:
I. Wspomaganie procesu rozwoju społeczności obywatelskiej rozumianej jako zbiorowość biorąca aktywny udział w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów poprzez:
•	wydanie walki szerzącej się patologicznej protekcji , która wielu mieszkańcom naszego miasta podważa wiarę w przyjazny i pomocniczy charakter samorządu. Aby działania te uczynić bardziej skutecznymi zamierzam 

doprowadzić do powstania stowarzyszenia zwykłego pod nazwą „Stop protekcji” które współpracując z fundacją Batorego i mając poparcie władz miejskich zajmie się monitorowaniem i medialnym nagłaśnianiem opisywanego 
zjawiska.

•	wypracowanie przejrzystego trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska urzędnicze w  oparciu o najlepsze standardy rekrutacyjne . Nie wykluczam wykorzystania zewnętrznych firm rekrutacyjnych do realizacji tego celu.   
•	Wprowadzenie instytucje budżetu obywatelskiego funkcjonującej z powodzeniem w innych gminach dzięki czemu obywatele mają realny wpływ na przeznaczenie części dochodów budżetowych własnej gminy
•	 powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, która będzie miała kompetencje doradcze i opiniotwórcze we wszystkich sprawach dotyczących młodego pokolenia Olkuszan
•	 zmianę statutu Miasta i Gminy w kierunku wyposażenia mieszkańców w inicjatywę uchwałodawczą,  

(Projekt uchwały mogłaby zgłaszać grupa co najmniej 400 mieszkańców)
II. Podjęcie działań mających na celu przyspieszenie tempa rozwoju ekonomicznego naszej gminy poprzez:
•	 zintensyfikowanie działań promocyjnych naszego regionu
•	 całkowite zwolnienie z podatków samorządowych przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
•	 zamrożenie podatku od środków transportowych w celu zachęcenia przedsiębiorców z tej branży   

do instalowania firm w naszym regionie
•	 rozbudowywanie Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i rozpoczęcie usilnych starań o włączenie jej do Krakowskiej Strefy Ekonomicznej.
III. Podjęcie zabiegów optymalizacji wydatków oświatowych w celu:
•	 zwiększenia ilości oddziałów w samorządowych przedszkolach
•	wprowadzenia stałego mechanizmu indeksacji bardzo niskich płac pracowników obsługi gminnych placówek oświatowych
•	 poszerzenia oferty edukacyjnej szkół gminnych wykorzystując dotacje unijną „Kapitał ludzki”     
•	wprowadzenia praktycznej edukacji ekologicznej ( sadzenie drzew, zwiększanie terenów zielonych)
IV. Stworzenie z Olkusza miasta bardziej funkcjonalnego, bezpiecznego i estetycznego poprzez:
•	 utworzenie w różnych punktach miasta w porozumieniu ze starostwem czynnych w soboty punktów obsługi petentów
•	 popularyzację załatwiania części spraw w urzędach drogą elektroniczną
•	 usprawnienie oświetlenia ulic i zainstalowanie monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych
•	 zadbanie o utrzymanie zieleni, czystości przystanków i innych miejsc umożliwiających aktywny wypoczynek
V. Stworzenie z Olkusza miasta bardziej przyjaznego i atrakcyjniejszego dla jego mieszkańców poprzez:
•	 staranniejsze i bardziej planowo organizowane wielkie święto naszego miasta jakim są Dni Olkusza
•	 zorganizowanie na rynku miejskim wakacyjnego kina letniego
•	 zmianę zasad opłaty śmieciowej w kierunku obniżenia jej w gospodarstwach wieloosobowych
•	 zintensyfikowanie działań mających na celu pozyskiwania wody dla mieszkańców ze studni co pozwoliłoby obniżyć ciągle rosnące jej ceny w naszym mieście
VI. Rozbudowanie bazy sportowej i turystycznej poprzez:
•	 tworzenie nowych tras rowerowych w porozumieniu z ościennymi gminami w celu powstania zwartej i funkcjonalnej ich sieci
•	modernizację boiska na Czarnej Górze                                                                                       
•	 budowę boiska sportowego na osiedlu Pakuska podobnego do tych jakie mają os. Młodych i os. Słowiki
•	 utworzenie w kompleksie leśnym przylegającym do osiedla Słowiki trasy spacerowej połączonej z placem zabaw dla dzieci 

Przedstawiony przeze mnie program nie wymaga wielkich nakładów finansowych a jedynie odwagi i bardzo dużo dobrej woli. Pragnę Państwa zapewnić, że tych ostatnich z pewnością mi nie 
zabraknie. Dlatego mając nadzieję, że zaproponowane propozycje są dla państwa atrakcyjne i wiarygodne bardzo proszę o poparcie w dniu 16 listopada 2014 roku.
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Łukasz KMITA
CZAS NA ZMIANY!
KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy! 
Młodość to energia, odważne wizje, ambitne pomysły i niezależne myślenie. Jeśli młodość 
połączymy z doświadczeniem i wiedzą, to szanse na zmiany - idące w dobrym kierunku wzrastają. 
Zawsze chciałem, aby moje rodzinne miasto - Srebrny Gród - było samorządem przyjaznym 
mieszkańcom, miejscem, w którym przedsiębiorcy mogą się rozwijać, a tym samym tworzyć 
nowe miejsca pracy. Gmina powinna wspierać rodziny, wyrównywać szasnę młodemu 
pokoleniu, dbać o seniorów, aby czuli się potrzebni i szanowani.
Startując na urząd Burmistrza postawiłem sobie główny cel. Wspólnie z Państwem chcę  
przełamać bariery, ktore spowodowały, że nasze miasto przestało się rozwijać na miarę 
swoich możliwości. Wiem, że nie będzie łatwo. 
Nowy burmistrz będzie musiał zmierzyć się z szeregiem problemów, które od lat są 
nierozwiązane. Jednak kluczem do sukcesu, jest wytrwała i konsekwentna praca na rzecz 
naszej Małej Ojczyzny. Gminie potrzebny jest prawdziwy gospodarz, który będzie blisko 
ludzkich problemów! 
Wierzę, że dzięki Państwa wsparciu, niebawem będziemy mogli razem zmieniać Olkusz.
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KĄCIK KOLEKCJONERA

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • www.marczukiewicz.pl •  tel.  691 364 130

GDZIE TE FABRYKI?

Trzymając te historyczne dokumenty 
w ręce nasuwały mi się niezbyt wesołe 
myśli. Handlu hurtowego dawno już 
nie ma. Zniszczył go zaraz po wojnie 

“ustrój dobrobytu”. Dzisiaj hurtow-
nik może sobie pomarzyć o spółce 
akcyjnej i wejściu na giełdę. Takie 
to dobre nastały czasy po udanej 
I bezkrwawej “rewolucji” w 1989 
roku. Pamiętam jak dzisiaj, “szlak 
obiecywanego dobrobytu”. Zaraz po 
roku 1990 zachłyśnięci nowym ustro-
jem wzieliśmy sprawy w swoje ręce. 
W efekcie na terenie miasta najwięcej 
było punktów oferujących plastikowe 
okna. Trwało to jakiś czas, aż okazało 
się, że w Olkuszu czego jak czego, ale 
najwięcej jest aptek. Może to i dobrze 
było, bo zdrowie jest najważniejsze. 
Paradoks jednak jest taki, że wraz ze 
zwiększaniem się ilości aptek, szybko 
zmniejszały się realne dochody miesz-
kańców. A co za tym idzie, jeszcze 
niezauważalnie, ale postępowało zwy-
rodnienie ludzi. Okres niepewności 
i coraz mniejszej wiary w lepsze jutro 
powoli stawał się dniem dzisiejszym. 
Po drodze było jeszcze zachłyśnięcie 
się giełdą papierów wartościowych 
(do czasu, aż gracz na giełdzie stracił 
ostatnie zaoszczędzone pieniądze). 
Nadszedł w końcu dzień dzisiejszy. 
I cóż się okazuje. Jakieś tam punkty 
oferujące okna jeszcze są, ale coraz 
mniej chętnych (z różnych przyczyn). 
Apteki powoli są likwidowane. Służba 
zdrowia ani drgnęła przez ostatnie 20 
lat. Było “dziadostwo” i jest nadal. 
Natomiast niezauważalnie staliśmy 

się liderami w całkiem niespodzie-
wanej dziedzinie. Chyba jeszcze 
nikt nie śmiał nawet pomyśleć, że 
w takim małym miasteczku jak 
Olkusz znajdzie się kilkanaście ban-
ków (w całym kraju kilkaset). Chyba 
nikt już nie jest w tym kraju przy 
zdrowych zmysłach, jeśli dopuszcza 
się do otwierania nowych placówek 
bankowych a życie ponad 80 procent 
mieszkańców jest na granicy ubóstwa. 
Ręka w rękę kroczy za tym arogancja 
I bezczelność tych placówek. Proszę, 
może ktoś mi wytłumaczy jaki cel jest 
w otwieraniu nowych banków jeśli 
ludzie nie mają pieniędzy ? Pardon, 
przeoczyłem jeszcze jedno. Wraz 
z powiększającą się ilością banków 
przybywa w zastraszającym tempie 
wszelkiej maści “biur windykacyj-
nych”. Bo już trudno zauważyć nawet 
w najporządniejszych instytucjach, 
że mają dział księgowości. Wolą 
mieć dział windykacji. Gdzie tu jest 
honorowy kodeks handlowy trudno 
powiedzieć. Nikt nie stara się tego 
wytłumaczyć, ale za to martwimy 
się o rewolucję na Ukrainie. Może 
nie starajmy się dozbrajać sąsiadów, 
a zwróćmy uwagę na swoje podwórko, 
na którym coraz bardziej zaczyna 
cuchnąć. Pewnego dnia możemy obu-
dzić się jak obywatele Palestyny. Też 
mamy kilka milionów młodych ludzi 
którzy harują za granicą. W kraju 
natomiast zostali ci co jeszcze mają 
w sobie trochę wiary, ale zarazem 
rozgoryczeni i coraz bardziej nienawi-
dzący swojej naiwności. Czyż ponad 

20 lat nie wystarczyło, by pozostawić 
w spokoju nierealne mrzonki i zabrać 
się do uczciwej pracy? Bo po nas nie 
pozostaną nawet te prześlicznej urody 
akcje. 
Posiadaczy dokumentów (akcji, obli-
gacji itp. – olkuskich spółek proszę 
o kontakt).

W ostatnim czasie przypadkowo wszedłem w posiadanie kilku akcji (dokumentów) olkuskich spół-
ek akcyjnych. Fabryki naczyń emaliowanych “Olkusz” z 1925 roku oraz spółki akcyjnej dla handlu 
hurtowego “Gwarek” z 1922 roku. Mam również akcje Fabryki wyrobów gumowych “Wolbrom” 
z 1933 roku. Akcje “Gwarka” drukowano w drukarni na Siennej w Krakowie. Natomiast akcje “Ol-
kusza” i “Wolbromia” drukowano w drukarni Emila M.Engel’a w Wiedniu. Jedne, drugie I trzecie 
dokumenty są przepiękne. Wydrukowane ze smakiem I zapierającą dech w piersiach prostotą. 

Nie pozostaję również obojętna na 
wydarzenia bieżące. Sytuacja 
na Ukrainie wymknęła się spod 
kontroli, nie przypuszczano, że 
dojdzie  do tak dramatycznej 
eskalacji wydarzeń. Choć, po 
doświadczeniach dwóch wojen 
światowych nikt nie rozważa, 
że w centrum Europy może 
dojść do jakiegoś konfliktu 
zbrojnego, to aktualne doniesie-
nia sprawiają, że jakaś bardzo 
nieprzyjemna i dręcząca myśl 
pojawia się gdzieś z tyłu głowy 
i każe być czujnym. Ogląda-
jąc codziennie wiadomości ze 
świata i z kraju, widząc biedę, 
wojny, choroby i kataklizmy, 
zastanawiam się: kto teraz 
myśli o sztuce i na co ona jest 
komu potrzebna? Może zamiast 
na muzea i galerie należy prze-
znaczać pieniądze na obronę 
i szpitale? Po tych ponurych 
przemyśleniach zaraz pojawia 
się konkluzja: te straszne rze-
czy istnieją od zarania dziejów 
a sztuka trwa. Wydaje się, iż 
mimo ubóstwa, wojen i innych 
nieszczęść należy inwesto-
wać w kulturę i pielęgnować 
ją. My Polacy wiemy, albo 
powinniśmy wiedzieć dosko-
nale o sile oręża jakim jest 

kultura narodowa. Przez lata 
zaborów wówczas, gdy nasze-
go kraju nie było na mapie, to 
literatura, malarstwo, muzyka 
były godłem, flagą i hymnem 
narodowym. Spoglądając na 
największe dzieła sztuki, które 
niejednokrotnie mówią o trage-
diach ludzkich, i o tym jaki los 
człowiek człowiekowi potrafi 
zgotować można stwierdzić, że 
jest to najlepszy przekaz, który 
dociera do kolejnych pokoleń. 
Jest to historia zapisana w sło-
wach, dźwiękach i obrazach. 
Uważam że artysta ma jedno 
z najszlachetniejszych zadań: 
tworzyć a nie niszczyć. Sztuka 
jest bastionem człowieczeń-
stwa. Po chwilach zwątpienia 
nasuwa się refleksja: im spo-
łeczeństwo będzie bardziej 
wrażliwe na sztukę, tym będzie 
bardziej wrażliwe na los ludzki. 
Chociaż zdaję sobie spra-
wę jak ogromne i ważne są 
potrzeby dzisiejszego świata 
to nie wyobrażam sobie, by 
wyzbywać się tej ważnej cząst-
ki naszej cywilizacji. Każdy 
człowiek powinien pielęgno-
wać kulturę w skali mikro. 
Czytajmy więc książki, nie 
zaśmiecajmy naszego języka 

niepotrzebnymi makaronizma-
mi, starajmy się słuchać muzy-
ki i oglądać bieżące wystawy.  
Czy to ma jakieś znaczenie np. 
w obliczu wojny? Na pewno 
jej nie zapobiegnie, ale może 
pozwoli pozostać człowiekiem. 
Tu przytoczę słowa Jana Pawła 
II wypowiedziane w siedzibie 
UNESCO w Paryżu w 1980 r., 
a które trafiają w sedno: „Czło-
wiek żyje prawdziwie ludz-
kim życiem dzięki kulturze. 
Jego życie jest kulturą również 
i w tym znaczeniu, że przez nią 
człowiek odznacza się i odróż-
nia się od całej reszty istnień, 
wchodzących w świat widzial-
nego świata: człowiek nie może 
obejść się bez kultury.” 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

CZY SZTUKA JEST POTRZEBNA?
Nastał wrzesień. Jest to miesiąc, który zawsze nastrajał mnie 
do refleksji. Jest ku temu kilka powodów. Koniec wakacji 
i rozpoczęcie zajęć w szkołach. Mimo, że etap wrześniowego 
powrotu do szkolnych murów dawno za mną, pewna nostalgia 
pozostała do dziś. Rocznica wybuchu wojny także sprzyja 
rozmyślaniom. Aura, która coraz bardziej nasyca się barwami 
jesieni sprawia, że zastanawiam się nad przemijaniem. 

Dobrze, że po raz pierwszy taka zmiana pojawiła się w prawie, bo 
kształtowanie świadomości to jedno, a wymóg prawny to drugie 
i dobrze, jeśli wymóg prawny z tą świadomością się pokrywa” - 
powiedział  kierownik Agencji    Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, radny  Grzegorz  Tomsia,  który  wspólnie z panią 
aspirant  Katarzyną Matras z  KP Policji w Olkuszu zorganizował 
prelekcję wśród uczniów SP i przedszkolaków w Braciejówce.
Pani Policjant zwracając się  do dzieci, podała przykłady poru-
szania  się po ciemnej drodze bez odblasków, kiedy kierowca jest 
w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20-30 metrów, 
natomiast jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi 
go już z ponad 150 m.
Problem zwykle nasila się jesienią i zimą, kiedy zmierzch zapada 
wcześniej. Policja podkreśla, że nawet w terenie zabudowanym 
i przy świetle lamp człowiek poruszający się wzdłuż drogi, a nawet 
przechodzący przez jezdnię, jeśli nie ma odblasków - jest słabo 
widoczny dla kierowcy.
Należy zaznaczyć, że potrzeba jeszcze dużo pracy, aby uświado-
mić społeczeństwu wagę problemu.  Nie chodzi tylko o to, żeby 
wypełnić obowiązek i mieć na sobie jakikolwiek odblask, tylko 
żeby mieć na sobie coś, co rzeczywiście jest widoczne, czyli odpo-
wiednio duży, odpowiednio dobrej jakości materiał.
1/3 śmiertelnych wypadków drogowych to wypadki z udziałem 
pieszych, bardzo często z udziałem tych osób, które idą poboczem, 
przechodzą przez przejście dla pieszych, poza terenem zabudowanym. 
Zresztą nawet w terenie zabudowanym, po zapadnięciu zmroku, osobę 
ubraną na czarną, szaro, granatowo, kierowca widzi często w ostat-
niej chwili. Taki element odblaskowy niewiele kosztuje, a naprawdę 
poprawia naszą widoczność" – informuje Grzegorz Tomsia.

Dodaje, że bardzo często pieszym a zwłaszcza dzieciom wydaje 
się, że tak samo dobrze, jak oni widzą światła nadjeżdżającego 
samochodu, tak samo dobrze są widoczni dla kierowców. "Tym-
czasem kierowca, który jedzie samochodem przy włączonych 
światłach i jest oślepiany światłami pojazdów jadących z prze-
ciwka, widzi pieszego idącego poboczem w ostatniej chwili. 
Często na jakikolwiek manewr jest już zbyt późno .
Ze statystyk wynika, że najczęstszą przyczyną wypadków 
z winy kierującego było nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia 
dla pieszych. W kilkunastu wypadkach kierujący nie udzielił 
pierwszeństwa pieszemu. Natomiast najczęstszą przyczyną 
wypadków z winy pieszego było nieostrożne wejście na jezdnię 
przed jadącym pojazdem oraz przekraczanie jezdni w miejscu 
niedozwolonym.
Warto pamiętać, że pieszy na drodze nie ma takiej ochrony, 
jaką ma kierujący czy pasażer samochodu. Nie chronią go pasy 
bezpieczeństwa, poduszki czy kurtyny powietrzne. Dlatego tak 
ważna staje się jego widoczność na drodze. Kierujący zyskuje 
w ten sposób czas na wykonanie manewru: może zwolnić, 
wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
 Na koniec wspólnego spotkania kierownik ARiMR Grzegorz 
Tomsia  obdarował  wszystkie dzieci z przedszkola i  pierwszo-
klasistów ze szkoły podstawowej w Braciejówce ,  kolorowymi 
żółtymi  kamizelkami  i odblaskowymi opaskami.   Należy 
zaznaczyć, że jest to już kolejna akcja o podobnej tematyce  
organizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Olkuszu.     

ODBLASKOWA SZKOŁA !
Pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania ele-
mentów odblaskowych - taki zapis zawiera znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym, która weszła 
w życie 31 sierpnia br. Do tej pory obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci do 15 lat. Teraz został on 
rozszerzony na wszystkich pieszych, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. 
Pieszy będzie mógł się poruszać bez elementów odblaskowych po zmierzchu jedynie po drodze przeznaczo-
nej wyłącznie dla niego lub po chodniku bądź w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed 
pojazdem. Od tej pory, osobom nie stosującym się do nowych przepisów grozi mandat od 20 do 500 złotych. 

Kierownik ARIMR 

Grzegorz  Tomsia

Informacje
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Szanowni Państwo,
kolejny raz stoimy przed wyborem reprezentantów Gminy Olkusz, którzy przez najbliższe cztery lata w naszym, olkuszan, imieniu, będą 
podejmować najważniejsze decyzje. Przez ostatnich osiem lat miałem zaszczyt pełnić funkcję burmistrza Gminy Olkusz. Dziękuję za Państwa 
zaufanie oraz zapewniam, że do powierzonych zadań podchodzę z zaangażowaniem, od samego początku czując pełną odpowiedzialność za 
naszą gminę. Wiele wspólnie osiągnęliśmy, jednak konieczne są dalsze prace na rzecz rozwoju gminy w kolejnych latach, których realizacji - za 
Państwa przyzwoleniem - chciałbym się w kolejnej kadencji podjąć.

Pełnienie funkcji burmistrza jest zadaniem wymagającym nieprzerwanej uwagi i gotowości do działania. Trzeba wykorzystywać nadarzające 
się szanse, dofinansowania unijne czy możliwości promocji. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania Rady Miejskiej, pracowników urzędu 
i jednostek organizacyjnych, którzy swoją pracą oraz poświęceniem sprawiają, że kolejne pomysły możemy wcielać w życie. Konstruktywna 
krytyka wpływa z kolei na udoskonalanie tych rozwiązań. Napawa mnie ogromną radością widok mieszkańców i gości naszej gminy chętnie 
korzystających z rozwiązań i inwestycji, które w ostatnich latach realizowaliśmy.

Droga do celu

Mimo przeciwności, w tym dotykającego wszystkich kryzysu gospodarczego, w ubiegłych latach dokładałem wszelkich starań i szukałem 
skutecznych możliwości ciągłego rozwoju naszej gminy. W gronie doświadczonego zespołu podejmowałem się działań gwarantujących 
równoważny postęp. Rozważnie planując inwestycje i źródła ich finansowania, nie pozostawiałem decyzji o ich realizacji na ostatnią chwilę. 
Wpisały się one na stałe w krajobraz Gminy Olkusz. Trudno jest wyobrazić sobie teraz Olkusz bez już zakończonych inwestycji w infrastrukturę 
drogową, obiekty oświatowe, sportowe i kulturalne. Tych pozytywnych działań było oczywiście więcej, również na terenach sołectw. 

Szczególnie z perspektywy tych ośmiu lat pragnę podziękować za Państwa wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę, iż część prac 
inwestycyjnych sprawiała Państwu uciążliwości.  Konsekwentnie realizując wyznaczone cele będziemy cieszyć się z wysokiej jakości dróg oraz 
nowych obiektów. Jestem przekonany, że to tymczasowe poświęcenie mieszkańców gminy w ostatecznym rozrachunku warte jest podjęcia. 
Zapewniam także, że każda niepokojąca wiadomość dotycząca realizacji prac budowlanych spotyka się z moją natychmiastową interwencją.

Spójna strategia

Działania, których się podejmuję, są efektem realizacji precyzyjnej strategii, mającej na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy. 
Nie proponuję rozwiązań, które nie odzwierciedlają potrzeb Olkuszan i tych, które nie mieszczą się w ograniczonym budżecie, w ramach 
którego konieczne jest dokonywanie, nieraz bardzo trudnych, wyborów. Dlatego tak ważne jest działanie w ramach spójnej strategii sięgającej 
wiele lat do przodu. Zakończone inwestycje na terenie gminy są elementami szerszego planu. Liczne bieżące inicjatywy tworzą i uzupełniają 
zarówno zakończone, jak i planowane zadania. Dysponując konkretnym i kompleksowym planem na kolejne lata, proszę Państwa o udzielenie 
mi zaufania i zgodę na jego wdrożenie. Decyzję o kandydowaniu w tych wyborach podjąłem, ponieważ uważam, że moje doświadczenie oraz 
konsekwentnie realizowana wizja mają szansę służyć Gminie Olkusz w dalszym rozwoju.

Każdy, kto pełni funkcje publiczne, narażony jest na krytykę. Z pokorą przyjmuję wszystkie opinie, w tym krytyczne, które pozwalają mi 
lepiej pełnić swój urząd. Imponująca jest aktywność mieszkańców, stowarzyszeń i grup społecznych, które z dużym zaangażowaniem opiniują 
projekty inwestycji i uczestniczą w procesie ich powstawania. Niestety nie wszystkie uwagi, z przyczyn prawnych lub finansowych, są 
możliwe do zrealizowania od razu. W tym miejscu zapewniam jednak, że nieustannie wsłuchuję się w propozycje mieszkańców gminy, każdej 
poświęcam stosowną uwagę i pracuję nad możliwościami ich wdrożenia.

Szanowni Państwo, jako Olkuszanin, czuję się odpowiedzialny za rozwój Gminy oraz los jej mieszkańców. Odpowiedzialność to przede 
wszystkim podejmowanie przemyślanych i dojrzałych decyzji, które uwzględniają potrzeby całej społeczności oraz są krokiem do osiągania 
kolejnych celów. W perspektywie następnych wyzwań stojących przed gminą uważam, że mój plan dalszego rozwoju pozwoli spełnić Państwa 
oczekiwania w zakresie jakości życia oraz podnoszenia atrakcyjności Gminy Olkusz. Szczegóły tej strategii ogłoszę w kolejnych publikacjach. 

Informacje
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KANDYDACI NA  
BURMISTRZÓW I WÓJTOW

Robert 
HERZYK 
Kandydat na Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz
lat 52, żonaty, jedno dziecko

nauczyciel,  
doktor nauk społecznych

Przewodniczący Rady  
Powiatu Olkuskiego

Grażyna 
GAJ

Kandydatka na  
Wójta Gminy Bolesław

Pracuję w Nowym Szpitalu w Olkuszu od 39 
lat. Pracę zawodową poświęciłam służbie 
człowiekowi.

Jestem specjalistką pielęgniarstwa rodzinnego. 
Pełnię ważne funkcje społeczne: członek 
Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób 
Niepełnosprawnych (powołanie przez Ministra 
Pracy), sekretarz Zarządu Krajowego Związku 
Pielęgniarek i Położnych, Przewodnicząca 
Regionu Małopolskiego Związku Pielęgniarek 
i Położnych, Przewodnicząca Związku 
Pielęgniarek w Nowym Szpitalu w Olkuszu, 
członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego przy Wojewodzie Małopolskim, 
członek Rady Zatrudnienia przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Olkuszu, Wiceprzewodnicząca 
Forum Związków Zawodowych Województwa 
Małopolskiego.

Jestem zawsze gotowa do nowych wyzwań. 
Przez trzy kadencje byłam radną. Zaszczytem 
dla mnie była funkcja radnej w Gminie Bolesław 
- pierwsza moja poważna rola w samorządzie 
gminnym. Potrafię i umiem to robić.

Za dotychczasową pracę otrzymałam złoty 
medal od Prezydenta RP. 

Jan 
MICHALIK

Kandydat na  
Wójta Gminy Klucze

Lat 68, mieszkaniec Klucz od 46 lat, emeryt, 
wykształcenie średnie, żona Anna, dwóch 
dorosłych synów z własnymi rodzinami, 
dwóch wnuków w wieku 21 i 8 lat. Ostatnio 
wykonywany przeze mnie zawód to sztygar 
oddziałowy. 

Gdybym został wybrany na urząd Wójta Gminy 
Klucze w miarę swoich możliwości będę 
starał się realizować potrzeby mieszkańców 
poszczególnych sołectw i wspierać ludzi 
niezamożnych. W ramach swoich kompetencji 
będę promował przedsiębiorców dbających o 
rozwój gminy i swoich pracowników. Poczynię 
starania, by nasza gmina była gminą z bazą 
turystyczną. Będę zabiegał o wybudowanie 
obwodnicy Klucz, aby ruch tranzytowy 
wyprowadzić poza centrum. Moje motto: 
Używaj rozumu i wspieraj go sercem. 

JESTEM spośród WAS i dla WAS.

M
ateriał kom

itetu w
yborczego SLD – Lew

ica Razem
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KANDYDACI DO SEJMIKU 
WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

Mariola 
WESOŁOWSKA

Kandydatka do 
Sejmiku Województwa 

Małopolskiego
Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, posiadam wykształcenie wyższe 
magisterskie o specjalności rachunkowość. 
Zawodowo zajmuję się księgowością 
i finansami, jestem skarbnikiem Rady 
Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
w Olkuszu. W najbliższych wyborach 
samorządowych staram się o mandat 
radnego Sejmiku Małopolskiego. Wykonując 
mandat będę współuczestniczyć w strategii 
rozwoju województwa i realizacji polityki jego 
rozwoju, a w szczególności w realizacji zadań 
dotyczących naszego powiatu.

Mieczysława 
LESSIG

Kandydatka do 
Sejmiku Województwa 

Małopolskiego
Urodziłam się w 1955 r. w Kluczach, gdzie 
mieszkam z rodziną, mężatka, mam dorosłego 
syna. Ukończyłam Technikum Ekonomiczne w 
Olkuszu i jestem technikiem ekonomistą.

Pracę zawodową podjęłam w 1974 r. 
Uczestniczyłam w licznych kursach i stażach 
umożliwiających mi rozwój zawodowy.

Obecnie jestem osobą bezrobotną, dlatego 
też zgłaszając swoją kandydaturę do Sejmiku 
Województwa Małopolskiego chciałabym zająć 
się szczególnie sprawami kobiet mającymi 
problemy ze znalezieniem pracy.

Moje zainteresowania to pomoc bezdomnym 
zwierzętom, żeglarstwo i narciarstwo.

Jestem osobą bezpartyjną, a moja myśl 
przewodnia to „Potencjał Ludzki Największą 
Inwestycją”. 

Wojciech 
JANIK

Kandydatka do 
Sejmiku Województwa 

Małopolskiego
41 lat, zamieszkały w Wolbromiu, 
wykształcenie wyższe (AGH Kraków), 
przedsiębiorca

M
ateriał kom

itetu w
yborczego SLD – Lew

ica Razem

Reklamy
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GŁOS

MŁODEGO

POKOLENIA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
MŁODZIEŻY ZIEMI OLKUSKIEJ

Jakub Andrzej Fita
Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Olkuszu

kandydat 

nieza
leżny

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący ulice: 
aleja 1000-lecia, Marcina Biema, Kpt. Hardego 

oraz Strzelców Olkuskich

www.jakubfita.pl
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Mirosław
GAJDZISZEWSKI 

kandydat na stanowisko burmistrza Miasta Bukowno 
w nadchodzących wyborach samorządowych

Ma 57 lat, jest rodowitym bukowianinem, ma wyższe wykształcenie techniczne, życie zawodowe podzielił pomiędzy ZGH 
„Bolesław” i Urząd Miejski w Bukownie. Obecnie, drugą kadencję pracuje na stanowisku burmistrza miasta. Więcej informacji 
na temat jego sylwetki nie ma konieczności przedstawiać, ponieważ podobnie jak wielu Mieszkańców tego miasta - on i jego 
rodzina są znani mieszkańcom Bukowna – co jest znamienne dla takich małych i zżytych ze sobą społeczności.
Mirosław Gajdziszewski poproszony o przekazanie swoich planów wyborczych na najbliższą kadencję po krótkim namyśle 
odpowiedział:

Kieruję się w pracy, ale i w codziennym życiu zasadą – robię 
to co mówię. Stąd też hasło mojego komitetu wyborczego, 
które w kolejnych wyborach przyjęliśmy za główne nasze 
hasło – „Dotrzymuję słowa”. Żeby to było możliwe nasz 
program jak i dwa poprzednie nie bierze się z księżyca, 
będzie wypracowanym wspólnie z kandydatami na 
radnych z mojego komitetu wyborczego. Ma to być program 
odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom Mieszkańców. 
O skuteczności realizacji tego, co sobie zakładam świadczą 
moje dotychczasowe działania. W związku z tym, przed 
ogłoszeniem mojego programu na kolejne cztery lata, chcę 
przedstawić stan realizacji „obietnic” wyborczych, chcę 
rozliczyć się przed Mieszkańcami Bukowna z ostatnich 
4 lat sprawowania moich „rządów”. Uważam, że mamy 
się czym pochwalić, ponieważ razem z najbliższymi 
współpracownikami i radnymi mojego komitetu 
wyborczego udało nam się zrealizować prawie wszystkie 
punkty naszego programu wyborczego.
Szczególnie zadowolony jestem z realizacji zadań 
inwestycyjnych w latach 2010 – 2014. Ważnym 
z większych zadań inwestycyjnych było stworzenie 
i uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. 
Kolejowej. Łączne nakłady na ten cel wyniosły ponad 12 
mln zł, przy 85% wsparciu środków z Unii Europejskiej. 
Przygotowane w Strefie atrakcyjne tereny inwestycyjne 
o łącznej powierzchni ok. 34 ha będą  służyć wzrostowi 
gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, a także 
przysparzać dodatkowych dochodów do miejskiej kasy.  
Na ukończeniu jest kolejna inwestycja -  kanalizacja 
sanitarna miasta w granicach aglomeracji wraz z wymianą 
sieci wodociągowej i odbudową dróg. Wartość realizowanej 
na terenie Bukowna przez PWiK inwestycji wyniosła 
ok. 35 mln zł. Dodatkowo z budżetu naszego miasta 
przeznaczyliśmy 900 tys. zł na kompleksowe odtworzenie 
infrastruktury drogowej i budowę kanalizacji deszczowej 
w ulicach Sosnowej, Leśnej, Granicznej, Brzozowej 
i Reymonta. W tym roku zakończył się również projekt 
inwestycyjny budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu 
domków jednorodzinnych za remizą OSP Bukowno Miasto, 
na który pozyskaliśmy również dofinansowanie unijne. 
Wartość tego zadania przekraczała 3,3 mln zł.
Na przestrzeni lat 2011-13 wydaliśmy kwotę ponad 4 mln 
zł na poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych oraz 
powiatowych o łącznej długości ok. 22 km. W obecnej 
kadencji dwukrotnie pozyskaliśmy środki zewnętrzne 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na tzw. „schetynówki”. W tym roku akceptację 
uzyskał projekt za kwotę ok. 2,5 mln zł. W ramach tego 
projektu realizowane jest obecnie zadanie modernizacji 
ulic Niepodległości i Nowej wraz z przebudową pętli 
autobusowej w rejonie dworca PKP. Jak potrzebna była ta 
inwestycja - wiedzą o tym wszyscy Mieszkańcy.  

W ubiegłym roku na początku lata został oddany do 
użytku zmodernizowany  basen kąpielowy. Obecnie 
Bukowno ma najnowocześniejszy obiekt tego typu 
w okolicy, który w trakcie sezonu, w słoneczne dni „pęka 
w szwach”. Niestety, dokończenie modernizacji basenu 
kąpielowego obejmującej budowę sportowej części basenu 
będziemy zmuszeni odłożyć do realizacji w 2015 roku. 
W tym roku, wykorzystując częściowe dofinansowanie ze 
środków unijnych zdecydowaliśmy się poddać gruntownej 
modernizacji Dom Turysty TRAMP, oddano do użytku 
parking przy ulicy Reymonta oraz uruchomiono spływ 
kajakowy rzeką Sztołą. 
Przy Zespole Szkół nr 2 na ul. Sławkowskiej, w ubiegłym 
roku oddano do użytku kolejny w naszym mieście kompleks 
boisk ze sztuczną nawierzchnią. Służył on będzie nie tylko 
uczniom w czasie zajęć w szkole, ale również dzieciom 
i młodzieży w czasie wolnym oraz w czasie wakacji. 
To główne inwestycje, nad którymi pracowaliśmy 
w ostatnich czterech latach. 
Ale nie wszystko się udało…
Jednym z zadań, w którym wystąpiły problemy to 
modernizacja wyjścia z tunelu PKP na stronę północną 
mająca na celu dostosowanie wyjścia do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Główny problem wynika z faktu, że 
inwestorem tego zadania musi być PKP PLK Sp. z o.o., a nie 
Miasto Bukowno. Po kilkuletnich staraniach, porozumienie 
w sprawie współfinansowania przez miasto tej inwestycji 
zostało podpisane i PKP PLK podjęło się realizacji tego 
projektu w tym roku. Po trzech kolejnych, bezskutecznych 
przetargach PKP PLK w czwartym postępowaniu wybrało 
wreszcie wykonawcę tego zadania, na które z budżetu 
miasta wydamy kwotę ok. 360 tys. zł. Czekamy obecnie na 
podpisanie przez PKP umowy z wykonawcą i rozpoczęcie 
robót. Mam więc nadzieję, że już nic nie stanie na 
przeszkodzie, aby również ta inwestycja była zrealizowana 
w 2014 roku.
Niestety nie udało się również zrealizować bezkolizyjnego 
przejazdu pod torami PKP ze względu na zmianę przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego koncepcji realizacji 
regionalnych połączeń drogowych w województwie 
i subregionie.
Niewątpliwie, zrealizowane inwestycje zmieniły 
krajobraz i funkcje naszej miejscowości. Przyczyniły 
się do polepszenia jakości i poziomu życia i sprawiły, 
że Mieszkańcy mogą korzystać  z  europejskiego  
poziomu  standardów  świadczonych  usług  społecznych. 
W trakcie kadencji nie zapomniano również o walorach 
estetycznych miasta. Usunięto wiele starodrzewia, stale  
dokonuje  się  nasadzeń  nowych,  atrakcyjnych  drzew i  
krzewów. Wykonano klomby,  rabatki  oraz  kwietniki,  
które upiększają  nasze  miasto,  po to aby  Bukowno  

było  piękne  i czyste,  aby  Mieszkańcy  spacerując  po  
mieście  mogli  choć  na  chwilę  oderwać  się  od  szarości  
trudu  dnia  powszedniego. Aby praca ta nie poszła na 
marne został zainstalowany monitoring najważniejszych, 
najruchliwszych oraz niebezpiecznych miejsc w mieście. 
W tym roku zainstalowaliśmy kolejne kamery na ulicach  
wlotowych  do  miasta.  
Dzięki  dobrze  przygotowanym  terenom  inwestycyjnym  
oraz  myślę  dobremu klimatowi na jaki mogą liczyć 
inwestorzy w Bukownie,  powstały na terenie naszej 
miejscowości  nowe  zakłady  pracy  również  z  udziałem  
kapitału  zagranicznego  takie jak: Grzanpol, Asmko bis, 
SIBELCO czy Centrum Medyczne SKAŁKA. Dzisiejsze  
Bukowno  to miasto stawiające na rozwój, z zakładami 
spełniającymi dziś najwyższe normy ochrony środowiska, 
poszukujące inwestorów pozwalających tworzyć nowe 
miejsca pracy oraz przyjazne przedsiębiorcom. Jako jedni 
z nielicznych w okolicy przyjęliśmy uchwałę o pomocy De 
Minimis zachęcającej do  inwestowania  w  Bukownie. 
Kładziemy duży nacisk na to, aby sprawy załatwiane 
w naszym Urzędzie Miejskim  były załatwiane niezwłocznie.
Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych Mieszkańcach 
naszego Miasta i ich rodzicach - dzięki pozyskaniu środków 
z Ministerstwa Pracy oraz z Unii Europejskiej w naszym 
Mieście zafunkcjonował Klub Dziecięcy, zapewniający 
fachową opiekę dzieciom w wieku 1-3 lat. 
Szeroko podejmujemy również działania skierowane 
naprzeciw potrzebom Mieszkańców tj. dofinansowujemy 
indywidualne inwestycje proekologiczne, organizujemy 
bezpłatne szczepienia dziewcząt przeciw wirusowi 
HPV oraz szczepienia dzieci przeciw meningokokom, 
wprowadziliśmy bezpłatne zajęcia językowe dla 
przedszkolaków oraz lokalną Kartę Dużej Rodziny 
oferującą rodzinom wielodzietnym szereg atrakcyjnych ulg 
i zwolnień.
Najważniejszym jednak czynnikiem rozwoju każdego 
miasta są ludzie - jego Mieszkańcy.  Bukowno było i jest 
miejscem życia i pracy wielu wspaniałych pokoleń, które 
charakteryzowały się dużą pracowitością. To dzięki nim 
nasze Miasto ma  szanse  na  dalszy  rozwój.  
Mam nadzieję, że Bukowno jest marką. Marką znaną 
i cenioną nie tylko w Powiecie Olkuskim. Jednakże 
największym, surowym recenzentem osiągnięć i metod 
sprawowania władzy przez burmistrza są wyborcy. Podczas 
zbliżającej się wielkimi krokami kampanii wyborczej będę 
zabiegał o Ich głosy, prezentując w najbliższym czasie 
zadania do realizacji w latach 2014-18. 
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SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU OLKUSKIEGO.
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi w dniu 16 listopada 2014 r. Został zarejestrowany komitet wyborczy wyborców wspól-
nota samorądowa ziemi olkuskiej. Istniejemy od ponad dekady. Gromadzimy na naszych listach kandydatów  na radnych do rady powiatu olkusk-
iego oraz rad gmin powiatu olkuskich to jest do:

• RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU • RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
• RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU • RADY GMINY W KLUCZACH
• RADY GMINY W BOLESŁAWIU • RADY GMINY W TRZYCIĄŻU

Będziemy przedstawiać kandydatów do reprezentowania waszych interesów w tych radach. Przedstawimy  również naszych kandydatów na 
wójtów i burmistrzów w gminach powiatu olkuskiego. Ludzi godnych zaufania. Jako komitet wyborczy

STAWIAMY NA ROZWÓJ
• LUDZI MŁODYCH, DAJĄC SZANSĘ DO SAMOREALIZACJI
• PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE TWORZENIA MIEJSC PRACY
• OPIEKI SPOŁECZNEJ DLA NAJUBOŻSZYCH
• INFRASTRUKTURY LOKALNEJ I INWESTYYCJI
• OŚWIATY W SZEROKIM ZAKRESIE SPOŁECZNYM

Udział w samorządzie polega na pracy służącej wszystkim mieszkańcom.  Potrzebni są radni z pomysłem na rozwój i doświadczeniem. Mający 
odwagę przeciwstawić się populistycznym wizjom  ludzi myślących wyłącznie o własnych korzyściach. Mający odwagę zrobić rzeczy konieczne i 
służące rozwojowi wspólnoty samorządowej, nie zważając na  krytykę  oponentów.
Na naszych listach są kandydaci na radnych z pomysłem na rozwój  Ziemi Olkuskiej i poprawę bytu jej mieszkańców. Słuchający Państwa uwag i 
opinii. Wrażliwych na Waszą krytykę.  Ludzi niezależnych od partyjnych układów.

SZANOWNI PAŃSTWO.
DZISIAJ PRZEDSTAWIAMY NASZEGO KANDYDATA NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ 

PANA ANDRZEJA FELIKSIKA


