
Obszar miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

www.system-olkusz.plwww.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

tel./fax  32 641 32 00 • kom. 502 261 586tel./fax  32 641 32 00 • kom. 502 261 586

SKLEPSKLEP WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

XXXXXX - CZYTAJ STR. 2

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew 
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. 
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, 
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:  pon - piątek 9.00 - 17.15,  sobota 9.00-13.00

biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

www.duodampex.pl

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia
tel. 662 738 296, 601 432 908

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60 

(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

OPTYK

Sprzedaż Węgla

 czynne: Pn-Pt od 730 - 1600, Sob 800 - 1400

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613

Rodaki, ul. Rzeka

WĘGIEL
• orzech I
• orzech II
• kostka
• groszek
• ekogroszek
• miał OBNIŻKA CEN!!!OBNIŻKA CEN!!!

ul. Nullo 2, 32-300 Olkusz (naprzeciwko postoju Taxi) 
tel/fax: 32 211 03 27, kom. +48 519 409 079

www.polnox.pl • biuro@polnox.pl • sklep@polnox.pl
pon - pt   9.00 ÷ 18.00, sobota    9.00 ÷ 13.00

POLNOX - Dystrybutor Kas i Drukarek Fiskalnych POSNET i NOVITUS
Jesteś Przedsiębiorcą, Prowadzisz szybko rozwijającą się Firmę - 
Zapraszamy do Naszego Salonu. Pomożemy w wyborze Kasy lub 
Drukarki Fiskalnej, która będzie najlepiej pasowała do specyfiki 
Państwa działalności. Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań 
ułatwiających sprzedaż, obsługę klienta oraz prowadzenie 
magazynu. Nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży kas              
i drukarek fiskalnych POSNET i NOVITUS pomaga racjonalnie 
dopasować urządzenie fiskalne oraz sprzęt komputerowy dla 
Państwa potrzeb i możliwości finansowych. Konkurencyjne 
ceny, stałe rabaty oraz szybka pomoc serwisowa.

Zakres przygotowania sprzetu fiskalnego obejmuje:
• Programowanie bazy towarowej
• Szkolenie osób prowadzących sprzedaż na urządzeniu 
fiskalnym
• Fiskalizację oraz przygotowanie dokumentów do US
• Instalację urządzenia oraz usługi związane z pełnym zakresem 
  serwisu zainstalowanych urządzeń.

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

TECHNOLOGIE BUDOWLANE
• systemy ciepłych budynków thermodom
• zestawy zasilania fotowoltaicznego
• pompy ciepła, wentylacja z rekuperacją
• klimatyzacja
• badania szczelności budynków
• badania termowizyjne
• pomiary elektryczne

Olkusz , ul. Sikorka 65,  tel./fax 32 647 00 35, 
kom. 603 463 034,  e-mail: eco-dom1@tlen.pl

SALON KOTŁÓW C.O.SALON KOTŁÓW C.O.

ECO-DOMECO-DOM

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ 

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY 

Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

ul. Długa 1D
32-300 Olkusz 
tel. 508 133 255

Do każdego
badania

upominek
gratis 

WiREX

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00 

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

OLKUSZ,
UL. SKŁADOWA 2

(BUDYNEK DWORCA PKP)
TEL. 32 754 60 20

• CZĘŚCI DO WSZYSTKICH 
   MAREK SAMOCHODÓW
• SPRZEDAŻ OPON ZIMOWYCH
•  ATRAKCYJNE CENY OLEJÓW 
    I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH, 
    FILTRÓW 

PROMOCJA AKUMULATORÓW TOPLA , BOSCH
KONKURENCYJNE CENY, WYSOKIE RABATY, GRATISY

LODZIARNIA

Nowe jesienne lodowe smaki

na słodko
LODY •  KAWA • CIACHO

OLKUSZ, UL. FRANCESCO NULLO 23/3
(NAPRZECIWKO EKONOMIKA) TEL. 792 356 610
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KANDYDACI DO SEJMIKU WOJ. MAŁOPOLSKIEGOKANDYDACI NA BURMISTRZA I WÓJTÓW

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY POWIATU OLKUSKIEGO

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY POWIATU OLKUSKIEGO

Mariola WESOŁOWSKA 
Kandydatka do Sejmiku  

Województwa Małopolskiego

Mieczysława LESSIG
Kandydatka do Sejmiku  

Województwa Małopolskiego

Wojciech JANIK
Kandydat do Sejmiku  

Województwa Małopolskiego

Robert HERZYK 
Kandydat na Burmistrza  
Miasta i Gminy Olkusz

Grażyna GAJ
Kandydatka na Wójta  

Gminy Bolesław

Jan MICHALIK
Kandydat na Wójta  

Gminy Klucze

KULAWIK Lucyna
Długoletnia sekretarka Zespołu Szkół 
Nr 3 w Olkuszu ("Ekonomik"). Radna 
Rady Miejskiej w Olkuszu w latach 
1998-2014.

KOŹBIAŁ Grzegorz Bogusław
30 lat, wykształcenie licencjat, 
kawaler. Prowadzi własną działalność 
gospodarczą

WĘGRZYN Małgorzata 
Antonina

Wykształcenie wyższe. Wójt Gminy 
Klucze przez 28 lat, radna Rady 
Powiatu Olkuskiego I kadencji.

GRZYBOWSKI Krzysztof  
Janusz

55 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci, 
wykształcenie wyższe - budownictwo, 
pracownik PGK.

 ŻAK Czesław Stanisław
62 lata, Prezes Olkuskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. Wykształ-
cenie wyższe, absolwent Politechniki 
Warszawskiej i Studium Ekonomiczne-
go Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

KASPRZYK Marek Eugeniusz
54 lata, mieszkaniec Zawady, długo-
letni pracownik Olkuskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

GUT - PASICH  
Małgorzata Alicja

50 lat, mężatka, dwoje dzieci. Absol-
wentka AR w Krakowie oraz Studium 
Pedagogicznego w Katowicach. Bez-
partyjna.

SZOTEK Krzysztof Ignacy
61 lat, żonaty, emeryt, wykształcenie 
średnie techniczne, sołtys wsi Wite-
radów.

DĄBEK Marek Antoni
59 lat, wykształcenie wyższe, absol-
went UŚ w Katowicach, pracownik 
ARMiR.

KOWALSKA Katarzyna Agnieszka
Mężatka, dwoje dzieci, prowadzi dzia-
łalność gospodarczą

BURDZEL Jacek Antoni
57 lat, pracownik ZGH Bolesław, prze-
wodniczący Powiatowej Rady OPZZ, 
wiceprzewodniczący Związku Zawodo-
wego Górników ZGH Bolesław.

PRZYBYLSKI Dawid Mateusz
27 lat, prawnik, Rzecznik prasowy ZKG 
"KM" w Olkuszu.

HERIAN Iwona Ewa
30 lat. Absolwentka Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach - wydział Pe-
dagogiki i Psychologii o specjalności 
pedagogika socjalna i opiekuńcza.

KOŁODZIEJCZYK Iwona  
Beata

37 lat, Inżynier Zarządzania Bezpie-
czeństwem Pracy, magister Ochrony 
Środowiska, Inspektor P.POŻ. Przedsię-
biorca prywatny. Bezpartyjna.

ŻOŁNECZKO Krystyna Bożena
53 lata, mieszkanka Klucz, wykształ-
cenie techniczne - chemik, mężatka, 
jeden syn, bezpartyjna.

ŻUREK Michał Sylwester
38 lat, żonaty, dwoje dzieci, absolwent 
Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

ROGÓŻ Kazimierz Zygmunt
60 lat, dwóch synów. Rodowity Olku-
szanin. Emerytowany pracownik ZGH 
Bolesław. Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Wschód

MICHALIK Jan Marian
68 lat, mieszkaniec Klucz, wykształ-
cenie średnie, emeryt. Żonaty, dwóch 
dorosłych synów oraz dwóch wnuków.

DYBICH Mariusz Zenon
 39 lat, wykształcenie wyższe pedago-
giczne, żonaty, jeden syn, pracownik 
administracji publicznej.

SŁABOŃ Katarzyna Agnieszka
30 lat, ukończyła Krakowską Akademię 
na kierunku: Nauki o rodzinie, o spe-
cjalności: Praca socjalna, uzyskując 
tytuł magistra. Prywatnie żona i matka 
trzyletniego chłopca

RACHLEWICZ Celina Helena
50 lat, mężatka, dwóch synów, babcia. 
Pielęgniarka Specjalistka z 30-letnim 
stażem pracy. Bezpartyjna.

DESSAUER Wojciech
37 lat, absolwent Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, założyciel Olkuskiego 
Klubu Świeckiego Humanisty.

OKRĘG 1 - OLKUSZ

OKRĘG 2 - KLUCZE

 HERZYK Robert Cezary
52 lata, żonaty, jedno dziecko, doktor 
nauk społecznych, Przewodniczący 
Rady Powiatu Olkuskiego.

JANDA Paweł Sebastian
24 lata, absolwent Kulturoznawstwa 
ze specjalnością sztuki audiowizualne 
na Krakowskiej Akademii, student 
Marketingu i Ekonomii na UE w 
Krakowie.

KUKUCZKA Zbigniew
55 lat, żonaty, czworo dzieci, 
mieszkaniec Ryczówka, emerytowany 
górnik, wykształcenie średnie.

MOSTKOWSKA - HELON 
Katarzyna Agnieszka

32 lata, mężatka, jedno dziecko, 
absolwentka AGH w Krakowie
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Więcej o kandydatach  
na stronie:

 www.sld.olkusz.pl 

Informacje



3

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY GMINY
KLUCZE

SIERKA Sebastian Remigiusz
41 lat, żonaty, dwie córki.  Magister 
pedagogiki, oligofrenopedagog

KULAWIK Elżbieta
Emerytka, przewodnicząca Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Kluczach, 
bezpartyjna

OLEKSY Aneta 
Małgorzata

44 lata, mężatka, troje dzieci, wykształ-
cenie średnie

CZERWIŃSKI Stanisław 
Włodzimierz

60 lat, wykształcenie średnie, żonaty, 
dwoje dzieci, emeryt, były zawodnik i 
trener piłki nożnej

PACIA Agnieszka
Mężatka, dwoje dzieci, magister sztuki, 
nauczycielka, bezpartyjna

SURTEL Elżbieta Iwona
Wykształcenie chemiczne, laborant 
Tauron Ciepło, mężatka, jedno dziecko

BIEŃ Piotr Jerzy
61 lat, wykształcenie średnie technicz-
ne, żonaty, dwóch synów

MÓL Piotr Józef
63 lata, dwóch synów, emeryt ZGH, 
były sołtys Kwaśniowa Dolnego, czło-
nek OSP.

HEJMEJ Antoni
57 lat, żonaty, trzech synów, emeryt 
górniczy

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY GMINY
BOLESŁAW

WALOTEK Alicja Marzena
Mieszkanka Bolesławia. Sekretarz 
Rady Sołeckiej w Bolesławiu.

PERWENIS Magdalena 
Agnieszka

Wykształcenie wyższe Politechnika 
Częstochowska. Bezpartyjna.

PIEKOSZEWSKA 
Wiesława

przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Krzykawie, członek rady sołec-
kiej w Krzykawie.

STRUG Ewa Eugenia
Wykształcenie średnie techniczne, mę-
żatka, dwoje dzieci, działacz społeczny.

KUBAŃSKA Anna Monika
Absolwentka AWF w Katowicach, fi-
zjoterapeuta z pacjentem w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Hutkach.

DĄBEK Artur Marian
47 lat, żonaty, dwoje dzieci, pracownik 
ZGH Bolesław.

ZAWODZIŃSKI Marek 
Stefan

40 lat, żonaty, jedno dziecko, wykształ-
cenie średnie policealne, pracownik 
Tauron Ciepło.

STRASZAK Jan
60 lat, wiceprzewodniczący Zarządu 
Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów i Inwalidów w Olkuszu.

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY MIEJSKIEJ
OLKUSZ

KRZYKAWSKI Marek 
Władysław

52 lata, żonaty, dwoje dzieci, jedna 
wnuczka, nauczyciel, Prezes Zarządu 
Oddziału ZNP w Olkuszu.

LUPA Bronisław
58 lat, 2 dzieci, żonaty, wnuczka, 
wykształcenie zasadnicze. Pracownik 
koksowni.

 BUCZYŃSKI Maciej Jan
70 lat, żonaty, dwoje dzieci, pięcioro 
wnucząt, wykształcenie wyższe, inży-
nier budowlany.

 WADAS Wojciech Józef
59 lat, mieszkaniec Żurady, żonaty, troje 
dzieci, bezpartyjny. Mgr administracji, 
były radny Rady Miejskiej w Olkuszu.

PIETRASZEWSKI Tomasz 
Marcin

DRAPACZ Andrzej Józef
66 lat, wykształcenie wyższe zawodo-
we, żona Mirosława - nauczycielka.
Radny Rady Miejskiej w Olkuszu.

CZART Adam Jan
51 lat, żonaty, dwóch synów. Absol-
went Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie mgr wychowania obronnego.  
Kierowca firmy Transportowiec.

CHŁOSTA Wacław
rodowity olkuszanin, radny obecnej 
kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu, 
mieszkaniec ul. Legionów Polskich.

ROSOŁEK Artur Andrzej
Przewodniczący Zarządu Osiedla "Pa-
kuska", radny obecnej kadencji. Bez-
partyjny. Absolwent AGH w Krakowie.

MĘDREK Andrzej
55 lat, wiceprzewodniczący Rady 
Gminnej SLD w Olkuszu, członek zarzą-
du Osiedle Wschód.

DUDKIEWICZ Janusz Piotr
53 lata, żona, dwóch synów, mgr 
administracji, zamieszkały Olkusz os. 
Pomorzany, radny Rady Miejskiej.

 MISIAK Grzegorz Łukasz
żonaty, jeden syn, absolwent AGH 
w Krakowie. Pracownik JSW Koks 
S.A., Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie 
Górniczej.

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY POWIATU OLKUSKIEGO

GAJ Grażyna Urszula
Pielęgniarka, Przewodnicząca 
Regionu Małopolskiego Związku 
Pielęgniarek i Położnych, była 
radna Rady Gminy Bolesław i Rady 
Powiatu Olkuskiego

PALUCH Józef
Wykształcenie wyższe techniczne AGH 
w Krakowie. Obecnie z-ca Burmistrza 
Miasta Bukowno.

 ŁASKAWIEC Danuta
Mieszkanka Bolesławia. Należy do 
składu Wojewódzkiego Sądu Partyj-
nego SLD. Odznaczona Brązowym 
Krzyżem Zasługi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej

OLESIŃSKA Stanisława
Mieszkanka Bukowna, doskonale znają-
ca problemy z jakimi boryka się Bukow-
no oraz sąsiadująca gmina Bolesław.

NOWAK Stanisław
Były pracownik ZGH „Bolesław” S.A., 
mieszkaniec Bukowna..

PIETRAS Edyta Elżbieta
41 lat, zamężna, dwoje dzieci. Wy-
kształcenie ekonomiczne. Przewod-
nicząca Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Bolesławiu..

OKRĘG 4 - BUKOWNO i BOLESŁAW

PĘGIEL Edmund
Wicestarosta w I kadencji Rady 
Powiatu, obecnie członek Zarządu 
Powiatu.
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Dr Robert Herzyk 

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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Grażyna Gaj 

Kandydatka na Wójta Gminy Bolesław

GWAREK OLKUSKI: Kilkadziesiąt 
ukończonych, bądź też ciągle reali-
zowanych projektów na łączną kwotę 
11 milionów złotych, w ramach któ-
rych pomocą zostało objętych 3000 
osób - to 11-letni dorobek Stowarzy-
szenia na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
„KLUCZ”, które działa nieprzerwa-
nie od 2003 roku. Na ubiegłorocznym 
jubileuszu 10 – lecia Stowarzyszenia 
było dużo wspomnień i podzięko-
wań, a to dlatego, że Wasz sukces to 
zasługa wielu ludzi, zazwyczaj tych 
bezinteresownych i na co dzień bez-
imiennych. Czy czujesz satysfakcję 
z dobrze wykonanej pracy?
WIESŁAW PIETRAS: W jakimś stop-
niu na pewno. Swoje wystąpienie 
na jubileuszu rozpocząłem zdaniem 
„Koleżanki, koledzy – udało się”. Takie 
chwile, kiedy uświadamiam sobie ile 
wspólnie zrobiliśmy, jak dużej liczbie 
osób pomogliśmy, jak trudne sprawy 
udało nam się załatwić i ile przeróżnych 
problemów rozwiązaliśmy, tak - dają 
poczucie satysfakcji.
G.O.: Mówisz w liczbie mnogiej. Czy to 
nie aby fałszywa skromność?
W.P.: Absolutnie nie. Przecież stowarzy-
szenie to organizacja typu członkow-
skiego, której działalność opiera się na 
pracy społecznej członków. Na począt-
ku było nas 23 znajomych pracujących 
w obszarze pomocy społecznej. Połą-
czyło nas przekonanie, że to co robimy 
zawodowo, to nie wszystko, co można 
zrobić dla ludzi będących w potrzebie, 
że są obszary, które nie są uregulowane 
w ustawach samorządowych czy w usta-
wie o pomocy społecznej. A to są realne 
problemy dotykające wcale nie tak małą 
liczbę osób. Na zebraniu założycielskim 
określiliśmy sobie parę zasad, których 

będziemy się trzymać i którym nadal 
jesteśmy wierni.
G.O.: Możesz jakąś wymienić?
W.P.: Ustaliliśmy, że jeśli nasze stowa-
rzyszenie ma finansować swoją dzia-
łalność ze składek członkowskich to 
szkoda naszego czasu i lepiej od razu 
się rozejść. Kolejnym ustaleniem to 
niepodejmowanie działalności gospo-
darczej przez stowarzyszenie. 
G.O.: Przerwę Ci. Czy to nie sprzeczność?
W.P.: Oczywiście, że nie. Dzięki temu 
musieliśmy i nadal musimy środki 
finansowe pozyskiwać metodą projekto-
wą, czyli składać nasze pomysły w for-
mie aplikacji, wniosków i programów 
do instytucji  ogłaszających otwarte 
konkursy ofert w obszarach pożytku 
publicznego. Cały czas powtarzam na 
różnych spotkaniach, że naszym naj-
większym kapitałem są ludzie, nasze 
koleżanki i nasi koledzy a tak naprawdę 
to ich pomysły, wysokie kwalifikacje, 
ogromne doświadczenie projektowe 
i pełne oddanie sprawie.
G.O.: Zapytam Cię teraz o nazwę 
stowarzyszenia. KLUCZ bo gmina 
Klucze czy KLUCZ …?
W.P.: Wyjaśnię to, bo wielokrotnie sto-
warzyszenie postrzegane jest jako dzia-
łające  na rzecz rozwoju Klucz w sen-
sie miejscowości. Otóż nasza nazwa 
powstała na zebraniu założycielskim 
i była wynikiem określenia naszej misji 
– działania na rzecz zrównoważone-
go rozwoju społeczno-gospodarczego 
lokalnych społeczności. Bez określa-
nia takiej czy innej miejscowości, bo 
członkami założycielami były osoby 
z pięciu powiatów z województw mało-
polskiego i śląskiego: chrzanowskiego, 
miechowskiego, olkuskiego, proszowic-
kiego i zawierciańskiego. Nie mogliśmy 

i nie chcieliśmy ograniczać naszych 
działań do jednej gminy. Samo słowo 
„KLUCZ” jest symbolem odnoszącym 
się do tego co robimy tzn. otwieramy 
ludziom potrzebującym „drzwi nadziei”, 
łamiemy bariery, z którymi sami nie 
potrafią sobie poradzić.   Nie ukrywam, 
że ze względu na naszą pierwszą sie-
dzibę w Kluczach nasze działania 
dotyczyły tej właśnie gminy. To tutaj 
znaleźliśmy zrozumienie i pomoc w tym 
co robimy. Od samego początku po 
chwilę obecną władze Gminy Klucze 
wspierają nas, mają do nas zaufanie, 
zapraszają do wspólnych programów, 
przedsięwzięć i co najważniejsze mają 
odwagę powierzać nam do realizacji 
swoje zadania.
G.O.: Wasz imponujący dorobek spra-
wia wrażenie, że wszystko Wam się 
udaje. Jak jest naprawdę?
W.P.: Prawda leży jak zawsze pośrodku. 
Wiele naszych pomysłów zwyczajnie 
„nie wypaliło”. Wiele konkursów skoń-
czyło się niepowodzeniem. Kieruje-
my się jednak taką zasadą, że planów 
i pomysłów musimy mieć jak najwięcej 
bo tylko wtedy jest szansa no to, że 
któryś uda się zrealizować. 
G.O.: Co Wam przeszkadza?
W.P.: Jest wiele czynników, które utrud-
niają nam pracę i zwyczajnie zniechę-
cają do działania. Myślę, że najbardziej 
dotkliwym jest brak lub niejednoznacz-
ność przepisów  prawnych i to w wielu 
aspektach. Również nieznajomość istoty 
funkcjonowania organizacji typu człon-
kowskiego czy w ogóle obywatelskiego 
wśród decydentów i to na wszystkich 
szczeblach. Ale to jest temat na zupełnie 
inną rozmowę.
G.O.: W takim razie już umawiamy 
się na kolejną. Dziękuję za rozmowę.

KLUCZ – ŁAMIEMY BARIERY
Naszym dzisiejszym rozmówcą jest Wiesław Pietras, Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno 
– Gospodarczego „KLUCZ”, Dyrektor Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kolbarku a także Przewodniczący Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
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Oferujemy:
• betony towarowe od B-10 do B-40
• betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
• betony drogowe i mostowe
• betony wg receptury powierzonej
• zaprawy budowlane
• podsypki stabilizujące

Oferujemy również gamę 
prefabrykatów z wibroprasy:

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną. 
Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe
• kręgi

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl
OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97
WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

Galeria
Czystości
i Urody

Galeria
Czystości
i Urody

Zapraszamy
do współpracy!

Zapraszamy
do współpracy!

Dostawa
gratis!

Dostawa
gratis!

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.

OFERUJEMY:
• pasty BHP
• chemia gospodarcza
• kosmetyki
• profesjonalne
    środki czystości
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe

Hurtownia

HURTOWNIA

Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79 

Artur ROSOŁEK 

 Kandydat do Rady Miejskiej w Olkuszu, bezpartyjny

Kandyduje z Okręgu Wyborczego nr 12 do Rady Miejskiej z listy Koalicyjnego 
Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem. Granice okręgu wyborczego 
obejmują: ul. Armii Krajowej, Legionów Polskich od nr 44-46, Osiecką od 
skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do końca. 
Jestem przewodniczącym Zarządu Osiedla „Pakuska”, Radnym Rady Miejskiej 
obecnej kadencji. Absolwentem AGH w Krakowie, mgr inż. Zarządzania i Marketingu, 
dyr. oddziału Firmy Handlowej w Krakowie, jestem mieszkańcem naszego osiedla. W 
okresie mojej kilkuletniej kadencji z inicjatywy Zarządu Osiedla zostały wyremontowane 
drogi, chodniki i miejsca postojowe przy ul. Strzelców Olkuskich, ul. Legionów Polskich, 
częściowo utwardzono drogi na terenie garaży. Zainwestowano w plac zabaw dla 
dzieci. Na ul. Armii Krajowej wybudowano parking przy „wymiennikowni”, staraniem 
zarządu zamontowano progi zwalniające na ciągu pieszo-jezdnym, wyznaczono 
miejsca  postojowe dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję radnym z naszego osiedla, 
którzy też przyczynili się do tego aby nasze osiedle było przyjazne dla mieszkańców.

Z pozostałych środków po termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3, zostanie na jej terenie wyremontowane 
boisko sportowe i położona nawierzchnia poliuretanowa.   W związku z tym, że ul. Armii Krajowej jest w większości 
administrowana przez Spółdzielnie Mieszkaniową, jest potrzeba zwiększenia współpracy z Zarządem OSM w sprawach 
inwestycji, które kierują się innymi prawami i zasadami niż tereny UMiG, będą nadal powstawać miejsca postojowe 
zgodnie z wykonanymi projektami. W najbliższym czasie powstanie park wypoczynkowy dla mieszkańców w lasku 
pomiędzy kościołem a rzeką Witeradówką. Nie wszystko udało się zrealizować, zwłaszcza na ul. Armii Krajowej. Jest 
zapotrzebowanie na parkingi i remont drogi i chodników. Należy zwiększyć ilość miejsc postojowych naprzeciw bloku 
28 i 30 do bloku TBS, przez likwidację pasów zieleni oddzielających dotychczasowe miejsca postojowe, wyremontować 
ul. Armii Krajowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych n/p bloków TBS gdzie utrudniony jest ruch dwukierunkowy. 
W trybie pilnym należy wykonać odcinek ul. Armii Krajowej łącząc ją z ul. Osiecką, aby przywrócić funkcję tej drogi 
sprzed powstania obwodnicy. Inwestycja ta miała ruszyć zaraz po oddaniu obwodnicy, jednak z przyczyn formalno-
prawnych trzeba zmienić miejsce wylotu tej drogi/ proponuje się połączenie tej drogi z ul. Osiecką naprzeciw firmy 
Imperial. Skrzyżowanie ul. Osieckiej z obwodnicą też będzie do poprawy, chodzi o przejście dla pieszych, co zapewni 
bezpieczeństwo mieszkańcom korzystającym z terenów leśnych.
Nadal zostaje podtrzymana tradycja naszego osiedla pomimo ograniczonych funduszy osiedlowych i dzięki 
pozyskiwaniu sponsorów wspomagających niektóre imprezy osiedlowe, odbywa się organizacja: Dnia Kobiet, Dzień 
Dziecka, Mikołajki, organizacja imprez kulturalno-oświatowych celem integracji mieszkańców , pomoc placówkom 
oświatowym, seniorom zrzeszonym przy klubie „Przyjaźń” i korzystanie z ich doświadczeń. 
Jako radny będę konsekwentnie realizował przyjęte zobowiązania, a moje doświadczenie w samorządzie osiedlowym 
i gminnym będzie atutem w pozyskiwaniu środków na osiedlowe cele. Jako radny nadal będę popierał różne formy 
rozwoju gospodarczego i ulgi prorodzinne, aby nasza gmina nie była sypialnią dla pracujących poza Olkuszem, ale 
zatrzymywała ludzi młodych z inicjatywą i aby żyło się nam przyjaźnie i bezpiecznie pod każdym względem na 
naszym podwórku.
Nie wszystko udało się zrealizować przez ostatnie kilka lat, a to dopinguje do dalszej pracy na rzecz osiedla i gminy, dziękuję 
za wyrozumiałość i cierpliwość, ale musimy zrozumieć, że potrzeby na terenie gminy są duże a środki ograniczone.
Zwracam się do mieszkańców naszego osiedla o poparcie mojej kandydatury na Radnego - Okręg  Wyborczy nr  
12 – Koalicyjny komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

Artur Rosołek
Dyr. I TP
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Dariusz RZEPKA
Kandydat na Burmistrza Olkusza

Kandydaci do Rady Miejskiej w Olkuszu             Lista Nr 4

WYBORY 
SAMORZĄDOWE 
16 LISTOPADA 2014

Widać zmiany!

Jan Kucharzyk

Wykształcenie wyższe, studia pody-
plomowe z  gospodarki przestrzennej, 
rzeczoznawca majątkowy. Przewod-
niczący Rady Miejskiej w  Olkuszu 
w latach 2006-2014. Dyrektor Wydzia-
łu Inwestycji i  Rozwoju w  Starostwie 
Powiatowym.

Zbigniew Stachurski Józef Sarecki Piotr Curyło Bożena Noga Adam Paciej

Rodowity Olkuszanin. Absolwent wyż-
szej szkoły Morskiej w Gdyni. W latach 
1970 -1980 pracował w Polskiej Żeglu-
dze Morskiej w Szczecinie. Od 1980 
roku prowadzi działalność gospodar-
czą. Sp. Triomix w Olkuszu.

Absolwent Politechniki Krakowskiej - 
inżynier budownictwa. Obecnie Prezes 
Zarządu BOLTECH Bukowno (Grupa 
Kapitałowa ZGH). Radny Rady Miejskiej 
w Olkuszu w latach 2006 - 2014. Żona 
Ewa-nauczycielka, trzech synów, lat 57.

Bezpartyjny. Rodowity olkuszanin, 
ukończył Technikum Mechaniczne 
następnie studia Zarządzanie i Inży-
nieria Produkcji, specjalność Ochrona 
Środowiska. Pracuje w PWiK Sp z o.o. 
jako z-ca kierownika Wydziału Gospo-
darki Ściekowej. 

Bezpartyjna. Absolwentka AE w Krako-
wie, nauczyciel w ZS Nr 4 w Olkuszu. 
Społecznik, wolontariusz organizacji 
charytatywnych. Nagrodzona tytułem 
Wolontariusz Roku, nagrodą Cordis 
Nobilis i Kreatywny Nauczyciel.

Absolwent Politechniki Krakowskiej, 
współwłaściciel przedsiębiorstwa 
budowlanego. Olkuszanin, lat, 37. 
Żonaty, jedno dziecko, bezpartyjny,
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Zofia Patrykiewicz Mariusz Maślanka Jarosław Gałka Renata Kasza Jerzy Tondos Edyta Łydka-Wieczorek

Przewodnicząca Klubu Emerytów 
„Radość”, na rzecz którego od kilku 
lat podejmuje różnorodne działania. 
Współpracując z Zarządem Osiedla Mło-
dych,  SP10, Fundacją PT ADHD z Kra-
kowa zrealizowała wiele zadań służących 
naszemu Osiedlu. Lat 63, troje dzieci.

Absolwent szkół budowlanych, przed-
siębiorca. Przewodniczący Rady Rodzi-
ców przy SP nr 10 w Olkuszu. Od lat 
zaangażowany w sprawy społeczności 
lokalnej. Olkuszanin, lat 40. Żonaty, 
dwoje dzieci.

Olkuszanin, absolwent Politologii i Historii 
UŚ. Nauczyciel dyplomowany w ZS nr 4 oraz 
doradca metodyczny historii i WOS. Ekspert 
MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. 
Organizator akcji charytatywnej „Dobry 
Duszek”. Wieloletni opiekun Kręgu Młodych 
Miłośników Starego Miasta Olkusza. 

Wykształcenie wyższe, lekarz medycy-
ny - specjalista chorób wewnętrznych 
w Oddziale Kardiologicznym i w Oddzia-
le Chorób Wewnętrznych Nowego Szpi-
tala w Olkuszu. Jej priorytetem jest praca  
poświęcona najwyższemu dobru - zdro-
wiu i życiu drugiego człowieka.

Emeryt. Zamieszkały ul. Armii Kra-
jowej. Działacz samorządowy i  spo-
łeczny. Wiceprezes Klubu Abstynenta 
w  Olkuszu i  członek w  Radzie Osiedla 
,,Pakuska”. Cechuje Go szacunek, 
uczciwość i  zdrowa rywalizacja.  
Żonaty, dwie dorosłe córki. Bezpartyjny.

Wykształcenie wyższe. Posiada kil-
kunastoletnie doświadczenie w pracy 
w międzynarodowych oraz polskich 
korporacjach o profilu handlowym . Jej 
pasją są podróże, narciarstwo i fotogra-
fia. Mężatka, mama trójki dzieci.
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Ewa Czubryt Genowefa Bugajska Jerzy Pandel Apolinary Ćwięczek Marta Bogacka Andrzej Szlachta

Wykształcenie średnie technik budow-
lany i socjalny. Prezes koła Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w Olkuszu.  
Dwoje dzieci, jedna wnuczka. 

Absolwentka Politechniki Śląskiej. 
Prezes Stow. „Miasta Partnerskie”, 
Przewodnicząca Z O Słowiki. Promuje 
dialog ponad podziałami. Nagroda 
Cordis Nobilis  2012. Wyróżnienie Poza 
stereotypem- Senior Roku 2013. Bez-
partyjna. Mężatka, troje dzieci.

Mieszkaniec Bogucina Małego. 
Wykształcenie średnie. Społecznik, 
założyciel i  prezes ULKS „GRAFIT” 
w Bogucinie Małym. Członek Zarządu 
Stowarzyszenia LGD dla Obszarów 
Wiejskich Gminy Olkusz. Żonaty, troje 
dorosłych dzieci.

Przedsiębiorca. Radny IV, V i VI Kadencji Rady 
Miejskiej w Olkuszu. V- ce prezes LGD w Olku-
szu. V-ce prezes Stowarzyszenia Prywatnych 
Kupców w Jaworznie. V-ce prezes Podokręgu 
Piłki Nożnej w Olkuszu. Przewodniczący rozbu-
dowy Kościoła w Osieku. Przewodniczący Rady 
„Iglak” Sp. z o.o. Żona nauczycielka, dwoje dzieci.

Wieloletni Sołtys Sieniczna. Członek 
Stowarzyszenia LGD dla Obszarów 
Wiejskich gminy Olkusz i Małopolskie-
go Stowarzyszenia Sołtysów. Moim 
priorytetem jest rozwój wsi i zwiększe-
nie inwestycji na terenie gminy Olkusz.  

Mieszkaniec Zawady urodzony 
w  Zedermanie, od 20 lat prowadzi 
Firmę Budowlaną. Żonaty, dwoje doro-
słych dzieci. Bezpartyjny.
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Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego      Lista Nr 4

Kandydaci do Rady Powiatu w Olkuszu             Lista Nr 4

WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014

Andrzej Ryszka

Rodowity olkuszanin. Absolwent AGH 
w Krakowie, studia podyplomowe UE 
w Krakowie. Inżynier, 40 lat pracy. 
Inspektor nadzoru, członek zarządu.  
Działacz samorządowy, wieloletni rad-
ny i burmistrz Olkusza, poseł na sejm 
RP. GWARANCJA DOŚWIADCZENIA.

Dariusz Rzepka Barbara Piekarz Danek Ziarno Stanisław Chmist Bożena Krok

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Wykształ-
cenie wyższe, dyplom studiów prawno 
– samorządowych PAN. Doświadczenie w 
pracy samorządowej, umiejętnie organizuje 
pracę zespołu, skutecznie wykorzystuje środ-
ki unijne wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom Mieszkańców. Żonaty, dwóch synów.

Absolwentka UŚ-Historia. Od 2007 r. 
Dyrektor SP nr 10 .  Jest członkiem sto-
warzyszenia Dialog i Amonit. W trakcie 
swojej działalności zawodowej, miała wie-
lokrotnie możliwość poznania problemów 
lokalnych  oraz realizować inicjatywy ade-
kwatne do potrzeb społeczeństwa.

Emerytowany górnik KWK Kazimierz 
Juliusz, wieloletni sołtys wsi Osiek, 
„Sołtys 2005 Roku w Gminie Olkusz”, 
radny IV kadencji Rady Powiatu w Olku-
szu, członek stowarzyszenia LGD 
w  Olkuszu , społecznik, mentor mło-
dzieży. Żonaty, troje dorosłych dzieci.

Menedżer, informatyk, Prezes LGD 
Gminy Olkusz, uczestnik prac nad 
strategią Gminy Olkusz, zwolennik 
Inkubatora Przedsiębiorczości. Pra-
cuje w międzynarodowej korporacji. 
Żonaty, dwoje dzieci. Więcej o mnie na  
www.stanislawchmist.pl

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, 
nauczyciel języka polskiego. Od 13 
lat pełni funkcję dyrektora Gimna-
zjum Nr 3 im. A. hr. Fredry Olkuszu.                                                                                                                                         
Mężatka, ma dwóch synów i wspania-
łego wnuka – Franusia.       
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Edward Szumera Ewa Skubis Kazimierz Latała Anita Kulig Stanisław Kasprzyk Anna Lubaszka

Mieszkaniec Zawady. Prowadzi działalność 
gospodarczą. Radny Rady Miejskiej w 
latach 2002 – 2010. Prezes Klubu Sporto-
wego :Spójnia Osiek – Zimnodół – Zawa-
da”. Współtwórca Stowarzyszenia „Lokalna 
Grupa Działania Dla Obszarów Wiejskich 
Gminy Olkusz”. Żonaty, siedmioro dzieci.

Z wykształcenia pedagog. Absol-
wentka UŚ. Studia podyplomowe: 
Studium nauk o rodzinie, Zarządzanie 
nowoczesną placówką oświatową. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  im. 
M. Kopernika w Olkuszu.  Kandydatka 
niezależna. Mężatka, troje dzieci.

Mieszkaniec Olkusza. Wykształcenie 
średnie techniczne. Posiada uprawnienia 
budowlane oraz licencję Zarządcy Nieru-
chomości. Z-ca prezesa ds. technicznych 
w  Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” 
w Olkuszu. Żonaty, dwoje dzieci. Bezpartyjny

mieszkanka Olewina, mężatka, matka 
dwóch córek, absolwentka Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego , od ponad 20 lat 
nauczycielka w Szkole Podstawowej 
nr 10 w Olkuszu, pochodzi  z domu z 
zasadami.

Emeryt. Mieszkaniec Żurady. Radny 
Rady Miejskiej w Olkuszu w latach 1990 
– 1998. Sołtys w  Żuradzie w  latach 
1990 – 2001. Żonaty lat 65.

Od 38 lat pracuje w obrębie zagad-
nień personalnych, co stwarza, że 
problemy na rynku pracy nie są jej 
obce. Interesuje się problemami 
ludzkimi oraz prawami i ochroną 
zwierząt. Jest mężatką i matką dwóch 
dorosłych córek.

Jerzy Szopa

Tadeusz Żuchowicz

Justyna Szczepara

Małgorzata Bienias

Jan Stanek Dorota Zaremba Jerzy Skubis Janusz Pałka

Absolwent ZSZ w Trzyciążu. Własna 
Działalność gospodarcza od 1996r. 
w zakresie budownictwa i transportu, 
gospodarstwo rolne. Sołtys wsi Bracie-
jówka. Lat 60, żonaty, dwóch dorosłych 
synów, urodzony w Porebie Górnej, 
zamieszkały Kolonia Zimkówka.

Wykształcenie wyższe. Pracownik 
Agencji Ochrony Osób i Mienia „Karo” 
Sp. z o.o. w Bukownie. Członek zarządu 
PSOUU w Olkuszu, aktywnie uczestni-
czy w działaniach na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Bezpartyjny, lat 49, 
żonaty, dwójka dzieci.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska Politechniki Krakowskiej, 
pracuje w zawodzie w PWiK w Olkuszu. 
Członek Małopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Bezpartyjna. 
Lat 32, mężatka i matka dwójki dzieci.

Rodowita Olkuszanka. Wykształcenie 
wyższe ekonomiczne. Studia Podyplo-
mowe w zakresie zarządzania finansa-
mi przedsiębiorstw. Od 30 lat związana 
z  Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

rodowity olkuszanin, absolwent LO 
w Olkuszu i AGH w Krakowie. Od 1976 
roku, zawodowo związany z podmiota-
mi Grupy ZGH „Bolesław” w Bukownie. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej P.W. 
i K. w Olkuszu.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowi-
cach, studiów podyplomowych na Uniwersyte-
cie Łódzkim oraz psychologii. Kierownik Wydzia-
łu Sprzedaży w PWiK w Olkuszu. Olkuszanka, lat 
48. Matka dorosłej córki. Bezpartyjna.

Absolwent Politechniki Śląskiej, inży-
nier elektryk. Pracuje jako Główny 
Energetyk w Przedsiębiorstwie Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Olkuszu. Żonaty, 
dwoje dorosłych dzieci. Bezpartyjny 

Absolwent Politechniki Krakowskiej, 
mgr inż. budownictwa, wieloletni 
przedsiębiorca budowlany, prezes 
Zarządu OTBS, obecnie pracownik 
MOSiR Olkusz. Ma  55 lat, mieszka w 
Olkuszu.

Włodzimierz Łysoń Marcin Cockiewicz Krzysztof Szczepankiewicz

Zastępca Burmistrza Miasta i  Gminy 
Olkusz. Doktor nauk społecznych, wielo-
letni pracownik Uniwersytetu Śląskiego. 
Radny Rady Powiatu w  Olkuszu w  latach 
2002-2006.   Inicjator Olkuskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Żonaty, 
dwóch dorosłych synów

Wykształcenie wyższe, mgr inż. informa-
tyk.  Sekretarz miasta Bukowno od 2006 
roku. Radny Rady Powiatu w  Olkuszu 
w latach 2010-2014. Żonaty, lat 44 jedna 
córka, bezpartyjny. 

Kompetencja – uczciwość – rzetelność.

Absolwent AWF, studia podyplomowe na 
UŚ z  zakresu zarządzania i  administra-
cji. Od 2008 r. Dyrektor Zespołu Szkół 
w  Dłużcu. W  latach 2004 – 2012 v-ce 
prezes MGSZS w  Wolbromiu, założyciel 
i skarbnik TKKF Jura Wolbrom.

Widać zmiany!
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Kandydaci do Rady Powiatu w Olkuszu  - Okręg nr 2          Lista Nr 4

Kandydaci do Rady Gminy w Kluczach                          Lista Nr 4

Kazimierz Ściążko

Mirosław Macek

Ilona Szczęch

Monika Sosnowska

Adam Garus

Monika Jaworska

Wykształcenie wyższe, żonaty, 
troje dzieci. Wójt Gminy Klucze. 
Prezes LGD „Nad Białą Prze-
mszą”, Prezes Powiatowy i czło-
nek Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego Związku OSP RP.

Wykształcenie wyższe, żonaty, 
dwoje dzieci, Zastępca dyrek-
tora ds. rekreacji Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kluczach.

Wykształcenie wyższe, studia 
podyplomowe – Zarządza-
nie w  oświacie, mężatka, troje 
dzieci. Obecnie Zastępca Wójta 
Gminy Klucze.

Wykształcenie wyższe, mężat-
ka, dwóch synów. Zaangażowa-
na zawodowo w LGD „Nad Białą 
Przemszą”.

Wykształcenie średnie, żonaty, 
dwie córki. Prezes Stowarzysze-
nia Na Rzecz Rozwoju i Promo-
cji Ryczówka „Kuźnia” i działacz 
Inicjatyw Społecznych Nowy 
Świat. Przedsiębiorca, rolnik.

Wykształcenie wyższe, mężat-
ka, jedno dziecko. Dyrektor 
wydziałów w  Olkuszu i  Krako-
wie Społecznej Akademii Nauk 
w Łodzi.

WYBORY SAMORZĄDOWE 
16 LISTOPADA 2014Widać zmiany!

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

Paweł Krawczyk

Wykształcenie wyższe, studia podyplo-
mowe – Zarządzanie w oświacie, żonaty, 
dwóch synów. Nauczyciel Gimnazjum 
w Kluczach. Od dwóch kadencji Radny 
Gminy Klucze. 

Sołectwo Klucze – ul. XXX-lecia PRL 
bloki nr 10, 11, 12, 14.

Arkadiusz Węglarz Marzena Pilch-Kocjan Tomasz Hagno Piotr Kasprzyk

Barbara Plewniak

Wykształcenie wyższe, studia podyplo-
mowe – Zarządzanie i administracja. 
Radny Gminy Klucze w latach 2010-
2014. Od lat pracuje na rzecz promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla 
osób bezrobotnych i zagrożonych zwol-
nieniem z pracy.

Sołectwo Klucze – ulice: Zawierciańska, 
Hardego, Słoneczna, Partyzantów, Dwor-
ska, Nowa, Studzienna, Rabsztyńska.

Wykształcenie wyższe – Psychologia 
i Pedagogika oraz Organizacja i zarzą-
dzanie oświatą. Mężatka, troje dzieci. 
Nauczyciel w Szkole Podstawowej w 
Kluczach. 

Sołectwo Klucze – ulice: Rudnicka, Sta-
wowa, Podgórna, Górna, Dolna, Boczna, 
Środkowa, Pustynna, Bolesławska, Krę-
ta, Krótka, Łączna, Miodowa, Pocztowa, 
Szkolna, Gołębia.

Wykształcenie średnie, żonaty, dwoje 
dzieci. Wieloletni działacz samorzą-
dowy, współzałożyciel Stowarzyszenia 
Turystyczno-Wędkarskiego Biała Prze-
msza. 

Sołectwo Klucze – ulice: Bogucińska, 
Jurajska, Kościelna, Olkuska, Pole-
głych, Polna. Sołectwo Bogucin Duży.

Wykształcenie średnie, żonaty, troje 
dzieci. Radny Gminy Klucze w  latach 
2010-2014. Instruktor ds. rekreacji 
w  GOK w  Kluczach. Licencjonowany 
trener UEFA. 

Sołectwo Jaroszowiec.  

Wykształcenie średnie, mężatka, jedno 
dziecko. Pracownik administracji publicz-
nej (ZUS) z 24-letnim stażem pracy. 

Sołectwo Chechło – ulice: Kluczewska, 
Ogrodzieniecka, Wiejska, Pustynna, Plac 
Partyzantów.

Piotr Szreniawa Mateusz Mazur Halina Ładoń Gabriela Ekiert

Sołtys Kwaśniowa Górnego. Emerytowa-
ny spawacz Szkłobudowy Jaroszowiec. 
Zajmuje się uprawą ziemi. 

Sołectwo Kwaśniów Górny, Sołectwo 
Hucisko.

Wykształcenie średnie, aktywny dzia-
łacz OSP w Kwaśniowie, członek PTTK. 
Pracownik Saint-Gobain w Dąbrowie 
Górniczej. 

Sołectwo Kwaśniów Dolny, Sołectwo 
Golczowice, Sołectwo Zalesie Gol-
czowskie.

Wykształcenie średnie. Radna Gminy 
Klucze czwartą kadencję, matka trójki 
dzieci. Od wielu lat oddana i zaanga-
żowana w pracę na rzecz mieszkańców 
Rodak i Gminy Klucze. 

Sołectwo Rodaki. 

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, 
mężatka, jedno dziecko. Nauczyciel 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Ryczówku. Sekretarz Stowarzyszenia 
Na Rzecz Rozwoju i Promocji Ryczów-
ka „Kuźnia”. 

Sołectwo Ryczówek.

okręg

2

1 2 3

654

okręg

11
okręg

12
okręg

14
okręg

15

okręg

3
okręg

4
okręg

5
okręg

6

okręg

8



9

Na takie pytania konsument otrzy-
muje odpowiedź tylko w przypadku 
wód butelkowanych – na etykiecie od 
producenta. A gdzie można otrzymać 
informacje o wodzie z kranu? Na 
pewno tę wiedzę posiada olkuski 
Sanepid, który jest organem nadzo-
rującym Wodociągi. Ale bardziej 
obszerną wiedzę można znaleźć 
w laboratorium Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Olku-
szu. Codziennie, z częstotliwością, 
co dwie godziny, laborantki pobierają 
wodę podawaną do sieci dla 90% 
mieszkańców powiatu w celu szyb-
kiego skontrolowania jej jakości. 
Część mieszkańców, którzy konsu-
mują wodę z ujęć lokalnych też mogą 
spać spokojnie – tu woda jest analizo-
wana w pełnym zakresie, co najmniej 
raz w miesiącu. I jakie wnioski? 
Woda, którą konsumują mieszkańcy 
powiatu olkuskiego niejednokrotnie 
jest lepszej jakości niż butelkowana. 
Jest bogata w składniki mineralne: 
wapń, magnez, żelazo, cynk i inne, 
w ilościach zapewniających dzien-
ne zapotrzebowanie. Czy można 
wierzyć informacji pochodzącej od 
dystrybutora wody, jakim są Wodo-
ciągi? W przypadku olkuskiego 
laboratorium wodociągowego - jak 
najbardziej!!! Za rzetelność wyników 
badań laboratoryjnych wykonywa-
nych tutaj może poświadczyć Polskie 
Centrum Akredytacji z Warszawy – 
instytucja podlegająca bezpośrednio 
pod Ministra Gospodarki – która 
na skutek ścisłego nadzoru nad 

laboratorium wydała 
Certyfikat dla Labo-
ratorium o numerze 
AB 893 (www.pca.
gov.pl).
Laboratorium wyko-
nuje szereg badań nie 
tyko dla własnych 
potrzeb, lecz również 
dla szerokiego grona 
klientów zewnętrz-
nych. Badamy wodę 
i ścieki z okolic Kato-
wic, Krakowa, Wol-
bromia, Limanowej, 
Krzeszowic, Chrzano-
wa i innych. Naszym 
atutem jest całodo-
bowa praca, również 
w weekendy i święta. 
To cenna informacja 
zwłaszcza dla przedsiębiorców 
potrzebujących szybkiej informa-
cji, o jakości wody np. po awariach, 
powodziach i podobnych zagroże-
niach. Laboratorium posiada ciekawe 
spostrzeżenia i wnioski po badaniach 
wód ze studni i źródełek. Bogata flo-
ra bakteryjna występująca w wodach 
wyjętych spod nadzoru sanitarnego 
dyskwalifikuje ją całkowicie, jako 
zdatną do użytku. Klienci laborato-
rium posiadający swoje źródła wody 
współpracują z laboratorium od lat 
w zakresie badań, jakości wody 
i fachowego doradztwa. 
Wielu klientów dowiaduje się w labo-
ratorium jak ważne jest utrzyma-
nie w dobrej kondycji wewnętrznej 

instalacji wodociągowej. Na skutek 
różnych prac instalacyjnych np.: 
instalowania filtrów, dodatkowych 
urządzeń wodociągowych do syste-
mu wewnętrznej instalacji dostają się 
bakterie, skażając wodę. Nieświado-
mi tego konsumenci spożywają wodę 
niezdatną do picia pomimo tego ,że 
do ich przyłącza wodociągowego 
dopływa woda o doskonałej jakości. 
Pamiętajmy o tym, zwłaszcza po 
każdej ingerencji w układ wewnętrz-
nej instalacji wodociągowej. W razie 
wszelkich pytań dotyczących jako-
ści wody zapraszamy pod numer 
32-642-13-25.

LABORATORIUM, KTÓRE CZUWA 
NAD JAKOŚCIĄ TWOJEJ WODY I ŚCIEKÓW
Jaka jest woda płynąca z naszych kranów? Czy jest na tyle bezpieczna, aby 
można ją pić bez przegotowania? A może jest na tyle dobra, że dostarcza 
nam wszystkich mikro i makroelementów niezbędnych w zdrowej diecie? 

WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014
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Kazimierz ŚCIĄŻKO
Kandydat na Wójta Gminy Klucze

Kazmierz Ściążko - SPRAWDZONY GOSPODARZ

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Klucze!

16 listopada wybierać będziemy przedstawicieli do Rady Powiatu 
oraz Rady Gminy.

Przemyślany wybór reprezentantów do najważniejszych organów samo-
rządowych jest  niezmiernie ważny. To tu, na poziomie lokalnym, zapadają 
najważniejsze dla nas decyzje. Właściwa współpraca Wójta z Radą Gminy 

i Radą Powiatu daje namacalne efekty i jest gwarancją sukcesu.
Aby należycie planować i realizować przyszłość naszej gminy,  

musimy tworzyć spójny zespół.
Decyzję o wyborze Radnych Gminy i Powiatu podejmujemy  

raz na cztery lata! 
Kompetentni radni to sprawny powiat oraz mocna gmina.
Przedstawiam Państwu kandydatów do Rady Gminy oraz do Rady 

Powiatu ubiegających się o mandat ze wspólnej ze mną listy wyborczej. 
Proszę o Wasz głos na ludzi, którym warto zaufać.

Kazimierz Ściążko

Sukces zapewni tylko współpraca obu rad z Wójtem!

Grzegorz Januszek
Mam 37 lat. Jestem żonaty i mam trójkę synów. Dwoje w wieku 14 lat i 7-latka. 
Urodziłem się w Olkuszu, mieszkam w Sienicznie. Jestem elektronikiem.
Od ośmiu lat prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi 
technicznej nieruchomości. Wcześniej pracowałem przez 7 lat w  zagra-
nicznych spółkach jako menadżer ds. technicznych. Pracuję w obszarze 
B2B dla firm polskich, spółek zagranicznych oraz dla Skarbu Państwa
Moją pasją są nowe technologie w szczególności urządzenia  energoosz-
czędne; instalacje do lokalnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 
oraz budownictwo niskoenergetyczne. Interesuję się również historią Polski, 
często podróżuje w ciekawe zakątki naszego kraju.

MÓJ PROGRAM
Dla mieszkańców:

• dla sołectw i właścicieli prywatnych nieruchomości przy pomocy gminy 
wprowadzić program dopłat do małych instalacji odnawialnych źródeł energii 
(OZE); Polska jako kraj członkowski dysponuje budżetem na ten cel;

• promować zdrowe budownictwo niskoenergetyczne (energooszczędne) 
w formie zwolnień z podatku od nieruchomości;

• uruchomienie darmowego dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej 
punktów dostępowych w szkołach czy remizach tak aby większość miesz-
kańców wsi mogła korzystać z technologi bezprzewodowego internetu wi-fi. 
To nie kaprys lecz cywilizacja

• rozbudowa i rozwój punktów aktywności fizycznej oraz pełny dostęp do  placów 
zabaw dla dzieci (szkoły i Domy Kultury) dla wszystkich mieszkańców sołectw.

• Usprawnienie i zorganizowanie bezpłatnej komunikacji gminnej dla obszarów 
wiejskich. Jest to realne brak tylko chęci.

Dla rynku pracy:
• dla przedsiębiorców i ich pracowników uruchomienie szkoleń, stażów i praktyk 

dofinansowanych z funduszy EFS  z poziomu lokalnego
• dla osób poszukujących pracę  uruchomienie szkoleń, stażów i praktyk dofi-

nansowanych z funduszy EFS - przydatnych kursów zawodowych; realne moż-
liwości zatrudnienia spowolnią odpływ młodych kreatywnych ludzi za granicę

Dla inwestycji:
• rozwój naszej gospodarki odbywać powinien się przy udziale lokalnych 

przedsiębiorców i ich pracowników, 
• uczestniczenie i wpływanie na potrzebne inwestycje mające na celu rzeczywisty 

rozwój gminy, a nie na „budowanie kosztownych pomników”;
• uczestniczenie w uruchomieniu strefy ekonomicznej i wprowadzeniu inwestora 

„kotwicy” tj. produkującego, a nie tylko oferującego nowe punkty handlowe. 
Ogromny obszar dla firm niszowych w nowych technologiach – Polska ma 
potężny kapitał

• konieczność wprowadzenia budżetu obywatelskiego na poziomie 30%. Reszta 
to wydatki konieczne 

Komitet Razem Dla Olkusza  jest komitetem całkowicie bezpartyjnym. Finansujemy 
się wyłącznie z własnych środków. Jesteśmy dla osób zdegustowanych obecną 
polityką samorządową i ogólnokrajową. Jesteśmi przeciwni „betonu” w strukturach 
władz. Chcemy wprowadzić przejrzystość i uczciwość w przestrzeni zarządzania 
naszymi pieniędzmi.

Zapraszam do zapoznania się z programem poprzez stronę  
www.olkusz.razem.pl; www.grzegorz-olkusz.pl, 

Tam również rozwinięcie tematu kontakt email: grzegorz.januszek@02.pl; 

Materiał sfinansowany przez KWW Razem dla Olkusza
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MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13

www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl

Rok zał. 1951Rok zał. 1951

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej 
w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza ) 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, 
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstały nowe lokale mieszkalne. 

Do sprzedaży posiadamy cztery mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
powierzchnia mieszkań.: 48,12 m2 ; 54,54 m2; 63,39 m2;  71,33 m2 .

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Mieszkanie można nabyć za kredyt z do�nansowaniem udzielony w ramach programu MdM (mieszkanie dla młodych). 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi

OFERUJEMY: 
- ostrzenie pił widłowych, 
- ostrzenie łańcuchów do pił, 
- nadzędzia spawalnicze, 
- narzędzia pneumatyczne 

W OFERCIE RÓWNIEŻ: 
- klimatyzacja dla domu i biura 
- sprzedaż montaż serwis 
- czyszczenie dezynfekcja

autoryzowany punkt firmy

Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 535 19 07 12 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

oferuje wykonanie:
• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
   agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparko-
   ładowarką, samochód samowyładowczy   
• tynków maszynowych (gipsowych
   i cementowo-wapiennych)       

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

FIRMA BUDOWLANA

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj 
pieniądze i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków. 
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Zapraszamy do 
Regionalnego Biura Oriflame 
w Olkuszu ul. Biema 5b
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

AUTO-PLAST Sp. J.AUTO-PLAST Sp. J.

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 32 754 76 33, 601 445 721, 695 634 005

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •

• Naprawy bieżące, części i akcesoria 
do wszystkich typów pojazdów •

• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1(za stacją diagnostyczną)
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

WYMIANA OPON OD 40 zł

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

WYMIANA OPON OD 40 zł

- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY ZAWIESZENIA
- ROZRZĄDY, HAMULCE
- WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY ZAWIESZENIA
- ROZRZĄDY, HAMULCE
- WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

ZAPRASZAMY 
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI 

W PROMOCYJNEJ CENIE

ZAPRASZAMY 
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI 

W PROMOCYJNEJ CENIE

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2000 zł
1,7 m - 2150 zł

1,9 m - 2300 zł
2,2 m - 2450 zł
2,5 m - 2550 zł
2,8 m - 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

tel. 604-640-687 

POKÓJ
w budynku SILVER

/dawny budynek policji/ 

o powierzchni 30 m2 
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!

DO WYNAJĘCIAPOLICJA
• 15.10. Wolbrom. Zatrzymano 

sprawców napadu w Jeżówce   
Policjanci zatrzymali trzech nastolatków, którzy na-
padli na sklep w gminie Wolbrom. Zamaskowani 
weszli do sklepu w Jeżowce i grożąc ekspedientce 
nożem zażądali wydania papierosów i pieniędzy. 
Kobieta  zdążyła zareagować i włączyła alarm, który 
spłoszył agresorów. Zaalarmowani policjanci rozpo-
częli poszukiwania. Sprawdzając rejon targowiska w 
Wolbromiu patrol zauważył mężczyzn odpowiada-
jących rysopisowi, którzy na widok mundurowych 
zaczęli uciekać. Jeden został zatrzymany na targo-
wisku, dwaj pozostali w pościgu na osiedlu. Okazało 
się, że zatrzymani uciekli z placówki wychowawczej. 
Dwóch z nich to 17-latkowie, trzeci z zatrzymanych 
jest nieletni. 

 - 15.10. Plaga kradzieże na wolbromskim 
targowisku Policja zanotowała aż 
6 kradzieży na targowisku. Okradzione osoby straciły 
portfele z pieniędzmi i dokumentami, a jedna telefon. 
Duże skupiska ludzkie, tłok to doskonałe warunki 
dla kieszonkowców. Złodzieje zwykle pracują w 
grupie, często sami tworzą sztuczny tłok. Złodzieje 
robią rozpoznanie, co może paść ich łupem. Wy-
bierają osoby rozkojarzone,  zamyślone.   
Wybierając się na zakupy należy pamiętać o kilku 
zasadach:
 - zwracajmy uwagę na otoczenie, na to co się wokół 
nas dzieje,

 -pamiętajmy, aby nie trzymać większej ilości go-
tówki w jednym miejscu,
 -nie nośmy jednocześnie karty płatniczej z kartecz-
ką z zapisanym numerem PIN do karty (niestety 
takie przypadki policja również odnotowała),
 -nie przechowujmy dokumentów, pieniędzy, telefo-
nu w tylnych kieszeniach spodni, w zewnętrznych 
kieszeniach płaszcza, czy kurtki.

• 15.10. Policyjna akcja „Bus i Truck”.  
8 policjantów ruchu drogowego zaangażowa-
nych było w działania „Bus i Truck”. Policjanci 
szczególną uwagę zwracali na pojazdy, którymi 
przewożone były dzieci i młodzież. Podczas 
działań kontrolowano między innymi ilość osób 
przewożonych autobusami, stan techniczny po-
jazdu, a także przestrzeganie przepisów w zakresie 
czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i 
właściwego czasu odpoczynku.  
Skontrolowano 66 pojazdów (16 autobusów i 33 
pojazdy ciężarowe. Ponadto:
 - ujawniono 2 kierujących pod wpływem alkoholu,
 - nałożono 33 mandaty karne, w tym 21 za przekro-

czenie prędkości,
 - skierowali 2 wnioski do sądu,
 - ujawniono 2 przypadki naruszenia rozkładu jazdy
 - zatrzymano 1 prawo jazdy i 1 dowód rejestracyjny.

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

GABINET  LOGOPEDYCZNY

Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej

tel. 698 941 921

mgr Ewa Kania
pedagog logopeda

tel. 512 301 127

POSZUKIWANY SPRAWCA NAPADU
Policjanci z Zawiercia poszukują sprawcy napadu na 
placówkę bankową. Do zdarzenia doszło 10 września tego 
roku w Ogrodzieńcu. Na podstawie zeznań świadków powstał 
portret pamięciowy bandyty. Osoby mogące pomóc w 
ustaleniu jego tożsamości prosimy o pilny kontakt. 

Około godz. 14.40 do placówki bankowej przy ul. Kościuszki 
w Ogrodzieńcu wszedł szczupły mężczyzna w wieku około 
30 lat, mający około 170 cm wzrostu. Na głowie miał 
ciemną czapkę. Napastnik grożąc kasjerce przedmiotem 
przypominającym wyglądem broń, zażądał pieniędzy. 
Po stanowczej odmowie, skradł metalową kasetkę z pieniędzmi i uciekł. Na miejscu 
pozostawił reklamówkę. Na podstawie policyjnych ustaleń rysownicy z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach przygotowali portret pamięciowy przestępcy. Cechą 
charakterystyczną poszukiwanego mężczyzny jest bardzo widoczna blizna lub tzw. 
„zajęcza warga”. Niewykluczone jednak, że mogła ona być celowo zniekształcona.

RYSOPIS: mężczyzna, ok. 30 lat. 170 cm wzrostu, szczupła twarz, szeroki nos, na górnej 
wardze duża i szeroka blizna przypominająca stary nieleczony uraz mechaniczny, cera 
jasna, na głowie cienka przylegająca bawełniana czapka, odzież koloru ciemnego.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy tego napadu, 
prosimy o niezwłoczny kontakt z zawierciańskimi policjantami tel. (32) 67 38 255 lub 
z najbliższą jednostką policji pod numerami alarmowymi 112 i 997.Informacje można 
również przekazać za pomocą poczty elektronicznej dyzurny@zawiercie.ka.policja.gov.
pl lub za pomocą formularza „Powiadom nas” zamieszczonego stronie internetowej KPP 
Zawiercie.

Liczymy na Państwa pomoc!

W każdym przypadku policjanci gwarantują anonimowość.
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W tym roku czeka nas jednak kilka 
nowości. Po pierwsze wybory do 
rad gmin (oprócz miast na prawach 
powiatu) odbędą się w jednoman-
datowych okręgach wyborczych. 
W każdym okręgu będzie do zdo-
bycia jeden mandat, który otrzy-
ma kandydat z największą liczbą 
głosów. W Wolbromiu i Olkuszu 
wybierać będziemy po 21 radnych. 
W pozostałych gminach naszego 
powiatu, tj. w Bukownie, Bolesławiu, 
Kluczach i Trzyciążu w wyborczym 
rozdaniu wyłonionych zostanie po 
15 mandatów. Ponadto na poszcze-
gólnych listach wyborczych do rad 
powiatów i sejmików wojewódzkich 
liczba kobiet i mężczyzn nie może 
być mniejsza niż 35 proc. wszystkich 
kandydatów. 
W przypadku wyborów samorzą-
dowych bardzo ważną rolę odgry-
wać będą dwa czynniki. Mowa tutaj 
o świadomym wyborze kandyda-
tów, na których oddawać będziemy 
swój głos oraz wyborcza frekwencja. 
A jak kształtowała się ona na terenie 

powiatu olkuskiego w trakcie minio-
nych wyborów? 
W 2010 r. w I turze wyniosła ona 
w powiecie olkuskim 52,64% i była 
większa od frekwencji ogólnopol-
skiej, która wynosiła 47,32%. Cztery 
lata wcześniej, tj. w 2006 r. wynosiła 
ona jednak zaledwie 36%. Frekwen-
cja w skali całego kraju ukształtowa-
ła się wtedy na poziomie 39,56%.
W czasie kampanii kandydaci 
prześcigają się w pomysłach, aby 
zachęcić do siebie wyborców. Wśród 
mieszkańców Olkusza są jednak 
ludzie, którzy twierdzą, że nie mają 
problemu z wyborem kandydatów, 
bo... w ogóle nie zamierzają iść gło-
sować.
Ja jednak zachęcam gorąco do wzię-
cia udziału w wyborach. Cztery 
lata temu wystarczyło zaledwie 145 
głosów, aby zostać radnym. Osiem 
lat temu zaś, jeden z kandydatów 
uzyskał mandat radnego zdobywa-
jąc zaledwie 80 głosów. Specyficzną 
cechą wyborów samorządowych jest 
to, że o losie zwycięzcy mogą zade-

cydować pojedyncze głosy. Jedno-
mandatowe okręgi wyborcze mogą 
zwielokrotnić siłę tego zjawiska. Im 
więcej ludzi uda się do wyborczych 
urn, tym większe szanse, że uda 
nam się wybrać osoby cieszące się 
społecznym zaufaniem. W innym 
przypadku może okazać się, że 
mandat do podejmowania decyzji 
w naszym imieniu może przypaść 
ludziom całkowicie przypadkowym.
Dlatego też należy obserwować 
poczynania kandydatów i dokony-
wać świadomego wyboru. Przede 
wszystkim jednak, zachęcam 
wszystkich mieszkańców ziemi 
olkuskiej do udziału w wyborach 
samorządowych, które odbędą się 
16 listopada 2014 r. w godzinach od 
7:00 do 21:00. Idź na wybory – twój 
głos ma znaczenie!

 v Jakub Fita 
www.jakubfita.pl

FELIETON
IDŹ NA WYBORY – TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE!
Już 16 listopada, po raz drugi w tym roku, w Polsce odbędą się wybory. Po 
majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego przyszedł czas na wybory 
samorządowe. W sumie w powiecie olkuskim wybierać będziemy 102 radnych 
gminnych, 23 radnych powiatowych, trzech burmistrzów oraz trzech wójtów. 
Oprócz tego mieszkańcy  powiatu chrzanowskiego, powiatu olkuskiego 
oraz powiatu oświęcimskiego wybiorą w swoim okręgu w sumie pięciu radnych Sejmiku 
Województwa Małopolskiego. Będą to już siódme wybory władz lokalnych w historii III RP. 

Z tego właśnie powodu niezmier-
nie trudno będzie wykorzenić te 
zaszłości i jedyne, co zostanie 
przyszłemu włodarzowi miasta, 
to ograniczyć do minimum ilość 
politycznych synekur, dla któ-
rych równie ważnym powinno 
być kryterium merytoryczne. Już 
dziś słyszy się, że jeden kandydat 
obiecał za poparcie stanowisko 
szefa wodociągów, drugi innemu 
szefa MOSiRu, chociaż przebie-
rający z niecierpliwością nogami 
przyszli dyrektorzy nie mają zie-
lonego pojęcia, na czym polega 
kierowanie tymi instytucjami. 
Widocznie w ich przekonaniu jest 
to nieistotny drobiazg, który nie 
może przeszkodzić w comiesięcz-
nym przelewaniu na ich konta 
całkiem pokaźnych wynagro-
dzeń. Jakieś uczciwe konkursy, 

zewnętrzne firmy rekrutacyjne 
stanowczo i sprawnie eliminują-
ce nieudaczników popieranych 
przez wpływowych kolesiów są 
w takim wypadku niepotrzebnym 
kosztownym luksusem. Wszak 
trzeba zapłacić fuchą za wybor-
cze poparcie. A gdzie w tym 
wszystkim normalni mieszkańcy 
naszej gminy, którzy, choć nie 
znajdują się w sztabach wybor-
czych kandydatów, mają prawo 
być przez włodarzy naszego 
regionu równie poważnie trak-
towani? Być może uczciwiej było-
by zrobić listę intratnych posad 
i podać do publicznej wiadomości  
jakie zasługi w czasie kampanii 
wyborczej należy oddać kon-
kretnym kandydatom, aby po 
ich ewentualnym zwycięstwie 
zasiąść w wymarzonym i wyśnio-

nym fotelu prezesa. Przykłado-
wo, aby wykazać przydatność na 
stanowisku szefa wodociągów 
należy: reklamować na portalach 
internetowych kandydata, zwłasz-
cza w sytuacji, kiedy on sam 
nie posługuje się komputerem, 
szukać kandydatów na radnych 
tworzących komitet wyborczy 
oraz szkalować konkurentów. 
Jest oczywistym, że spełniający 
podobne wymogi przyszły prezes 
nie musi się specjalnie martwić 
o kondycję finansową i przyszłość 
firmy, bo swoją przydatność do 
tego stanowiska wykazał w spo-
sób  przekonywujący  podczas 
kampanii wyborczej.

 v dr Robert Herzyk
kandydat na Burmistrza  
Miasta i Gminy Olkusz

FELIETON

SAMORZĄDOWE ŁUPY POLITYCZNE
Dużym utrudnieniem w walce z protekcją i kolesiostwem 
jest powyborcza praktyka rozdawania intratnych posad 
samorządowych dokonywana najczęściej według klucza 
politycznego. Dzieje się tak, gdyż siła konkretnych ugrupo-
wań w radzie miejskiej czy powiatowej jest na tyle znacząca, 
że bez ich poparcia nie da się zbudować większości pozwalającej 
burmistrzowi czy staroście na komfort spokojnego i płynnego wyko-
nywania swoich obowiązków.

Podczas konferencji, która odbyła się w Dworku Machnickich przy 
ul. Szpitalnej w Olkuszu, zgromadzeni posłowie podkreślali, że 
ogromnym atutem kandydata na burmistrza Łukasza Kmity jest 
jego dotychczasowa aktywność na rzecz rozwoju gminy Olkusz. – 
Doskonale znam pana Łukasza Kmitę zarówno jako skutecznego 
samorządowca, jak również dyrektora biura posła Jacka Osucha. 
Wybór pana Kmity jako kandydata na burmistrza Olkusza 
z ramienia zjednoczonej prawicy nie był przypadkowy. Przez 
ostatnie kilka miesięcy, bardzo wnikliwie analizowaliśmy jego 
działania. Dziś mogę powiedzieć, że jesteśmy pod wrażeniem 
nie tylko merytorycznej wiedzy jaką prezentuje kandydat, ale 
także niespotykanej wręcz aktywności. Dotychczasowe, 8-letnie 
doświadczenie w pracy na rzecz samorządu daje nam gwarancję, 
że gmina Olkusz będzie przez pana Łukasza Kmitę nie tylko 
sprawnie zarządzana, ale przede wszystkim wykorzysta swój 
potencjał i zacznie się rozwijać. Jest to szczególnie ważne, 
gdyż powiat olkuski jest terenem, na którym bezrobocie jest 
wyższe o około 3 punkty procentowe od średniej wojewódz-
kiej – podkreślała Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata 
Szydło.  Zdaniem Beaty Szydło, wiek kandydata daje gwarancję, 
że Olkusz na nowo zacznie tętnić życiem. – Część osób, nie mając 
innych argumentów próbuje zarzucić panu Kmicie, że jest za 
młody. To jest oczywista nieprawda. W Polsce mamy wielu 
burmistrzów i wójtów, którzy są w podobnym wieku i którzy 
swoją aktywnością sprawili, że lokalne samorządy zaczęły się 
rozwijać – dodała wiceprezes PiS.
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury poseł 
Andrzej Adamczyk przypomniał, że Kmita zarówno jako samo-
rządowiec jak i dyrektor biura poselskiego wielokrotnie podnosił 
ważne dla gminy tematy związane m.in. z przebudową olkuskiego 
odcinka DK 94. Jak przyznał Adamczyk, w wielu przypadkach 
aktywność olkuskiego radnego była większa, niż działania podej-
mowane przez obecne władze Olkusza. 
Występujący na konferencji prasowej w roli gospodarza poseł Jacek 
Osuch przypomniał, że Łukasz Kmita przez ponad 8 lat pracy 

w biurze na co dzień spotykał się z realnymi problemami obywa-
teli. – W biurze poselskim jak w soczewce skupiają się różne 
bolączki naszych mieszkańców. Łukasz Kmita zawsze starał się 
pomóc interweniującym, często poświęcał swój prywatny czas 
na rzecz drugiego człowieka, nigdy nie był obojętny na ludzką 
krzywdę. Jestem pewien, że nasz kandydat na burmistrza ma 
nie tylko wszelkie niezbędne predyspozycje, ale także i serce do 
bycia samorządowcem – zaznaczał poseł Jacek Osuch.   
Zgromadzeni w Olkuszu parlamentarzyści poparli także osoby 
kandydujące do Sejmiku Województwa Małopolskiego tj. Andrzeja 
Wójcika, Sławomira Rośka i Magdalenę Nawarę.   
Po zakończeniu konferencji Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości 
Beata Szydło wraz z kandydatem na burmistrza i parlamentarzystami 
wyszła na ulice Olkusza przekonywać mieszkańców do udziału 
w wyborach i popierania kandydatury Łukasza Kmity.      

 v

POLITYCY Z PIERWSZYCH STRON GAZET 
POPARLI ŁUKASZA KMITĘ NA BURMISTRZA OLKUSZA!

Kampania wyborcza zaczyna nabierać tempa. W ostatni piątek w Olkuszu pojawiła się Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata 
Szydło, która podczas wspólnej konferencji z małopolskimi parlamentarzystami przekonywała, że podczas zbliżających się wybo-
rów samorządowych warto postawić na Łukasza Kmitę – kandydata zjednoczonej prawicy na Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
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 PORADNICTWO GRUPOWE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OLKUSZU
W ramach poradnictwa grupowego doradca zawodowy oferuje spotkania grupowe  w formie warsztatów, mające na celu 
naukę praktycznych umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy. Dzięki zajęciom uczestnicy podnoszą wiarę 
w siebie, w swoje możliwości, zdobywają nowe umiejętności, co w efekcie prowadzi do pobudzenia ich aktywności 
i zwiększa szanse na rynku pracy. Warsztaty dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych osobom bezrobotnym 
i poszukującym pracy w uzupełnianiu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy. Są to jedno 
lub kilkudniowe zajęcia, których zakres tematyczny dopasowany jest do potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy na podstawie wiedzy doradcy zawodowego oraz informacji przekazanych przez innych pracowników urzędu pracy.  
Najczęściej poruszane tematy w ramach zajęć  grupowych to:

Informacje o tematach zajęć w ramach poradnictwa grupowego oraz terminach ich realizacji można uzyskać na stronie 
internetowej: www.pup-olkusz.pl w zakładce: Poradnictwo zawodowe lub u doradcy zawodowego w Powiatowym 
Urzędzie Pracy  w Olkuszu w pok. 1

- Jak efektywnie poszukiwać pracy – aktywne formy pomocy
- Kompendium poszukiwania pracy
- Planowanie kariery zawodowej  
    – analiza mocnych i słabych stron
- Bilans kompetencji – określenie predyspozycji zawodowych
- Metody poszukiwania pracy: jak skutecznie poruszać się po  
   rynku pracy; doskonałe CV, list motywacyjny
- Odkryj swój potencjał
- Twoja wizytówka zawodowa
- Proces rekrutacyjny

- Rozmowa kwalifikacyjna
- Mój debiut na rynku pracy
- Proces rekrutacyjny – co może mnie  
   spotkać podczas poszukiwania pracy?
- Kreowanie własnego wizerunku
- Metody poszukiwania pracy: doskonałe CV, list motywacyjny
- Własna firma – czy ja się do tego nadaję
- Trening asertywności
- Wpływ temperamentu na wybór środowiska pracy
- Narodziny firmy

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE  
ZAKOŃCZONE MIĘDZYNARODOWYM CERTYFIKATEM ECDL 

w ramach projektu "Fabryka Kompetencji - dla osób 50+"  realizowanego przez Społeczną Szkołę Zarządzania 
i Handlu, 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

Do udziału w projekcie kwalifikują się osoby:
• bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, 
• w wieku od 50 do 64 lat,
• posiadające wykształcenie co najwyżej średnie,
• zamieszkujące na obszarach wiejskich lub na obszarach miast do 50 tys. mieszkańców,  
   na terenie województwa małopolskiego.
Kurs komputerowy obejmuje 96 godzin i odbywa się w  grupie 10-cio osobowej. 
Wszystkim uczestnikom kursu przysługuje: notatnik i długopis, podręczniki, w przypadku zajęć kompute-
rowych 8 godzinnych  - catering.
Bliższe informacje PUP Olkusz ul. Minkiewicza 2, tel. 643-43-48 wew. 251

tel. 796-351-499     biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA działka 15 a w Białym Kościele 
przy głównej drodze Olkusz-Kraków. Cena 160 tys. PLN.

Jest możliwość dokupienia 1 - 2 Ha (1 tys. PLN za ar).

DO WYNAJĘCIA nowy budynek w Jerzmanowicach
440 m kw. pow., działka 8 a, odległość od głównej drogi  

Olkusz-Kraków: 300 m.  Cena: 8800 PLN / m-c.

WIĘCEJ OFERT NA: www.gwarek-nieruchomosci.pl


