
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

UWAGA WYBORY!!! - PATRZ, CZYTAJ, WYBIERAJ

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 - Profesjonalny Serwis Laptopów i Komputerów PC
Pojawił się problem z laptopem, komputerem - Zapraszamy 
do Naszego serwisu. Nasze 12-letnie doświadczenie pozwala 
Nam fachowo i szybko naprawić Państwa komputer. 
Prowadzimy profesjonalny serwis laptopów, komputerów 
stacjonarnych, netbooków, tabletów oraz urządzeń 
peryferyjnych. 
Sprawdzimy, ustalimy usterkę a po otrzymaniu informacji o 
koszcie naprawy mogą Państwo zadecydować o naprawie 
lub z niej zrezygnować. Każda wykonana usługa objęta jest gwarancją. 
W naszej stałej ofercie znajdują się akcesoria i cześci zamienne do laptopów i komputerów PC: 
matryce LCD, pamięci, dyski HDD/SSD, zawiasy, wentylatory, klawiatury, baterie, elementy 
obudowy.
Zakres wykonywanych usług:
• Instalacja systemu operacyjnego, programów użytkowych, archiwizacja danych
• Czyszczenie i konserwacja układów chłodzenia, wentylatorów, zawiasów klapy matrycy
• Wymiana uszkodzonej matrycy LCD, klawiatury, gniazda zasilania, usb, audio
• Wymiana na nowy lub reballing uszkodzonych układów BGA z zachowaniem zasad ESD
oraz usługi związane z pełnym zakresem serwisu komputerów, laptopów oraz tabletów.

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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LISTA NR 6

Mariola Weso o
 

LESSIG
     

gnieszka
30 lat, uko czy a Krakowsk  Akademi
na kierunku: Nauki o rodzinie, o spe-
cjalno ci: Praca socjalna, uzyskuj c 
tytu  magistra. Prywatnie ona i matka 
trzyletniego ch opca

R

rzysztof  
Janusz

50 lat, onaty, dwoje doros ych dzieci, 
wykszta cenie wy sze - budownictwo, 
pracownik PGK.

CZKA asich  
Ma gorzata 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Dawid Mateusz
27 lat, mieszkaniec Gorenic, 
prawnik, Rzecznik prasowy ZKG “KM” 

H

-

 

-

-

-

-

-

-
RACHLEWICZ Celina Helena
50 lat, m atka, dwóch synów, babcia. 
Piel gniarka Specjalistka z 30-letnim 
sta em pracy. Bezpartyjna.
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 Marek 
W adys w

52 lata, onaty, dwoje dzieci, jedna 
wnuczka, nauczyciel, Prezes Zarz du 
Oddzia u ZNP w Olkuszu, Prezes OSP 
w Olkuszu.

-
- -

- -

 Janusz Piotr
53 lata, ona, dwóch synów, mgr 
administracji, zamieszka y Olkusz os. 
Pomorzany, radny Rady Miejskiej. 

Mieszkaniowej.
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KANDYDACI NA RADNYCH 
DO RADY MIEJSKIEJ WOLBROM

TABOR Adam Kazimierz
41 lat, inżynier, żonaty, dwoje dzieci. 
Należy do OSP w Dłużcu. Bierze 
czynny udział w życiu szkoły 
w Dłużcu. 

KOWAL Weronika
52 lata, mężatka, pracownik fi zyczny z 
30 letnim stażem w przedsiębiorstwie 
robót drogowych Olkusz.  

OKRĘG

13
OKRĘG
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Grażyna Gaj 

Kandydatka na Wójta Gminy Bolesław

m
ateriał finansow

any przez KKW
 SLD Lew

ica Razem

Szanowni Wyborcy
Swoje dorosłe życie związałem z ziemią olkuską. Od 25 lat zajmuję się szeroko rozumianą pomocą społeczną. Problemy ludzi 
starszych, chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, dotkniętych wykluczeniem społecznym znam z codziennej pracy. 
Zdecydowałem się kandydować odpowiadając na zaproszenie Pawła Piasnego przekonany, że program proponowany przez 
Samorząd OdNowa to także moje wyobrażenie o tym co należy zaproponować mieszkańcom Olkusza, naszym wyborcom, aby 
realnie zmienić naszą gminę. Mieszkańcom mojego okręgu wyborczego, Nr 3, deklaruję podjęcie działań zmierzających do 
zakończenia składowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych w jego centrum, tak dla nas wszystkich uciążliwych.

Moje motto wyborcze to „Po pierwsze obywatel”.
Najwyższy czas aby mieszkańcy Olkusza, nasi wyborcy a przede wszystkim obywatele mieli prawo szerokiego uczestnictwa w 
wydatkowaniu gminnych a więc obywatelskich środków finansowych. 
Jako radny:
• Będę zabiegał o to, żeby roczne i wieloletnie plany rzeczowo-finansowe dla Olkusza były wypracowywane poprzez 
    konsultacje społeczne a ich realizacja powierzana  w większym niż dotychczas stopniu samym mieszkańcom, obywatelom 

naszej gminy poprzez zlecanie zadań organizacjom pozarządowym oraz poprzez inicjatywy obywatelskie, inicjatywy społeczne. 
• Będę działał na rzecz aktywizacji osób starszych stwarzając im możliwość aktywnego wypoczynku, 
    dostępu do wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych  i rozrywkowych.
• Będę wspierał wszystkie działania na rzecz osób bezrobotnych i niepełnosprawnych  udostępniając  
    rozwiązania i pomysły z powodzeniem wykorzystywane w swoim stowarzyszeniu.
• Będę przekonywał koleżanki i kolegów radnych do tego, aby przy uchwalaniu kolejnych planów budżetowych zadbali 
    o zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy tak aby zmniejszać obszary biedy i wykluczenia społeczno-zawodowego.
• Stawiam do dyspozycji wyborców swoje kwalifikacje, doświadczenie, aktywność i odpowiedzialność.

Mam 58 lat, wraz z moją żoną Grażyną tworzymy udane małżeństwo od 1979 roku. Mamy dwie dorosłe córki, Ewę i Katarzynę 
oraz cudowną wnuczkę Zosię. Żona Grażyna Żak-Pietras jest znanym i uznanym pediatrą oraz lekarzem rodzinnym. Starsza 
córka Ewa ukończyła pedagogikę i logopedię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie a młodsza Katarzyna japonistykę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Skończyłem studia na wydziale Elektrotechniki, Automatyki       
i Elektroniki o specjalności automatyka. Mieszkam w Olkuszu na ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Obecnie jestem Dyrektorem 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku, pełnię również od 11 lat funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”.

S�nansowano ze środków KWW Samorząd odNOWA

Wojciech Piotr Krawiec
kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Okręg Olkusz
1. SZYGULSKI Tomasz Piotr
2. KORDASZEWSKI Marcin Grzegorz
3. LEKKA Monika Angelika

Okręg Klucze
1. SZYGULSKA-WÓJCIK Patrycja Sylwia
2. TWARDOWSKI Karol Kazimierz
3. PODSIADŁO Agnieszka Wanda

Kandydaci do Rady Powiatu

24 l.,  mieszkaniec Trzebini, student informatyki, programista, pracownik 
Krakowskiego Konsorcjum Inwestycyjnego. II vice prezes Chrzanowskiego 
Oddziału Kongresu Nowej Prawicy. Współpracuje z Instytutem Misesa                   
i Stowarzyszeniem Koliber. Moje zainteresowania to polityka, ekonomia, 
fantastyka, żeglarstwo oraz nowe technologie. Kandyduję, gdyż mam dość 
marnowania publicznych pieniędzy, kumoterstwa i utrudniania życia 
przedsiębiorcom na każdym możliwym kroku.

Okręg Trzyciąż, Wolbrom
1. MROŹNIK Kacper Jan
2. IZDEBSKA Agata Dorota
3. MUSIAŁ Mariusz Zbigniew

Okręg Bukowno, Bolesław
1. CZEPIELA Dawid Jacek
2. CURYŁO Agata Marlena
3. JANUSZEK Konrad

„Żadna niewola 
nie jest haniebniejsza 

od dobrowolnej” - Seneka

Materiał finansowany ze środków KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Miejsce nr 1

Informacje
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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

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 obejmującego ulice: Armii Krajowej, 
Legionów Polskich od nr 44-46--48, Osiecka nr 12. 
Jestem przewodniczącym Zarządu Osiedla „Pakuska”, Radnym Rady Miejskiej 
obecnej kadencji. Absolwentem AGH w Krakowie, mgr inż. Zarządzania i Marketingu,  
Dyr. PHUW, 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. Przy bloku nr 44, 46 i 48 ul. Leg. Polskich 
należy wyremontować drogę, chodnik i miejsca postojowe, ważnym staje się też wykonanie termomodernizacji 
Przedszkola nr 8.
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. Dziękuję. Artur Rosołek 
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Dariusz RZEPKA
Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
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Kandydaci do Rady Miejskiej w Olkuszu             Lista Nr 4

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,

okręg
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5
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6
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7

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.

Wykształcenie średnie. Społecznik, założyciel 
i prezes ULKS „GRAFIT” w Bogucinie Małym. 
Członek Zarządu Stowarzyszenia LGD dla 
Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz. Żonaty, 
troje dorosłych dzieci. Kandyduje z Bogu-
cina Małego, Rabsztyna, Pazurka, Podlesia 
Rabsztyńskiego, Troksa i Braciejówki.

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

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 
Katowicach, studiów podyplomowych 
na Uniwersytecie Łódzkim oraz psy-
chologii. Kierownik Wydziału Sprzeda-
ży 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.

OLKUSZ SIĘ ZMIENIA
głosuj na kandydatów z listy nr 4 Platformy Obywatelskiej RP 

w Olkuszu – będą dalsze, dobre zmiany.

Tutaj widać zmiany. Tutaj w sercu Olkusza spotkaliśmy się z Jego przeszłością. 
Tutaj chcemy dalej przeszłość dla Was odkrywać. Tutaj dla Was budujemy nowe 
i przebudowujemy stare obiekty infrastruktury, drogi, ulice. Tutaj podnosimy 
jakość środowiska. Bo chcemy by tutaj rosły nowe pokolenia. Bo chcemy by tutaj 
powstawały nowe miejsca pracy. Bo chcemy byśmy wszyscy tutaj mieszkali, 
uczyli się, pracowali i kochali.
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Wyborco! Postaw na rzeczywisty (nie propagandowy) profesjonalizm.
Wybieraj ludzi zdolnych do poprowadzenia spraw powiatu, z korzyścią dla Ciebie.

KANDYDAT DO RADY POWIATU

ŻAK Czesław
LISTA NR 6

Prezes Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mgr inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej                   
i Studium Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Krakowie. Posiada uprawnienia państwowe do 
zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. 
Żonaty, dwoje dorosłych dzieci i trzy wnuczki. Żona Małgorzata - pedagog, były wieloletni pracownik Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu i pierwszy dyrektor Szkoły Podst. Nr 8 Specjalnej w Olkuszu. Córka 
Agnieszka - dr nauk medycznych (Śląski Uniwersytet Medyczny). Syn Łukasz – mgr inż. architekt (własne biuro projek-
towe UVW Studio ).     
Mam wszechstronne doświadczenie zawodowe, społeczno- polityczne i samorządowe. W przeszłości pełniłem 
funkcje: prezesa OTBS i OAR, wiceprzewodniczącego Rady Polskiej Izby Gospodarczej TBS, członka rad nadzorczych 
�rm, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej MPO, dyrektora tymczasowego PRD, zastępcy  prezesa PUSP, 
radnego MRN i WRN. Byłem współwłaścicielem �rmy „Maczeta” i właścicielem �rmy „Unikat”.
Byłem asystententem europosłanki prof. J. Senyszyn. W obecnej kadencji jako radny powiatu pełniłem m. in. 
funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członka Zarządu Powiatu .

 Zarys programu wyborczego
  1. Skuteczne działania w zakresie kształtowania w budżecie i w wpf właściwych relacji (zgodnych z art.243 UoFP ) między spłatami rat i odsetek od zobowiązań  

a dochodami i wydatkami, poprzez zwiększanie dochodów bieżących i ograniczanie wydatków bieżących oraz przemyślaną (korzystną) restrukturyzację 
zadłużenia z tytułu kredytów, bez głoszenia o bankructwie powiatu i (jeśli to jeszcze możliwe) bez ograniczającego formalnego programu naprawczego. 
Większa aktywność w zakresie uzyskiwania dochodów ze zbycia majątku (bez rozdawnictwa) i duża staranność w zakresie przekształcania wieczystego 
użytkowania nieruchomości skarbu państwa we własność. Pozwoli to jeszcze na pozyskanie środków zewnętrznych.

  2. Efektywniejsza współpraca z większościowym udziałowcem w ramach Spółki Nowy Szpital w Olkuszu, dla znacznej poprawy leczenia mieszkańców Olkusza 
przy skuteczniejszym egzekwowaniu umowy o współpracy, umów dzierżawy, a zwłaszcza wynegocjowanego w minionej kadencji dodatkowego porozumie-
nia ( przez zespół pod moim kierownictwem). Zwiększone środki z dzierżawy majątku szpitala winny poprawić dostępność do usług medycznych. Aktualnie nie 
ma możliwości odwrócenia niekorzystnej prywatyzacji szpitala. Propaganda, lansowana przez niektórych, nie uwzględnia bariery technicznej, prawnej                         
i  �nansowej.

  3. Wielokierunkowe działania w zakresie edukacji zmierzające do doskonalenia kształcenia ponadgimnazjalnego, dostosowanego do obecnych warunków oraz 
zwiększenia efektywności, tak, by dążyć do samowystarczalności subwencji oświatowej.

 4. Aktywne i kreatywne działania w zakresie walki z bezrobociem, nakierowane głównie na ludzi młodych i tych 50+, z wykorzystaniem środków i programów 
zewnętrznych. Starania o większe środki z Funduszu Pracy.

  5. Pomoc dla dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych w ramach działalności PCPR, SPO-W i DPS.
  6. Pełna staranność i właściwe przygotowywanie przedsięwzięć, zwłaszcza remontowych i inwestycyjnych, by unikać wydawania środków na zbędne projekty.
  7. Doskonalenie pracy Starostwa w zakresie usprawniania obsługi mieszkańców  poprzez    ograniczenie ilości procedur i wymaganych dokumentów.
  8. Uporządkowanie spraw związanych  z kategorią dróg powiatowych w powiązaniu z planami zagospodarowania przestrzennego.
  9. Dążenie do zrównoważonego rozwoju powiatu poprzez zwiększanie nakładów m.in. na infrastrukturę drogową tam, gdzie jest najgorsza (małe miejscowości).
10. Szeroka konsultacja społeczna w najistotniejszych sprawach powiatu.
11. Dbałość o właściwą politykę informacyjną.

DOŚĆ TYCH KŁAMSTW, OSZCZERSTW I POMÓWIEŃ O BUKOWNIE

Materiał wyborczy KWW Mirosława Gajdziszewskiego

•	 Czy	chcesz,	by	Bukownem	rządzili	ludzie	niekompetentni,	nie	znający	podstawowych	przepisów	prawnych	i	dokumentów	o	Naszym	Mieście???	
•	 Czy	kandydat	na	Burmistrza	może	nie	wiedzieć,	że	w	Bukownie	funkcjonuje	plan	zagospodarowania	przestrzennego	???	
•	 Czy	Mieszkańcy	mogą	oddać	władzę	w	Mieście	w	ręce	osób	nie	rozumiejących	przepisów	o	finansach	publicznych,	ani	nie	potrafiących		
prawidłowo	zinterpretować	podstawowych	danych	finansowych	dotyczących	budżetu	miasta	???

•	 Czy	kłamstwo	może	być	w	Bukownie	metodą	walki	wyborczej	???

My takim praktykom mówimy stanowczo: NIE !!!
W  związku	 z  publikacją	 w  ostatnich	 materiałach	
wyborczych	 Komitetu	 Wyborczego	 Stowarzyszenia	
Orbita	nieprawdziwych	informacji,	które	miały	na	celu	
zdyskredytowanie	 w  oczach	 Wyborców	 obecnego	
Burmistrza,	 Mirosława	 Gajdziszewskiego,	 a  przez	
to	 uzyskanie	 przez	 KW	 Orbita	 lepszego	 wyniku	
w wyborach	zmuszeni	byliśmy	skierować	wniosek	do	
Sądu	Okręgowego	w Krakowie	o wydanie	orzeczenia	
w trybie	wyborczym.
Żądamy	 w  nim	 zaprzestania	 rozpowszechniania	
przez	 KW	 Orbita	 nieprawdziwych	 informacji	 m.in.	
o  braku	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego,	
o  zaciągnięciu	 ponad	 16	 milionów	 długu	
i wynoszącym	44,9%	wskaźniku	zadłużenia,	a także	
o  spadku	 dochodów	 podatkowych	 Miasta	 oraz	
o udzielaniu	 kilkuletnich	 zwolnień	podatkowych	dla	
dużych	supermarketów	w Bukownie.	Domagamy	się	
sprostowania	wszystkich	tych	wyborczych	fałszerstw,	
publicznego	 przeproszenia	 oraz	 wpłacenia	 kwoty	
10.000	zł	na	rzecz	stowarzyszenia	dobroczynnego.	
Nie	 możemy	 pozwolić	 na	 to,	 żeby	 Naszym	
Miastem	 „grano”	w  taki	 sposób	 i  tylko	 po	 to,	 żeby	
Stowarzyszenia	 Orbita	 zabezpieczyło	 swoje	
partykularne	interesy.
Bukowno	 jest	 naszym	 wspólnym	 dobrem	 –	 wielką	
wartością,	którą	przez	 lata	budowało	wiele	pokoleń	

Mieszkańców	 tego	Miasta.	Wszystkie	 zrealizowane	
przez	 nas	 inwestycje	 dobrze	 służą	 Mieszkańcom	
Bukowna	 i  już	 przynoszą	 wymierne	 korzyści	
ekonomiczne	i społeczne.	Dlatego	nie	będzie	naszej	
zgody	 na	 budowanie	 atmosfery	 strachu	 i  kreślenie	
czarnych	scenariuszy	w sytuacji,	gdy	faktycznie	nie	
grozi	nam	żaden	ekonomiczny	krach,	ani	załamanie	
finansów	budżetu.	Wręcz	przeciwnie,	budżet	miasta	
posiada	 wystarczające	 nadwyżki	 operacyjne,	 aby	
w dalszym	ciągu	móc	inwestować	w rozwój	Bukowna.
Miarą	 stabilnej,	 dobrej	 sytuacji	 finansowej	 miasta	
jest	 obserwowany	 od	 paru	 lat	 stały	 zwiększający	
się	poziom	jego	dochodów	własnych	oraz	struktura	
tych	dochodów.	Taki	efekt	udało	się	uzyskać	dzięki	
przemyślanej	i trafnej	polityce	rozwojowej.	
Tymczasem	 „eksperci”	 w  dziedzinie	 gospodarki	
budżetowej	 gminy	 rodzą	 nam	 się	 ostatnio,	 jak	
przysłowiowe	 grzyby	 po	 deszczu	 i  każdego	 dnia	
ogłaszają	 swoje	 nowe	 wizje.	 Ale	 czego	 można	
wymagać	od	osób,	które	do	tej	pory	nie	angażowały	
się	 w  życie	 społeczno-gospodarcze	 Bukowna.	 Nie	
interesowały	 się	 codziennymi	 problemami	 jego	
Mieszkańców	 i  wyznaczanymi	 kierunkami	 rozwoju.	
Ani	 razu,	 od	 kiedy	 na	 firmamencie	 Bukowna	
pojawiła	 się	 Orbita,	 Stowarzyszenie	 to	 nie	 zgłosiło	
żadnej	 inicjatywy	 gospodarczej.	 Nie	 wystąpiło	

również	 z  obywatelską	 inicjatywą	 uchwałodawczą,	
chociaż	Statut	Miasta	przewiduje	ich	procedowanie	
i uchwalanie.	
Okazuje	 się,	 że	 oglądanie	 świata	 wyłącznie	 przez	
pryzmat	 piłki	 nożnej	 i  stanie	 na	 straży	 własnego	
interesu	 (bo	 jak	 nie	 wiadomo	 o  co	 chodzi,	 to	
zazwyczaj	 chodzi	 o  pieniądze)	 może	 zaburzyć	
zdolność	 obiektywnego	 oceniania	 otaczającej	
rzeczywistości.	Wydaje	 się,	 że	 słowa	 Billa	 Clintona	
„Gospodarka	 Głupcze”	 zacytowane	 w  ostatnim	
artykule	 wyborczym	 KW	 Stowarzyszenia	 Orbita	
padły	w tym	przypadku	na	podatny	grunt.
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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.razemdlaolkusza.pl; www.grzegorz-olkusz.pl, 

Tam również rozwinięcie tematu kontakt email: grzegorz.januszek@o2.pl; 

Materiał sfinansowany przez KWW Razem dla Olkusza

Lista nr 21
Okręg nr 19

Szanowni Państwo, 
w nadchodzących wyborach samorządowych ubiegać się będę o mandat radnej Rady Powiatu w Olkuszu.
Moim celem jest w szczególności:
1. Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości w związku z walką z bezrobociem.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, w szczególności w małych miejscowościach 
    oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
3. Działania zapobiegające likwidacji Zespołu Szkół „SKAŁKA” w Bukownie.
4. Działania na rzecz rozwoju turystyczno-kulturalnego regionu przy wykorzystaniu walorów przyrodniczo-kulturowych.

Jako wieloletni samorządowiec, prawnik i mediator, na co dzień spotykam się z różnorodnymi problemami                       
i potrzebami społeczeństwa. Wiem, jak ważna jest umiejętność słuchania, okazane zrozumienie, otwartość i wyczulenie 
na problemy ludzi, na ich potrzeby i oczekiwania.

Moje hasło „Każdy ma prawo do godnego życia” jest odzwierciedleniem mojej osobowości. Uważam, że każdy             
z nas powinien mieć dostęp do podstawowych dóbr zagwarantowanych Konstytucją, takich jak praca, dach nad głową, 
opieka lekarska, bezpieczeństwo czy szacunek. Jestem osobą wrażliwą na krzywdę ludzką. Od zawsze pomagałam, 
pomagam i pomagać będę osobom najbardziej potrzebującym pomocy i wsparcia, gdyż chciałabym widzieć wokół 
ludzi cieszących się życiem. 

Jestem osobą odpowiedzialną, rzetelną i otwartą. Cenię sobie uczciwość i nie należę do osób, które lubią 
obiecywać. Dla mnie liczą się czyny, nie słowa. Człowiek bowiem znaczy tyle, ile potrafi dobrze uczynić innym,                      
a obietnice bez pokrycia nie są nic warte. 

Prywatnie: jestem rodowitą mieszkanką Bukowna, związaną rodzinnie i zawodowo z Bukownem i powiatem. 
Mężatka, dwoje dorosłych dzieci. Bezpartyjna. Wykształcenie wyższe prawnicze. Pracownik samorządowy. Ponadto 
własna działalność - Kancelaria Prawno-Mediacyjna. Mediator sądowy. Vice-przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Buczyna” w Bukownie w latach 2007-2013.

Zawsze twierdziłam, że wszyscy powinni mieć równe szanse. Posiadane doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz 
znajomość problematyki lokalnej chcę zatem wykorzystać w działalności na rzecz rozwoju powiatu olkuskiego,                        
z pożytkiem dla wszystkich jego mieszkańców. 

To Państwo zdecydują, kto zasiądzie w Radzie Powiatu. Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tegorocznych 
wyborach samorządowych, prosząc jednocześnie o poparcie. Pragnę godnie reprezentować Państwa interesy i podnosić 
kwestie dla Państwa istotne. Na wspólne dobro musimy pracować wszyscy i mówić jednym głosem. Wierzę, że moja 
konsekwencja w dążeniu do celu wraz z Państwa pomocą, pozwolą na realizację wielu wspólnych zamierzeń. Zadbajmy 
o to, by zwykłym ludziom żyło się lepiej. 

Kandydat  do Rady Powiatu

Lilla Kula

Każdy ma prawo 
do godnego życia

Z wyrazami szacunku
           Lilla Kula

Materiał KWW Wspólnota Samorządowa Ziemi Olkuskiej “Przymierze”

Nazywają ich straconym pokole-
niem. Oni jednak czują się wolni 
i tą wolność budują sami. Bez 
układów i koneksji. Jeżeli coś im 
się nie udaje, to najczęściej mają 
o to pretensje sami do siebie. Nie 
szukają drugiego dna. Nie próbują 
tłumaczyć tego spiskową teorią 
dziejów. Jeśli stawiają komuś 
wymagania, to przede wszystkim 
samym sobie.
Potrafią liczyć, więc liczą sami 
na siebie, na własne siły i umie-
jętności. Codziennie liczą swo-
je pieniądze, i nie jest to wcale 
zasługą obowiązkowej matema-
tyki na maturze. Nie przeliczają 
cudzych, bo szkoda im na to cza-
su. Zamiast zaglądać do czyjejś 
kieszeni, wolą pilnować, żeby ich 
własne źródełko nie wyschło.
Nie ufają spadkobiercom 
poprzedniego systemu, nieza-
leżnie od tego, po której stronie 
barykady stali. Państwowi związ-
kowcy żerujący na pieniądzach 
podatników wzbudzają u nich 
niechęć. Bawią ich obietnice 
wiecznych kandydatów, którzy 
na urzędowych stołkach spędzili 
większość swojego życia. 
Nie wierzą w deklaracje heroicz-
nej walki z bezrobociem za pomo-

cą unijnych funduszy. Bo dobrze 
wiedzą, że los młodego pokolenia 
leży w ich własnych rękach. Nie 
da się ich kupić hasłami o tym, 
że państwo coś im da. Wiedzą, 
że państwo nie ma, więc nie da. 
Wiec przynajmniej niech im nie 
przeszkadza. Mają świadomość, 
że nikt nie zadba tak o lokalne 
społeczności jak one same, za 
pomocą stowarzyszeń i oddolnych 
inicjatyw. 
Żyjemy w kraju malkontentów, 
gdzie narzekanie stanowi narodo-
wy sport, którego uczymy się od 
przedszkola. Młodzi olkuszanie 
wiedząc jednak, że to w głównej 
mierze od samych mieszkańców 
zależy, jak będzie wyglądało to 
miasto. I nie raz już udowodnili, 
że potrafią nadać koloru szarej 
olkuskiej rzeczywistości.
Już 16 listopada, odbędą się 
wybory samorządowe. Wybierać 
będziemy między tymi, którzy 
mają pomysł na Olkusz, a tymi, 
którzy nie mają pomysłu nawet 
na samych siebie. Między tymi, 
którzy walczą o zmiany, a tymi, 
którzy walczą już tylko o prze-
trwanie. Pomiędzy tymi, którzy 
„nie chcą, ale muszą”, a tymi, 
którzy nic nie muszą, ale mają 

chęci, zapał i energię do pracy. 
Czas wsłuchać się w głos mło-
dego pokolenia. Nie zmienimy 
tego miasta, dopóki nie wymie-
nimy ludzi, którzy rządzą nim od 
lat. Dlatego warto zaryzykować 
i oddać swój głos na młodych, 
którzy mają inne spojrzenie 
na życie, na świat i na Olkusz. 
Przede wszystkim jednak, warto 
wziąć udział w wyborach samo-
rządowych, 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

GŁOS MŁODEGO POKOLENIA
Już	niedługo,	 jako	mieszkańcy	Olkusza,	staniemy	przed	
wyborem.	W	wyścigu	o	miejsce	w	21-osobowej	Radzie	
Miejskiej	w	Olkuszu	weźmie	udział	136	kandydatów.	Cał-
kiem	pokaźną	reprezentację	ma	grupa	do	30	roku	życia.	
Jak	 informuje	Puls	Olkusza,	w	tym	przedziale	wiekowym	
startuje	18	osób,	co	stanowi	ponad	13%	kandydatów.	I	to	właśnie	ta	grupa	
najbardziej	wyróżnia	się	na	tle	pozostałych.	Dlaczego?

• likwidacji placówek szkol-
nych – zarówno tych zlo-
kalizowanych na obszarze 
miasta (Gimnazjum nr 2 
i Szkoła Podstawowa nr 10) 
jak i w sołectwach;

• wprowadzenia strefy płat-
nego parkowania w centrum 
miasta;

• utworzeniu dodatkowych, 
wysokopłatnych etatów 
m.in. dla z-cy dyrektora 
MOSiR Olkusz;

• drastycznego wzrostu lokal-
nych podatków;

• powstania farm wiatro-
wych, które będą kolido-
wały z normalnym życiem 
Mieszkańców pobliskich 
miejscowości;  

• podwyżki opłat za śmieci 
oraz wzrostu taryfy za wodę 
i ścieki;

• marnotrawienia publicz-
nych pieniędzy poprzez 
brak należytego nadzoru 
nad inwestycjami; 

W ostatnich numerach Prze-
glądu obszernie przedstawi-
łem swój program wyborczy. 
Jest on ambitny i wymaga 
dużej determinacji ze stro-
ny władz samorządowych. 
Uważam jednak, że gmina 
Olkusz może być lepiej zarzą-
dza i powinna mieć wreszcie 
prawdziwego  gospodarza. 
Samorządowcy mają słuchać 
i służyć mieszkańcom! 
Na koniec trochę statysty-
ki. Z ostatniego rankingu 
podsumowującego kadencję 
2010-2014 przygotowane-
go przez niezależną firmę 
„CURULIS” specjalizującą 
się w doradztwie samorzą-
dowym, wynika, że gmina 
Olkusz na 2479 samorządów 
w Polsce uplasował się dopie-
ro na 2036 miejscu! Lista ran-
kingowa jest efektem pracy 
specjalistów, którzy porównali 
wszystkie gminy w wymiarze 
gospodarczym, infrastruktu-
ralnym, społecznym i finanso-
wym. Niestety, nasze miasto 

wyprzedziły dużo biedniej-
sze gminy ze wschodniej 
części Polski. W niedzielę 
16 października przy urnach 
wyborczych postawmy sobie 
pytanie: czy chcemy, aby tak 
było dalej?.

CZAS PODSUMOWAŃ
Kończąca	się	kampania	wyborcza	sprzyja	podsumowaniu	zarówno	dotychcza-
sowych	osiągnięć	obecnego	burmistrza	jak	i	rozliczenia	się	z	mojej	działalności	
w	Radzie	Miejskie.	Podczas	ośmiu	lat	pracy	na	rzecz	naszego	samorządu	złoży-
łem	kilkaset	interpelacji	i	zapytań.	Dotyczyły	one	zarówno	spraw	bardzo	istotnych	
dla	przyszłości	miasta	 (powstania	w	Olkuszu	strefy	aktywności	gospodarczej,	
zwolnienia	z	podatków	dla	przedsiębiorców	tworzących	nowe	miejsca	pracy)	jak	
i	 tych	kwestii,	które	poprawiają	wizerunek	naszego	samorządu	 tj.	zwiększenie	
częstotliwości	sprzątania	miasta,	 remontów	ulic,	doposażenia	placów	zabaw.	
Wielokrotnie	piętnowałem	nadużycia	 lokalnej	władzy.	Nie	 raz	zapłaciłem	za	 to	
wysoką	cenę	–	odwołano	mnie	z	funkcji	wiceprzewodniczącego	Rady	Miejskiej	
w	Olkuszu.	Nie	żałuje	jednak	swoich	decyzji!	
Jako	radny	byłem	zdecydowanym	przeciwnikiem	m.in.:

Łukasz Kmita
Kandydat  

na Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz
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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

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 WYNAJĘCIA

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

Spółka BOLTECH	
z	siedzibą	w	Bukownie	

odda w dzierżawę nieruchomość budowlaną		
po	siedzibie	Spółki	Bol-Therm:

•	powierzchnia	budynku	271	m2,	
•	parterowy	z	poddaszem	użytkowym	
wyposażonym	w	pełną	infrastrukturę	techniczną.	

Położony	na	działce	nr	ew.	215/37	o	powierzchni	2374	m2.	
	Oferty prosimy składać w Sekretariacie siedziby  

w Bukownie przy ul. Kolejowej 37.

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70

Zakres działalności

Świadczymy nasze

usługi od 21 lat!

Sprawy pracownicze 
Szkolenia BHP przez firmę

   z uprawnieniami
Przekształcenia formy

prawnej przedsiębiorstw

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS

Zeznania roczne
Zwrot VAT

na materiały budowlane
Dojazd do Klienta

wliczony w cenę usług
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Szanowni Państwo !!!
Dobiega	 końca	 samorządowa	 kampania	 wyborcza,	 w  której	 osoby	 ubiegające	 się	
o  najwyższy	 urząd	 w  mieście	 starały	 się	 przekonać	 Państwa	 do	 siebie	 i  swoich	
programów.	Ja,	obok	potrzeby	walki	z miejscowym	bezrobociem,	najmocniej	spośród	
wszystkich	kandydatów	podkreślałem	konieczność	oparcia	lokalnego	życia	publicznego	
na	przejrzystości,	transparentności		i normalnej	ludzkiej	przyzwoitości.	Dostrzegając	te	
różnice	programowe	robiłem	w czasie	kampanii	wszystko	co	możliwe,	aby	mój	wynik	
wyborczy	 dał	 ludziom,	 dla	 których	 ważne	 są	 przywołane	 wartości,	 poczucie	 nadziei	
i siły,	które	pozwolą	wprowadzić	je	do	naszego	codziennego	życia	publicznego.	Prosząc	
Państwa	o głos	16	listopada	pragnę	jednocześnie	zapewnić,	że	bez	względu	na	wynik	
wyborów	 Ci	 wszyscy,	 którzy	 zechcą	 walczyć	 o  uczciwość	 i  przejrzystość	 naszego	
samorządu,	będą	zawsze	mogli	liczyć	na	moją	pomoc.

Robert Herzyk

W	uzupełnieniu	pragnę		Państwa	poinformować,	że	podobnie	jak	w	przypadku	innych	osób	
ubiegających	się	o	stanowisko	burmistrza	naszego	miasta	moje	nazwisko	znajduje	się	również		

na	liście	kandydatów	do	Rady	Powiatowej	.	(Lista nr. 6 poz. nr 2)

Aby móc ludziom zawsze spojrzeć w oczy

m
ateriał finansow

any przez KKW
 SLD Lew

ica Razem

Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Dr Robert Herzyk 
Doktor nauk społecznych

Przewodniczący Rady Powiatu Olkuskiego
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JAK ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z RYNKIEM PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu już po raz szósty włączył się  w  ogólnopolską akcję Stowarzyszenia Doradców 
Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, jaką jest Ogólnopolski Tydzień Kariery, który był realizowany 
w dniach 20-25 października 2014 r. pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”.  
Inicjatywa ta ma na celu popularyzowanie orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego pla-
nowania kariery edukacyjnej i   zawodowej. W ramach tego przedsięwzięcia w Powiatowym Urzędzie Pracy  
zorganizowano trzy spotkania dla uczniów szkół powiatu olkuskiego. 
W dniach 21.10.2014 r. oraz 23.10.2014 r. odbyły się spotkania z uczniami Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Olkuszu, które były okazją do zapoznania się z usługami urzędu pracy, tj.: 
• usługą pośrednictwa pracy  w tym usługą EURES czyli jakie są możliwości  zatrudnienia w kraju i za granicą, 

sposobów poszukiwania pracy, sprawdzenia wiarygodności pracodawców oraz warunków życia w danym kraju.
• usługą  poradnictwa zawodowego,
• możliwościami skierowania na szkolenie,
• możliwościami uzyskania jednorazowo środków na podjęcie działalności  gospodarczej,
• możliwościami  skierowania na staż, do pracy w ramach: prac  interwencyjnych, prac  społecznie użytecz-

nych oraz robót publicznych,  
• możliwościami skierowania na  refundowane stanowisko pracy.
Trzecie spotkanie odbyło się w dniu 22.10.2014 r. skierowane było  do młodzieży gimnazjalnej i miało charakter 
warsztatów. Tematyka zajęć dostosowana była do grupy odbiorców i dotyczyła takich zagadnień jak: „Zaplanuj 
swoją ścieżkę rozwoju zawodowego” , „Zainteresowania i uzdolnienia jako wskazówka w wyborze zawodu”. 
Prowadzący warsztaty doradca zawodowy przekonywał młodzież, że zakończenie edukacji w gimnazjum stawia 
przed nimi największe wyzwania. Podkreślał, że będą musieli podejmować, być może najważniejsze decyzje, 
co do dalszych kierunków kształcenia. Dlatego znajomość własnych zainteresowań, zdolności i predyspozycji 
zawodowych stanowi główną wskazówkę  w wyborze zawodu, a  wybór właściwego kierunku szkoły ponad-
gimnazjalnej może zadecydować  o sukcesie w życiu zawodowym. 
W trakcie warsztatów młodzież miała możliwość poznać  swoje skłonności zawodowe przy pomocy  „Ankiety 
skłonności zawodowych”  oraz te zawody, na które występuje największe zapotrzebowanie na lokalnym 
i małopolskim rynku pracy. 
Mamy nadzieję, że przedsięwzięcia w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zaowocują 
w przyszłości trafnymi wyborami zawodowymi przez uczniów szkół  powiatu olkuskiego. 

Łukasz KMITA
KANDYDAT NA BURMISTRZA

MIASTA I GMINY OLKUSZ

INWESTYCJE
ROZWÓJ
PRACA


