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Pociągiem z Krakowa do Krzeszowic 
dojedziemy już w 17 minut!

Głośny przez wiele lat temat połączeń komunikacyjnych Olku-
sza z Krakowem ostatnimi czasy zupełnie przycichł. Wzmianki 
o zapomnianym przez ludzi i historię budynku olkuskiego 
dworca PKP, uzupełniane przez informacje o rondzie drogo-
wym w Modlnicy czy połączeniach kolejowych przez Tunel lub 
Jaworzno, zastępują bowiem rzeczywiste problemy. Tymcza-
sem sąsiednie Krzeszowice, oprócz Drogi Krajowej nr 79 oraz 
autostrady A4, mogą liczyć na coraz szybsze połączenie kolejo-
we ze stolicą Małopolski.

CZYTAJ DALEJ NA STR.4

Po c h w a l  s i ę 
r o d z i n n y m 
a r c h i w u m !
Chcesz pochwalić się przed 
znajomymi książką ze wspo-
mnieniami swojego przod-
ka albo zaprowadzić dzieci 
na wystawę, na której znajdu-
je zdjęcie Twojego dziadka? 
To bardzo proste!

CZYTAJ DALEJ NA STR.5

Rozpoczął się remont wiaduktu 
na DK94 w Olkuszu

W poniedziałek 28 czerwca rozpoczęły się prace remontowe
wiaduktu nad torami kolejowymi PKP w Olkuszu. W związku z tym
na miesiąc zamknięta została jezdnia w kierunku Krakowa, a na 
przełomie lipca i sierpnia zamknięta na dwa miesiące zostanie po-
nadto jezdnia w kierunku Katowic. Koniec remontu planowany jest 
na połowę października. 

CZYTAJ DALEJ NA STR.2
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W poniedziałek 28 czerwca 
rozpoczęły się prace remon-
towe wiaduktu nad torami 
kolejowymi PKP w Olkuszu. 
W związku z tym na miesiąc 
zamknięta została jezdnia 
w kierunku Krakowa, a na 
przełomie lipca i sierpnia 
zamknięta na dwa miesiące 
zostanie ponadto jezdnia 
w kierunku Katowic. Ko-
niec remontu planowany 
jest na połowę października.

Przypominamy, że jeszcze 
w sierpniu 2017 roku ol-
kuscy politycy PiS hucznie 
ogłaszali gruntowny remont 
DK94 na odcinku prze-
biegającym przez Olkusz 
i Bolesław. Miał on dotyczyć 
odcinka drogi wynoszącego 
4,353 km i obejmować m.in. 
przebudowę 6 skrzyżowań, 
postawienie ekranów aku-
stycznych czy powstanie 
ciągów pieszo-rowerowych. 
Prace miały rozpocząć się 
w okolicy Zakładów Gór-
niczo-Hutniczych „Bole-
sław”, a zakończyć się przy 
skrzyżowaniu z ulicami 
Króla Kazimierza Wielkie-
go i Pakuska w Olkuszu. 

Po tym, jak temat tej in-
westycji był wielokrotnie 
wykorzystywany przez lo-
kalnych polityków Prawa 
i Sprawiedliwości w kam-

panii wyborczej przed wy-
borami samorządowymi 
w październiku 2018 roku, 
w lutym 2019 roku okazało 
się jednak, że przetarg na 
wykonanie prac remonto-
wych został unieważniony. 
Zgłoszone oferty znacz-
nie przewyższyły bowiem 
oczekiwania Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, która na prze-
budowę „krajówki” plano-
wała wydać 107 milionów 
złotych, a trzy złożone ofer-
ty opiewały na kwoty 157 
milionów złotych, 165,6 
miliona złotych oraz 174,5 
miliona złotych. GDDKiA 
postanowiła zatem roz-
pisać przetarg ponownie, 
choć... nie postanowiła jed-
nocześnie zaplanować na 
ten cel więcej pieniędzy.

Drugi przetarg miał miej-
sce pod koniec czerwca 
2019 roku i choć złożone 
w nim oferty były nieco 
niższe (wynosiły od 147,2 
miliona złotych do 156,9 
miliona złotych), to wciąż 
daleko im było do kwoty 
wygospodarowanych 107 
milionów złotych. Postępo-
wanie przetargowe ponow-
nie zostało zatem unieważ-
nione i nie zaplanowano już 
jego ponownego rozpisania. 
Co ciekawe, nie przeszko-
dziło to posłowi PiS z Ol-

kusza Jackowi Osuchowi do 
wpisania nieco okrojonej 
już nazwy „Przebudowa 
DK 94 w Olkuszu (prze-
targ na dokumentację)” 
w rubryce „wybrane rzą-
dowe wsparcie realizowane 
w bieżącej kadencji Sejmu 
o które jako Parlamentarzy-
sta - a następnie Minister - 
skutecznie zabiegałem” (pi-
sownia oryginalna) w swojej 
ulotce wyborczej przed wy-
borami parlamentarnymi 
w październiku 2019 roku.

Gruntownej przebudo-
wy Drogi Krajowej nr 94 
w Olkuszu i Bolesławiu 
� nalnie nigdy się nie do-
czekaliśmy, ale pod koniec 
czerwca rozpoczął się re-
mont wiaduktu na wyjeź-
dzie do Krakowa. Jak moż-
na przeczytać na stronie 
krakowskiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, „in-
żynierowie od organizacji 
ruchu przeanalizowali układ 
komunikacyjny miasta pod 
kątem najbardziej opty-
malnych i najmniej uciąż-
liwych dla mieszkańców 
rozwiązań i zaproponowali 
rozwiązania, które pozwolą 
zminimalizować utrudnie-
nia i pomóc mieszkańcom 
w poruszaniu się po mie-
ście w trakcie remontu”. 

W efekcie zamknięte zosta-
ły skrzyżowania „krajówki” 
z ulicami Króla Kazimierza 
Wielkiego i Pakuska oraz 
z Aleją 1000-lecia. Ruch 
z DK94 skierowany został 
na Aleję 1000-lecia przez 
obwodnicę Olkusza, a na-
stępnie ulicę Osiecką. Ruch 
w mieście z ulicy Króla Kazi-
mierza Wielkiego został na-
tomiast skierowany na ulicę 
Kościuszki, a z ulicy Pakuska 
na ulice Witosa oraz Rataja.

Nie wszyscy podzielają 
jednak słowa GDDKiA 
o optymalności remontu: 

„Dobrze, że nie robi-
li w czasie pandemii, 
jak większość była na 
home office, wtedy 
byłyby pewnie mniej-
sze problemy komu-
nikacyjne. Chłopa-
ki trzymają poziom” 

- napisał na Face-
booku pan Mateusz 
z Olkusza. 

„Jak zwykle remonty 
dróg robi się w waka-
cje, kiedy największy 
ruch. Kiedy doczekamy 
się obwodnicy wschód-
-zachód, aby po-
minąć obecną 94?”

- dodał natomiast pan 
Wojciech.

Zakres prac na jezdni 
w kierunku Krakowa obej-
muje wymianę wpustu oraz 
nawierzchni na płycie wraz 
z fragmentem izolacji płyty 
przy dylatacji od strony Kra-
kowa, rekty� kację łożysk 
oraz wymianę nawierzchni 
na dojazdach do mostu. Na 
jezdni w kierunku Katowic 
remont dotyczy z kolei wy-
konania nowej ścianki za-
plecznej przyczółki z przesu-
nięciem w stronę Krakowa, 
wymiany dylatacji modu-
łowej, odtworzenia płyty 
przejściowej na dojeździe 
od strony Krakowa, odtwo-
rzenia kap chodnikowych 
w rejonie dylatacji, rekty� -
kacji położenia łożysk wia-
duktu, wymiany nawierzch-
ni na płycie wraz z izolacją 
pomostu oraz wymiany na-
wierzchni na dojazdach do 
mostu. Ponadto, na obu 
obiektach wykonane zosta-
ną zabezpieczenia antykoro-
zyjne elementów stalowych 
konstrukcji nośnej, elemen-
tów stalowych wyposaże-
nia wiaduktów (balustrad 
i ekranów) oraz elemen-
tów  żelbetowych obu 
wiaduktów. Również do 
zakresu prac nie bra-
kuje jednak zastrzeżeń.

„Panie Adamczyk (Mini-
ster Infrastruktury - przyp. 
aut.), olkuszanie oczeku-
ją czegoś innego. Chcemy 

budowy północnej obwod-
nicy miasta, wyrównania 
nawierzchni przy wjeź-
dzie do Olkusza od stro-
ny Katowic, poszerzenia 
lewoskrętu przy zjeździe 
w kierunku ulicy Mickie-
wicza, poszerzenia zjazdu 
i wyjazdu na Osiedle Sło-
wiki zarówno od strony 
Krakowa, jak i Katowic, 
udrożnienia ruchu w cen-
trum miasta poprzez mo-
dernizację skrzyżowania 
przy ulicy Kościuszki oraz 
przy wyjeździe z Osiedla 
Pomorzany, a także połą-
czenia z ulicą Sławkowską. 
Mieszkańcy Pomorzan, 
z powodu braku przejścia 
dla pieszych, nie mogą 
obecnie nawet piechotą 
przedostać się na drugą 
stronę jezdni w kierunku 
cmentarza komunalnego. 
Póki co mieszkańcy Olku-
sza przez cztery miesiące 
będą przeżywać gehennę 
korkową miasta, nato-
miast jesienią będą „cie-
szyć się” nową kolorysty-
ką wiaduktu i otrzymaną 
informacją w prasie, że 
Olkusz został solidnie do-
� nansowany. Niestety, 
w kontekście reszty wy-
maganych inwesty-
cji zachowany zosta-
nie jednak status quo” 

- komentuje radny 
Rady Miejskiej w Olku-
szu Grzegorz Tomsia.

M i c h a ł  Pa ster n a k

Rozpoczął się remont wiaduktu na DK94 w Olkuszu

OGŁOSZENIA

REKLAMA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z.o.o. w Olkuszu

W związku z nabyciem budynku biurowego dawnej 
BURSY (internatu) przy ul. Bylicy 1,

informuje zainteresowanych  że posiada do wynajęcia
pomieszczenia biurowe o różnych powierzchniach 

wyposażone w media

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 695 886 885  lub osobisty

w siedzibie fi rm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
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Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Olkuszu 
radni jednomyślnie za-
decydowali o udzieleniu 
Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Olkusz Romano-
wi Piaśnikowi wotum za-
ufania oraz absolutorium 
za wykonanie budżetu za 
2020 rok. Jak zgodnie 
powtarzali samorządow-
cy, choć poprzedni rok 
był szczególnie trudny 
z uwagi na pandemię 

koronawirusa, to Gmi-
na Olkusz rozwijała 
w tym czasie imponująco.

„Biorąc pod uwagę 
okoliczności, w ja-
kich realizowany był 
zeszłoroczny budżet, 
uważam, że ogromnym 
sukcesem była skala re-
alizowanych przez nas 
wydatków majątko-
wych, jako że ich war-
tość w 2020 roku prze-

kroczyła 38,6 miliona 
złotych. Osiągnięcie 
tak dobrego wyniku 
było możliwe m.in. 
dzięki dużemu zaan-
gażowaniu środków 
zewnętrznych, bowiem 
tylko w minionym 
roku dochody z tego 
tytułu sięgnęły blisko 
24 milionów złotych” 

- uzasadniał przed gło-
sowaniem gospodarz 
„Srebrnego Miasta”.

W 2020 roku Gmina 
Olkusz osiągnęła do-
chody w wysokości bli-
sko 246 milionów zło-
tych. Były one wyższe aż 
o 16,5% w stosunku do 
roku poprzedniego, co 
w dobie pandemii koro-
nawirusa należy uznać 
za bardzo dobry wynik. 
Wydatki wzrosły nato-

miast do kwoty ponad 
242 milionów złotych. 
Niestety, zauważalny 
był spadek wpływów 
z udziału w podatku PIT 
oraz CIT: dochody z tego 
tytułu zmalały o pra-
wie 2,5 miliona złotych 
w porównaniu do 2019 
roku. Przyczyn takiego 
stanu rzeczy należy szu-
kać przede wszystkim 
w pandemii oraz rządo-
wych zmianach sposo-
bu naliczania podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych i prawnych.

Coraz mocniej widocz-
na była także dyspropor-
cja między wydatkami 
na oświatę, a docho-
dami z tytułu rządowej 
subwencji oświatowej. 
W porównaniu do 2019 
roku, wydatki na oświa-
tę, łącznie z niezbędnymi 

inwestycjami, wzrosły 
bowiem o 4 miliony zło-
tych, osiągając wartość 
80,5 miliona złotych. 
Otrzymana od pań-
stwa subwencja oświa-
towa, w porównaniu do 
roku 2019, była nato-
miast wyższa o zaled-
wie 266 tysięcy złotych. 

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu

ZESKANUJ ZA POMO-
CĄ SMARTFONA PO-
WYŻSZY KOD QR, ABY 
OBEJRZEĆ NAGRANIE 
Z OSTATNIEJ SESJI RADY  
MIEJSKIEJ W OLKUSZU

Burmistrz Olkusza Roman Piaśnik z wotum zaufania oraz 
absolutorium za 2020 rok

REKLAMA
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Mogłem się o tym 
przekonać na własnej 
skórze kilka dni temu, 
kiedy z Krzeszowic 
do Krakowa Główne-
go dojechałem w cią-
gu 25 minut za 5,50 zł. 
Powrót biletem za 10 
złotych zajął mi nato-
miast jedynie 17 minut, 
a więc mniej więcej tyle 
samo, ile trwa przejazd 
autobusem komuni-
kacji miejskiej z Osie-
dla Młodych co cen-
trum Olkusza. Łącznie 
w rozkładzie jazdy znaj-
dują się 44 połączenia 
Krzeszowic z Krako-
wem na dobę w godzi-
nach 03:31 - 23:13. Dla 
podróżujących z Olku-
sza do Krakowa jest to 
bardziej, niż wymowne.

Głośny przez wiele 
lat temat połączeń ko-
munikacyjnych Olku-
sza z Krakowem ostat-
nimi czasy zupełnie 
przycichł. Wzmianki 
o zapomnianym przez 
ludzi i historię budyn-
ku olkuskiego dworca 
PKP, uzupełniane przez 
informacje o rondzie 
drogowym w Modlnicy 
czy połączeniach ko-
lejowych przez Tunel 
lub Jaworzno, zastępu-
ją bowiem rzeczywiste 
problemy. Tymcza-
sem sąsiednie Krze-
szowice, oprócz Drogi 
Krajowej nr 79 oraz 
autostrady A4, mogą 
liczyć na coraz szybsze 
połączenie kolejowe 
ze stolicą Małopolski.

W swej pierwot-
nej wersji planowany 
w ramach Centralnego 
Portu Lotniczego tor 
kolei dużych prędkości 
miał przebiegać przez 
Olkusz, co umożliwiło-
by m.in. ruch pociągów 
lokalnych do Krakowa. 
Wówczas do stolicy 
naszego województwa 
bylibyśmy w stanie do-
jechać w czasie podob-
nym, co mieszkańcy 
Krzeszowic. Po dwóch 
konsultacjach społecz-
nych w sprawie koryta-
rzy stanowiących ramy 
przestrzenne dla tzw 
trasowań, czyli wyzna-
czenia proponowanych 
przebiegów nowych 
linii kolejowych, nie 
jest to już jednak ta-

kie pewne. Niestety nie 
widać ponadto żad-
nych działań ani czyn-
ników politycznych 
czy społecznych, mają-
cych na celu załatwie-
nie pozytywnych w tej
kwestii rozwiązań 
dla ziemi olkuskiej.

Dziesięć kilometrów 
na południe od Olku-
sza znajduje się wieś 
Nowa Góra. W śre-
dniowieczu była ona 
sporym ośrodkiem 
górniczym, dzięki cze-
mu posiadała prawa 
miejskie od 1367 aż do 
1933 roku. Przez wie-
ki przebiegał tamtędy 
ważny szlak komuni-
kacyjny, jednak popro-
wadzenie linii kolejo-

wej łączącej Kraków ze 
Śląskiem przez Krze-
szowice doprowadziło 
do odsunięcia Nowej 
Góry od głównych cią-
gów komunikacyjnych 
i przypieczętowało jej 
upadek gospodarczy: 
utraciła ona znacze-
nie jako ośrodek han-
dlowy, targowy oraz 
górniczy. Zjawiska te 
doprowadziły ponadto 
do stałej lub sezonowej 
migracji miejscowej 
ludności, która w po-
szukiwaniu pracy uda-
wała się do okolicz-
nych miejscowości czy 
poza granice regionu.

Jeśli Olkusz zostanie 
odepchnięty od głów-
nych szlaków komuni-

kacyjnych, to może go 
czekać podobny los, co 
Nową Górę. Pozostaje 
zatem mieć nadzieję, 
że do tego nie dojdzie.

Na zamieszczonych 
fotografiach można 
zobaczyć działają-
cy dworzec kolejowy 
w Krzeszowicach oraz, 
dla porównania, „ma-
twy” budynek dworca 
w Olkuszu.

Franciszek Rozmus

Pociągiem z Krakowa do Krzeszowic dojedziemy 
już w 17 minut!

 fot. Linia kolejowa Katowice-Kraków

fot. Dworzec kolejowy w Krzeszowicach fot. Dworzec kolejowy w Olkuszu

fot. Dworzec kolejowy w Krzeszowicach
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Chcesz pochwalić się 
przed znajomymi książką 
ze wspomnieniami swojego 
przodka albo zaprowadzić 
dzieci na wystawę, na której 
znajduje zdjęcie Twojego 
dziadka? To bardzo proste!

Ruszyła akcja zbiórki 
pamiątek po zaangażo-
wanych w konspirację 
podczas II wojny świato-
wej mieszkańcach ziemi 
olkuskiej. Organizatorzy 
przedsięwzięcia, czyli ol-
kuskie struktury Świa-
towego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej oraz 
PTTK, poszukują historii 
walczących w oddziałach 
partyzanckich i grupach 
dywersyjnych oraz łącz-
niczek, sanitariuszek, 
kurierów i innych człon-
ków ruchu oporu. Efek-
tem inicjatywy będzie 
książka „Partyzanckie 
wspomnienia”, plenerowa 
wystawa o Polskim Pań-
stwie Podziemnym na 
ziemi olkuskiej oraz in-
ternetowa „Olkuska Baza 
Żołnierzy Podziemia”.

„Chcemy zachęcić lo-
kalną społeczność do 
pochwalenia się rodzin-
nymi pamiątkami zwią-
zanymi z przodkami, 

którzy w latach 1939-
1945 walczyli o wolność. 
Niezwykłe historie często 
leżą w szu� adzie, a ini-
cjatywa ta jest szansą, 
by ujrzały one światło 
dzienne. Sukces naszej 
ubiegłorocznej akcji 
«Pochwal się pradziad-
kiem. Olkuszanie w Bi-
twie Warszawskiej 1920» 
każe nam przypuszczać, 
że i tym razem podob-
ny pomysł przypadnie 
mieszkańcom do gustu” 

- komentuje koordyna-
tor projektu, wiceprezes 
olkuskiego koła Świato-
wego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej oraz 
archiwista Muzeum Re-
gionalnego PTTK w Ol-
kuszu Mateusz Radomski.

Otwarcie na rynku 
w Olkuszu wystawy ple-
nerowej „Polskie Państwo 
Podziemne na ziemi ol-
kuskiej” zaplanowane jest 
na niedzielę 26 września, 
Książka „Partyzanckie 
wspomnienia” również 
będzie gotowa we wrze-
śniu, a internetowa baza 
będzie aktualizowana na 
bieżąco na stronie in-
ternetowej ak.olkusz.pl.

W ramach akcji można 
udostępnić m.in. wojenne 
wspomnienia przodków 
w formie zdjęć lub skanów 
(w tym maszynopisów 
i rękopisów), archiwalne 
fotogra� e, dokumenty, 
biogramy oraz zdjęcia in-
nych pamiątek (medali, 
mundurów, elementów 
żołnierskiego wyposaże-
nia czy rzeczy osobistych). 
Każdy darczyńca otrzy-
ma zestaw upominków.

Nawet najpiękniejsze 
zdjęcie nie zastąpi jed-
nak wspomnień żyjących 
świadków historii. Dlate-
go też na łamach Gazety 
Olkuskiej regularnie uka-
zuje się cykl wywiadów 
z najstarszymi mieszkań-
cami ziemi olkuskiej. Dzię-
ki temu te bezcenne relacje 
są nie tylko udostępnia-
ne naszym czytelnikom, 
ale także zachowywane 
dla przyszłych pokoleń. 

Do tej pory zrealizowany 
został m.in. wywiad pt. „Kie-
dy wróciłam z obozu, wła-
sna mama mnie nie pozna-
ła”. Jego bohaterką jest pani 
Anna Piłka (z domu Noga): 
olkuszanka, która jako zale-
dwie szesnastolatka przeżyła 
pobyt w niemieckim obozie 
koncentracyjnym. Arty-
kuł ten można przeczytać 
skanując za pomocą smart-
fona poniższy kod QR:

Wspomnienia żołnierza 
Armii Krajowej z Klucz 
Lucjana Kity ps. Skiba uka-
zały się z kolei w wywia-
dzie pt. „Kolega przyszedł 
i mówi: idą po ciebie Niem-
cy!”. Można go przeczytać 
skanując za pomocą smart-
fona poniższy kod QR:

Trwają prace nad kolej-
nymi artykułami z tego 
cyklu. Jeśli mają zatem 
Państwo podobne wspo-
mnienia związane z ziemią 
olkuską lub ktoś z Państwa 
rodziny chciałby opowie-
dzieć interesującą historię 
sprzed lat, to serdecznie za-
chęcamy do kontaktu! Być 
może to właśnie felieton 
z Państwa wspomnienia-
mi ukaże się w kolejnym 
numerze Gazety Olkuskiej.

Kon r ad  Ku l i g
Prezes olkuskiego koła 
Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej

Pochwal się rodzinnym archiwum!

REKLAMA
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Dzień Czystego Powietrza, 
Międzynarodowy Dzień Wody, 
Dzień Ziemi - to przykłady, 
które pokazują, jak ważne są 
„dobra”, które zapewnia nam 
matka natura. Do życia potrze-
bujemy różnych dóbr, mówiąc 
w pewnym uproszczeniu, przy-
rodniczych. Niektóre z nich 
pozwalają nam zachować stan 
równowagi środowiskowej, jak 
np. czyste powietrze. Inne z ko-
lei zaspokajają nasze potrze-
by życiowe czy gospodarcze.

Te dobra to też różnego 
typu surowce, z których ko-
rzystamy w wielu gałęziach 
gospodarki, a wśród nich 
z pewnością strategiczne zna-
czenie ma piasek z Bukow-
na. Kotlina Biskupiego Boru, 
w obrębie której położone 
jest Bukowno, wyścielona 
jest osadami plejstoceńskimi 
o miąższości kilkudziesięciu 
metrów. Powierzchnia ko-
tliny ma charakter równiny 
z lokalnie występującymi wy-
dmami. W obrębie Kotliny 
Biskupiego Boru od kilku-

dziesięciu już lat eksploatu-
je się piaski podsadzkowe 
i formierskie. To właśnie 
pokłady piasków są jednym 
z największych dóbr geolo-
gicznych Bukowna i z mia- 
stem od dawna się kojarzą.

Piasek jest wokół nas

Piasek jest ważnym skład-
nikiem wielu wyrobów 
i przedmiotów, które towa-
rzyszą nam w codziennym 
życiu. Tynk, beton, sucha za-
prawa, ale i szklana butelka, 
boisko czy plac zabaw – to 
tylko kilka możliwości jego 
zastosowania. Z tego surow-
ca korzystają ważne z punk-
tu widzenia funkcjonowania 
państwa branże, takie jak 
energetyczna i budowlana. 

Rozwój gospodarki wymaga 
surowców, spośród których 
znakomita większość po-
chodzi z branży górniczej. 
Łatwo sobie wyobrazić, że 
budowa domów, dróg, infra-
struktury wymaga surow-

ców, tymczasem nawet rol-
nictwo od wieków jest ściśle 
uzależnione od surowców 
wydobywanych w kopal-
niach. Górnictwo w Polsce 
kojarzone jest głównie z wy-
dobyciem węgla, tymczasem 
to właśnie surowce skalne, 
w tym piasek i żwir, 
mają dla gospodar-
ki kluczowe znaczenie

– mówi profesor Wojciech 
Naworyta z Wydziału Inży-
nierii Lądowej i Gospodarki 
Zasobami Akademii Górni-
czo-Hutniczej im. Stanisła-
wa Staszica w Krakowie.

Przykład kopalni piasku 
Sibelco Poland w Bukow-
nie najlepiej to potwierdza.
Z pokładów piasków w rejonie 
Bukowna korzysta wiele klu-
czowych branż gospodarki. 
Sibelco Poland zaopatruje 
w ten cenny surowiec ponad 
20 � rm działających na lokal-
nym rynku południowej Pol-
ski. Ich produkty wytwarzane 
z piasku lub przy jego użyciu 
są dystrybuowane w skali ca-
łej Polski, a nawet Europy.

Wydobycie pod 
nadzorem

Proces wydobycia i prze-
twarzania piasku w Polsce 
jest koncesjonowany, a także 
kontrolowany przez różne 
urzędy i instytucje, w tym 
przez urząd górniczy, Lasy 

Państwowe oraz nadzór przy-
rodniczy. Eksploatacja pia-
sków może następować tylko 
w granicach udokumento-
wanego złoża oraz zgodnie 
z zasadą racjonalnego gospo-
darowania złożem i  troską 
o środowisko naturalne. Pia-
sek wydobywa się tzw. me-
todą powierzchniową, a więc 
bez użycia materiałów wybu-
chowych. W tym procesie wy-
korzystuje się specjalistyczny 
niskoemisyjny sprzęt jak ko-
parki czy koparko-ładowarki.

Kiedyś w kopalniach piasku 
pracowały koparki, które 
miały po kilkanaście metrów 
wysokości. Dziś stosuje się 
nowoczesny sprzęt. Koparki, 
które jeżdżą po naszym za-
kładzie są stosunkowo nie-
wielkie i ciche w swojej pracy

– wyjaśnia Piotr Ślusarczyk, 
Kierownik Zakładu Sibelco 
Poland w Bukownie. 

Kopalnia może być 
zielona

Wydobywanie piasku odby-
wa się zgodnie z zasadą zrów-
noważonego rozwoju. Grun-
ty, na których zakończono 
eksploatację są przywracane 
środowisku. Od kilkudziesię-
ciu już lat w rejonie Bukow-
na prowadzi się rekultywację 
wyrobisk w kierunku leśnym, 
dzięki czemu teren gminy jest 
bardzo zielony i przyjazny śro-

dowisku oraz mieszkańcom. 
Nad procesem rekultywacji 
czuwają Lasy Państwowe.

Prowadzone przez Zakład 
w Bukownie procesy rekul-
tywacji o kierunku leśnym 
na terenie Nadleśnictwa 
Chrzanów są jednymi z naj-
lepiej wykonywanych. Jego 
pracownicy wsłuchują się 
w głosy leśników, którzy 
określają wytyczne dotyczą-
ce tego procesu. W ramach 
rekultywacji najpierw w od-
powiedni sposób przygoto-
wuje się teren, a potem sadzi 
się na nim młode drzewa

- mówi Ewelina Boruń, 
Zastępca Nadleśniczego 
z Nadleśnictwa Chrzanów. 
Przypomina, że proces 
ponownego przywracania 
drzewostanów na terenach 
po eksploatacji to najważ-
niejszy aspekt całego proce-
su wydobycia piasku, co na 
terenach Bukowna odbywa 
się wzorcowo.

Na obszarze Zakładu wydo-
bycia i przetwarzania piasku 
w Bukownie występują duże 
obszary zieleni w postaci 
drzew i krzewów. To efekt 
właśnie tzw. rekultywacji. 
W przypadku tego typu 
działalności rekultywuje się 
zielenią, a nie jak to bywa 
w przypadku innych gałę-
zi gospodarki, odpadami. 
Teren Zakładu Sibelco Po-
land w Bukownie zdecydo-
wanie bardziej przypomina 
urokliwy park niż typową 
kopalnię. Przekonali się 
o tym uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Bukow-
nie, którzy odwiedzili kopalnię 
piasku w asyście jej pracow-
ników oraz redakcji tworzą-
cej audycję „EKORANEK” 
w Polskim Radiu Katowice.

Więcej na stronie 
na Facebooku 

Sibelco Poland – 
Zakład w Bukownie

B U K O W N O - historia  piask iem pisana

Artykuł sponsorowany

Mieszkańcy dwóch ol-
kuskich ulic od niedaw-
na mogą dojeżdżać do 
swoich domów o wiele 
bardziej komfortowo. 
Końca dobiegł bowiem 
remont obu traktów, 
którego wartość wynio-
sła blisko 731 tysięcy 
złotych.  Na obie inwe-
stycje władze Gminy 
Olkusz uzyskały do� -

nansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

„Oprócz dużych pro-
jektów inwestycyj-
nych, chcemy wy-
konywać także jak 
najwięcej mniejszych 
zadań. Są one bo-
wiem bardzo potrzeb-
ne mieszkańcom, 

poprawiając ich kom-
fort i bezpieczeństwo. 
Odebraliśmy dwa 
zadania, które pole-
gały na gruntownej 
przebudowie dróg, 
a nie jedynie korekcie 
ubytków. Dzięki uzy-
skiwanych dofinan-
sowaniach, możemy 
ponadto realizować 
więcej zadań z my-
ślą o mieszkańcach”

- komentuje Bur-
mistrz Miasta i Gmi-
ny Olkusz Roman 
Piaśnik.

W zakres prac zwią-
zanych z przebudową 
ulicy Strzelców Olku-
skich weszły przede 
wszystkim roboty roz-

biórkowe i ziemne, 
przebudowa elemen-
tów kanalizacji desz-
czowej, profilowanie 
i zagęszczenie mecha-
niczne koryta, wy-
konanie podbudowy 
z kruszywa kamienne-
go w układzie warstw, 
ułożenie krawężników 
i kostki brukowej oraz 
prace wykończeniowe 
i porządkowe. Koszt 
tej inwestycji wyniósł 
312 tysięcy złotych.

Przebudowa ulicy 
Leśnej również wią-
zała się z konieczno-
ścią wykonania prac 
rozbiórkowych, po 
których przystąpiono 
do prac związanych 
z odwodnieniem dro-

gi:  konieczne było 
ułożenie nowych rur 
PVC i zamontowanie 
studzienek inspek-
cyjnych, a na dodatek 
wykonano tzw odwod-
nienie liniowe. Kolej-
nym etapem prac było 
natomiast wykonanie 
nowej jezdni z sza-
rej i kolorowej kostki 
brukowej oraz kra-

wężników i obrzeży. 
Całości dopełniły pra-
ce ziemne oraz zwią-
zane z uporządkowa-
niem terenu. Wartość 
tej inwestycji oscy-
luje na kwotę blisko 
419 tysięcy złotych.

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu

Nowe oblicze ulic Strzelców Olkuskich i Leśnej w Olkuszu
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Ogłoszenia Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu

Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 
05.07.2021 r. do 25.07.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy:
- działki nr ew. gr. 511, 455/9, 454, 453/22 w Olkuszu w celu umiesz-
czenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu, 

- działki nr ew. gr. 445/3 w Żuradzie w celu umieszczenia w niej  urządzeń 
infrastruktury technicznej: przyłącz gazu.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-
Inwestycyjnym w godz. 8:00-16:00 (pn) 7:00-15:00(wt-pt) - (pok. nr 308) 
lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.  

Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
 informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 05.07.2021r. do dnia 25.07.2021r. opublikowany będzie wykaz 

nieruchomości  przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

- część działki nr 838/15 o pow. 100m2 położonej w Olkuszu przy ul. Topolowej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 
3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 172,20zł brutto 
(tj. 1,40zł/m2 netto).Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 marca każdego roku z góry; 

- część działki nr 2115/29 o pow. 250m2 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod parking o pow. 28m2, plac 
manewrowy o pow. 200m2 oraz najem pomieszczenia o pow. 9m2 na okres 1 roku (działka i pomieszczenie zajmowane na podsta-
wie obowiązującej umowy). Stawka czynszu za parking w wysokości 0,60zł/m2 zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z 17.05.2011r., natomiast za plac manewrowy w wysokości  2,80zł/m2 oraz za najem w wysokości 2,90zł/m2 ustalone na 
podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.1827.2021 z dnia 01.07.2021r. Termin wnoszenia opłat miesięcz-
nie do 10 każdego miesiąca z góry;

- działka nr 595/11 o pow. 1350m2 położona w Olkuszu przy ul. Długiej z przeznaczeniem pod dojazd, dojście oraz zieleń izola-
cyjną na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 
0,50zl/m2 netto za dojazd oraz 0,70zł/m2 netto za zieleń. Termin wnoszenia opłat za dojazd miesięcznie do 10 każdego miesiąca 
z góry natomiast za zieleń rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o najem/dzierżawę nieruchomości wyłonienie Najemcy/Dzierżawcy nastąpi w drodze prze-
targu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.
- Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.
Dzierżawa, najem i użyczenie  przeznaczona jest dla osób � zycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  
wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.

Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 

- zmiany Uchwały Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii 
kolejowej w Olkuszu,

- zmiany Uchwały Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w  Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018  r. w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałami:
- Nr XXIII/300/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w  Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018  r. w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje,
- Nr XXIII/301/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

- zmiany Uchwały Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu,
- zmiany Uchwały Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w  Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018  r. w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje.

Zakres zmian określonych w ww. Uchwałach dotyczy dopuszczenia lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW  w terenach określonych 
w ww. planach jako: tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (PU); tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P); tereny produkcji energii cieplnej (PC) oraz w wybranych terenach obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów, zabudowy usługowej (P/U).

Projekty ww. dokumentów zostaną udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 102 w dniach 
od 13 lipca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto projekty zmian planów udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w sali narad (parter, pok. 112) o godz. 15.00.   Z uwagi 
na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju i związanych z tym faktem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów informuje się, że dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem przepisów obowiązujących na dzień jej organizacji.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie, może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać w 
formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-

chomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl.

Informuję, że:
Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą Rynek 1, 32-300 Olkusz 
i są one podawanew celu składania uwag do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako 
dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.

Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Uchwała

Roman Piaśnik Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 

informuje, że w dniu 15 czerwca 2021 roku Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Olkusza Panu Günterowi Pabstowi.

UCHWAŁA NR XXVII/330/2021 
Rady Miejskiej w Olkuszu 

z dnia 15 czerwca 2021 

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), 
na wniosek Olkuskiego Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie”

Rada Miejska w Olkuszu uchwala, co następuje:

§ 1 Nadać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza Panu Günterowi Pabstowi.
§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.
§ 3 Uchwała podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Olkuszu

Jan Kucharzyk
Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  MiG Olkusz – zmiana nr 24

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 
r., poz. 741 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr XXIII/299/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 grudnia 2020 r.,  

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz - zmiana nr 24.

Powyższa zmiana studium dotyczy dopuszczenia urządzeń fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW w terenach przemysło-
wych, produkcyjnych oraz produkcyjno – usługowych.

Projekt ww. dokumentu zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony 
Zabytków, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 102 w dniach od 13 lipca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto projekt zmiany Studium udostępniony zostanie na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, w sali narad (parter, pok. 112) o godz. 15.00.   Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju i związanych z tym faktem określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów informuje się, że dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem przepisów obowiązujących na dzień jej organizacji.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie, może wnieść uwagi do wy-
łożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkusz oraz na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl.

Informuję, że:
Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
z siedzibą Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz.
Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie 
z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany 
wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 
741 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy  (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Składający ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.
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REKLAMA

Do naszej redakcji 
z prośbą o pomoc zgłosiła 
się Agnieszka Gil z Kosmo-
lowa, która walczy z gleja-
kiem mózgu III stopnia. 
Jedynym ratunkiem jest 
dla niej leczenie w Kolo-
nii w Niemczech, jako że 
bez niego nie ma szans na 
wyzdrowienie. Koszt ho-
spitalizacji wynosi jednak 
ponad 280 tysięcy złotych, 
a na założonej już ponad 
2 lata temu zbiórce interne-
towej, na moment pisania 
tego artykułu, wciąż braku-
je ponad 80 tysięcy złotych.

„Mam 23 lata, dwulet-
niego synka, męża i... 
guza mózgu. Od kiedy 
wiem, że jestem śmier-
telnie chora, każdy dzień 
traktuję jak święto. Mój 
guz jest nieoperacyjny, 
a zarówno chemiotera-
pia, jak i radioterapia, 
na razie nie przynoszą 
żadnej poprawy. Kie-
dy leżę w szpitalu, to 
właściwie nie widuję 
swojego dziecka. Nie 
chcę bowiem, żeby od-
wiedzało mnie na on-
kologii, gdyż to nie jest 

miejsce dla dwulatka. 
Jeśli rak wygra, to mój 
synek będzie mnie za-
tem pamiętał tylko ze 
zdjęć i opowiadań” 

- mówi Pani Agnieszka.

Nowotwór nie dawał 
o sobie znać aż do pew-
nej październikowej 
nocy w 2018 roku, kie-
dy mieszkanka naszej 
gminy dostała ataku pa-
daczki. Co ciekawe, nie 
wiedziała nawet, że go 
miała, jako że rano nic 
nie pamiętała. Kiedy 
o wszystkim powiedział 
jej mąż, para od razu 
pojechała do szpitala. 
Z rezonansu wynikło, że 
kobieta „ma coś” na pniu 
mózgu. Konieczne były 
jednak dalsze badania, 
dlatego też wykonano 
biopsję. Po trzech tygo-
dniach przyszedł wynik 

- nieoperacyjny glejak III 
stopnia na pniu mózgu. 
W ten sposób Agniesz-
ka Gil otrzymała wyrok 
śmierci w wieku 22 lat.

Wraz z początkiem 
2019 roku kobieta rozpo-
częła radioterapię i che-
mioterapię: przez półtora 
miesiąca nie wychodziła 
ze szpitala, rozmawia-
jąc z synkiem jedynie 
przez Internet. Jak mówi 
mieszkanka Kosmolowa, 
obecnie jest już trochę 
łatwiej, gdyż przyjmu-
je ją w domu, gdzie są 
obok niej synek i mąż, co 
daje jej jeszcze więcej sił 
do walki. Ostatni rezo-
nans pokazał, że mimo 
leczenia guz ani się nie 
powiększył,  ani nie 
zmniejszył. Jako że jest 
on nieoperacyjny, to nie 
można go wyciąć. Pani 
Agnieszka nosi zatem 

w sobie tykającą bombę. 
Jej ostatnią nadzieją jest 
immunoterapia w klini-
ce w niemieckiej Kolonii.

„Chcę wychować moje-
go synka i patrzeć jak 
dorasta, ale żeby tak 
było, muszę żyć. Rak 
rozdzielił już naszą ro-
dzinę, a teraz wyciąga 
ręce po więcej. Proszę 
o pomoc, bo wiem, że 
kolejnej szansy mogę 
już nie doczekać”

- apeluje Agnieszka Gil.

Michał Pasternak

Serdecznie zachęcamy 
wszystkich do wspar-
cia zbiórki na leczenie 
mieszkanki Kosmolo-
wa - można to zrobić 
skanując za pomocą 
smartfona poniższy 
kod QR lub wysyłając 
SMS o treści 0056069 
na numer 72365 
(koszt 2,46 zł. brutto).

SZCZEGÓŁY I REGULA-
MIN KONKURSU MOŻ-
NA PRZECZYTAĆ ZA 
POMOCĄ SMARTFO-
NA PONIŻSZY KOD QR:

Pomóż Agnieszce Gil z Kosmolowa w walce z guzem mózgu!




