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Duże inwestycje w infra-
strukturę sportowo-re-

kreacyjną w Gorenicach

Rozstrzygnięte zostały przetargi 
na modernizację boiska sporto-
wego oraz placu przy Szkole Pod-
stawowej w Gorenicach. Koszt 
obu inwestycji zleconych przez 
władze Gminy Olkusz wyniesie 
1 405 256,47 złotych, a prace po-
trwają około 2 miesięcy.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 8.

Na wieczną wartę odszedł 
ppor. Brunon Piekarski

4 kwietnia, w wieku 93 lat, zmarł je-
den z ostatnich żyjących w powie-
cie olkuskim weteranów walk o nie-
podległość - ppor. Brunon Piekarski: 
żołnierz Armii Krajowej, członek 
powojennego podziemia niepodle-
głościowego oraz więzień polityczny 

okresu stalinowskiego.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

Szyb „Dąbrówka” w nowej roli
Wyłączenie w grudniu ubiegłego roku pomp odwadniają-
cych w kopalni “Pomorzany” zakończyło funkcjonowanie 
ostatniej kopalni w historii olkuskiego górnictwa. Pozostała 
po nim natomiast 
cała infrastruktu-
ra przemysłowa, w 
tym szyby wydo-
bywcze „Chrobry” 
oraz „Dąbrówka”.

CZYTAJ DALEJ 
NA STRONIE 3.



2www.gazetaolkuska.pl

4 kwietnia, w wieku 93 lat, 
zmarł jeden z ostatnich ży-
jących w powiecie olkuskim 
weteranów walk o niepodle-
głość - ppor. Brunon Piekar-
ski: żołnierz Armii Krajowej, 
członek powojennego pod-
ziemia niepodległościowego 
oraz więzień polityczny okre-
su stalinowskiego.

Brunon Piekarski urodził 
się w powiecie kowelskim 
(województwo wołyńskie) 
na Kresach Wschodnich 
II RP. Jego ojciec był legio-
nistą i brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Przed 
wybuchem wojny rodzina 
Piekarskich sprowadziła się 
natomiast do powiatu ol-
kuskiego. Podczas okupacji 
niemieckiej, pan Brunon 
pracował na kolei, a od 1944 
roku był członkiem scalonej 
z Armią Krajową podziem-
nej organizacji niepodległo-
ściowej „Racławice”, gdzie 

brał udział m.in. w wywia-
dzie obserwującym niemiec-
kie transporty kolejowe. Po 
zajęciu ziemi olkuskiej przez 
Armię Czerwoną, wstąpił do 
Ruchu Oporu Armii Kra-
jowej, a w 1946 roku został 
aresztowany przez władze 
komunistyczne pod zarzu-
tem nielegalnego posiadania 
broni: był przesłuchiwany 
w siedzibie Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Olkuszu oraz 
w więzieniu przy ulicy Mon-
telupich w Krakowie. Fi-
nalnie został uniewinniony 
z powodu braku dowodów. 

W 1948 roku Brunon Pie-
karski był z kolei jednym 
z założycieli organizacji 
niepodległościowej Armia 
Podziemna. Pełnił w niej 
funkcję kierownika komór-
ki propagandowej, w ra-
mach której, na podstawie 
informacji z nasłuchu Radia 

Londyn, redagowano ulot-
ki: materiały zawierające 
m.in. prawdziwe informacje 
o zbrodni katyńskiej były 
kolportowane po naszym 
kraju za pośrednictwem 
pociągów. W 1950 roku zo-
stał aresztowany ponownie. 
Tym razem przesłuchania 
i tortury były prowadzone we 
wspomnianym PUBP w Ol-
kuszu oraz w Wojewódzkim 
Urzędzie Bezpieczeństwa 
Publicznego w Krakowie, 
mieszczącym się przy Placu 
Inwalidów. Wyrokiem Woj-
skowego Sądu Rejonowego 
w Krakowie, został skazany 
na 8 lat więzienia.

Przez wiele lat opiekował 
się sztandarem wolbrom-
skiej Armii Krajowej oraz 
uczestniczył w uroczysto-
ściach patriotycznych upa-
miętniających tradycje walk 
niepodległościowych z okre-
su powstania styczniowego, 
I wojny światowej, wojny 
polsko-bolszewickiej oraz 
II wojny światowej. Porucz-
nik Piekarski brał również 
udział w spotkaniach z mło-
dzieżą w szkołach, instytu-
cjach kultury czy podczas 
kolejnych edycji Rajdu Pie-
szego Szlakami Walk Od-
działu „Hardego”, przekazu-
jąc następnym pokoleniom 
swoje osobiste wspomnienia 
i przybliżając historię dzia-
łalności niepodległościo-
wej na ziemi olkuskiej. Jego 
relacje zarejestrował m.in. 
Instytut Pileckiego, a spisa-
ne przez niego wspomnie-

nia zajęły pierwsze miejsce 
w konkursie biskupa sosno-
wieckiego „Szkice pamię-
ci. Ocalić od zapomnienia. 
Rodzinne wspomnienia 
historyczno-patriotyczne”.

Brunon Piekarski był po-
nadto twórcą Szkolnego 
Koła Sympatyków Więźniów 
Politycznych Okresu Stali-
nowskiego oraz Osób Repre-
sjonowanych przy Zespole 
Szkół w Wolbromiu, prze-
wodniczącym wolbromskie-
go oddziału Związku Więź-
niów Politycznych Okresu 
Stalinowskiego, a także 
uczestnikiem prac Powiato-

wej Rady ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych 
przy Staroście Olkuskim. 
Za swoją działalność został 
odznaczony m.in. Odznaką 
Weterana Walk o Niepod-
ległość, Krzyżem Więźnia 
Politycznego Okresu Sta-
linowskiego czy Medalem 
„Za Zasługi dla Światowego 
Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej”. Został pochowa-
ny 9 kwietnia na Cmentarzu 
Para� alnym w Wolbromiu.

Zasłużony weteran jest 
jednym z bohaterów fil-
mu „Żołnierze Niezłomni 
Ziemi Olkuskiej - historia 

i pamięć”. Jego wspomnie-
nia można obejrzeć skanu-

jąc za 
pomocą 
s m a r t -
fona za-
łączony 
kod QR. 

Kulig
Konrad
Prezes olkuskiego koła Świa-
towego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej

Na wieczną wartę odszedł ppor. Brunon Piekarski

OGŁOSZENIA

KUPIĘ
motocykl lub sa-
mochód z okresu

PRL może być 
do remontu

533 002 092
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Wyłączenie w grudniu ubie-
głego roku pomp odwadniają-
cych w kopalni “Pomorzany” 
zakończyło funkcjonowanie 
ostatniej kopalni w historii ol-
kuskiego górnictwa. Pozostała 
po nim natomiast cała infra-
struktura przemysłowa, w tym 
szyby wydobywcze „Chrobry” 
oraz „Dąbrówka”.

Jeszcze przy okazji pojawie-
nia się informacji o likwidacji 
zakładu, Wójt Gminy Klucze 
Norbert Bień rozpoczął roz-
mowy z prezesem Zakładów 
Górniczo-Hutniczych “Bole-

sław” Bogusławem Ochabem 
na temat możliwości przeka-
zania wieży szybowej szybu 
„Dąbrówka” w celu jej zasto-
sowania jako… wieży wido-
kowej na Pustyni Błędowskiej. 
Taka inicjatywa nie tylko 
przyczyniłaby się bowiem do 
zachowania dziedzictwa prze-
mysłowego i tradycji górni-
czych powiatu olkuskiego, ale 
również stanowiłaby nie lada 
atrakcję dla licznie przybywa-
jących na pustynię turystów. 
Jednocześnie podjęto roz-
mowy dotyczące zaprojekto-
wania zmian adaptacyjnych, 

jakich trzeba dokonać, by 
wieża mogła stać się punktem 
widokowym, a projekt uzy-
skał pozytywną opinię kon-
struktorów wież szybowych.

Spośród dwóch wież szybo-
wych, „Dąbrówka” okazała się 
lepszym wyborem dla Gmi-
ny Klucze z racji jej bliższego 
położenia oraz faktu, że jest 
ona usytuowana w samym 
środku działki przemysłowej, 
co w praktyce uniemożliwia 
zastosowanie jej do celów tu-
rystycznych czy kulturowych. 
Wieża miałaby zostać usytu-

owana na wschodnich obrze-
żach Pustyni Błędowskiej: 
w pobliżu Białej Przemszy, 
na linii między różą wiatrów, 
a kominem papierni. Umoż-
liwiłoby to bowiem obserwa-
cję zarówno części wojskowej 
pustyni, jak i tej zarządzanej 
przez gminę. Konstrukcja 
miałaby mieć dwa poziomy 
widokowe: pierwszy na wy-
sokości 34 metrów, który był-
by dostępny także dla osób 
niepełnosprawnych, a dru-
gi na wysokości 45 metrów, 
na który trzeba byłoby już 
wyjść pieszo. U podnóża wie-

ży powstałoby z kolei cen-
trum edukacji ekologicznej 
i przemysłowej, która opowia-
dałaby o historii wydobycia 
rudy cynku i ołowiu na ziemi 
olkuskiej, historii Pustyni Błę-
dowskiej oraz historii Klucz. 
Wzdłuż Białej Przemszy do-
prowadzone zostałyby rów-
nież ścieżki pieszo-rowerowe. 

Mamy przyjemność poin-
formować, że Prezes Ochab 
formalnie przekazał już „Dą-
brówkę” jako darowiznę od 
ZGH “Bolesław” dla Gminy 
Klucze. Pozostaje zatem mieć 

nadzieję, że znakomite wzory 
płynące z kluczewskiego sa-
morządu pomogą podjąć kon-
struktywną inicjatywę także 
w celu ocalenia dla potomno-
ści „Chrobrego”, tym bardziej, 
że w tym przypadku nie było-
by konieczne podejmowanie 
się aż tak skomplikowanego 
przedsięwzięcia. 

Rozmus
Franciszek

Szyb „Dąbrówka” w nowej roli
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Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę nieruchomości gruntowej  

stanowiącej kompleks działek położonych w Kosmolowie

 1.  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 
nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 
963,  964, 965 o łącznej powierzchni 5180 m2 położone w Kosmolowie, ujawnione w księ-
dze wieczystej nr KR1O/00035438/7, stanowiące mienie gminne sołectwa Kosmolów - na 

okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 
 2.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25.04.2022r. o godz. 10:00 w siedzi-

bie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w sali na parterze.
3.  Roczna stawka wywoławcza czynszu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
4.  Postąpienie w wysokości nie mniej niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 
100,00zł (słownie: sto złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 

1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. w terminie do dnia 22.04.2022r. 
(w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) 

z podaniem tytułu wpłaty: przetarg na dzierżawę działek położonych w Kosmolowie.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet 

czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do 
trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasada-
mi prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiają-
cego, a w szczególności wznosić budynków, budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem. 

8. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń 
publiczno - prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowią-

zującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne.
9. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w sytuacji gdy przed-

miot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań z jed-
nomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub w przypadku zmiany stanu prawnego działki.
10. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem (w godzinach pracy Urzędu) pok.111.
11. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, orga-
nizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

12.  Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olku-
szu (w dniach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek-piątek od 7:00 do 15:00). pok. 111, tel. 32 626 01 11. 

13.  Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane.
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W Wolbromiu odbył się V Otwarty Turniej Regionalny 
OYAMA Karate w Kumite i Kata

W Hali Sportowej przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wolbromiu byliśmy świad-
kami piątej edycji Otwarte-
go Turnieju Regionalnego 
OYAMA Polskiej Federacji 
Karate w Kumite i Kata o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Wolbrom. Wystartowało 
w niej 294 zawodników, re-
prezentujących 16 ośrod-
ków: Sosnowiec, Kraków 
Koyama, Tarnów, Brzeszcze, 
Kraków KAS, Wieliczkę, Ka-
towice, Tychy, Lubliniec, 
Herby, Kalwarię Zebrzydow-
ską, Proszowice, Racławi-
ce, Milówkę oraz oczywiście 
Olkusz i Wolbrom. Patronat 
medialny na tym wydarze-
niem objęła Gazeta Olkuska.

Organizatorem sporto-
wych zmagań tradycyjnie był 
Jurajski Klub OYAMA Karate 

w Wolbromiu, na czele z Sen-
sei Kazimierzem Skalniakiem 
4 dan. Oprócz samego Klubu, 
turniej został również do� -
nansowany przez Urząd Mia-
sta i Gminy w Wolbromiu. 
W ceremonii otwarcia udział 
wzięli z kolei m.in. Posłanka 
na Sejm RP VII i VIII kadencji 
Lidia Gądek, Dyrektor Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wolbromiu Stanisław To-
masz Kołodziej czy Zastępca 
Kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Wolbromiu Agniesz-
ka Gołębiowska-Karoń.

Zawody, jak zawsze 
w profesjonalny sposób, 
prowadzili Marta Skal-
niak, Sensei Kinga Skalniak 
1 dan, Grzegorz Furgaliń-
ski oraz Jakub Liszkowski. 
Opiekunem zawodników 
Jurajskiego Klubu była na-

tomiast Sensei Weronika 
Furman 1 dan, a funkcję 
sędziego bocznego Kumite 
i Kata pełnił Sensei Grze-
gorz Furgaliński 1 dan. 
Z kolei opiekę medyczną spra-
wowało Centrum Medyczne 
WOL-MED w Wolbromiu.

Karatekom z naszego regionu 
udało się zdobyć następujące 

wyróżnienia:

Semi-Knockdown (Juniorzy 
Starsi do 70 kilogramów):

I miejsce: Olaf Niewiara (Ol-
kusz)

Semi-Knockdown (Juniorzy 
Starsi powyżej 70 kilogra-

mów):

II miejsce: Hubert Fira (Ol-
kusz)

Lekki Kontakt (Młodzicy do 
35 kilogramów): 

III miejsce: Andrzej Sierpiń-
ski (Wolbrom)

Lekki Kontakt (Młodzicy do 
40 kilogramów):

I miejsce: Olgierd Niewiara 
(Olkusz)

II miejsce: Bartosz Palusiń-
ski (Wolbrom)

Lekki Kontakt (Juniorzy 
Młodsi do 40 kilogramów):

II miejsce: Kacper Marszałek 
(Olkusz)

Lekki Kontakt (Juniorzy 
Młodsi do 45 kilogramów):

II miejsce: Aleksandra Miska 
(Olkusz)

III miejsce: Szymon Palusiń-
ski (Wolbrom)

KATA Białe pasy (Dzieci 
młodsze, Chłopcy):

I miejsce: Tomasz Pilszak 
(Wolbrom)

II miejsce: Piotr Pastuszak 
(Olkusz)

KATA Białe pasy (Dziecko, 
Open):

I miejsce: Michalina Banasik 
(Wolbrom)

II miejsce: Nikodem Kania 
(Olkusz)

KATA Białe pasy (Juniorki 
Młodsze):

I miejsce: Natalia Nowakow-
ska (Olkusz)

KATA Białe pasy (Juniorki i 
Juniorzy):

I miejsce: Zuzanna Duda 
(Olkusz)

II miejsce: Alan Fiuk (Ol-
kusz)

Makiwara – praca na tarczy 
(Dzieci, Open):

I miejsce: Nikola Palusińska 
(Wolbrom)

II miejsce: Maksymilian Pa-
lusiński (Wolbrom)

III miejsce: Antoni Piątek 
(Olkusz)

Makiwara – praca na tarczy 
(Dziecko Starsze, Open):

III miejsce: Hanna Wojta-
szewska (Olkusz)

Makiwara – praca na tarczy 
(Młodzicy):

I miejsce: Bartosz Pilszak 
(Wolbrom)

II miejsce: Bartosz Palusiń-
ski (Wolbrom)

Makiwara – praca na tarczy 
(Juniorzy Młodsi):

I miejsce: Antoni Siwiecki 
(Wolbrom)

Makiwara – praca na tarczy 
(Seniorki):

I miejsce: Agata Makowska 
(Wolbrom)

KOBUDO (Juniorki Młod-
sze):

I miejsce: Aleksandra Miska 
(Olkusz)

KOBUDO (Juniorzy):

II miejsce: Jan Tracz (Wol-
brom)

KOBUDO (Seniorki):

II miejsce: Agata Makowska 
(Wolbrom)

Redakcja

REKLAMA
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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. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

na okres 21 dni tj. od dnia 11.04.2022r. do dnia 01.05.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia:

- użyczenie części działki nr 229/27 o pow. 700m2 położonej w Zedermanie z przeznaczeniem pod ustawienie trybun, na czas nieokreślony;
- część działki nr 4457 o pow. 50m2 położonej w Olkuszu przy ul. M. Reja z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości: 1,60 zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry; 
- części działek nr 2564, nr 2576/8 o łącznej pow. 10m2 i nr 1534 o pow. 10m2 położone w Olkuszu z przeznaczeniem pod studzienki i szafy teletechniczne (działki zajmowane na pod-
stawie obowiązujących umów) na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w łącznej wysokości 147,60zł brutto (tj. 
6,00/m2 netto).Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;
- użyczenie pomieszczenia w budynku przy Al. 1000 lecia 15c o pow. 83,84m2 na czas nieokreślony z przeznaczeniem pod działalność statutową Ośrodka Pomocy Społecznej;
- część działki nr 818/1 o pow. 75m2 położonej w Olkuszu obr. Pomorzany z przeznaczeniem pod ogród warzywno - owocowy (działka obecnie zajmowana bezumownie) na okres 3 lat. 
Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca  każdego roku z góry;
- część działki nr 942 o pow. 18m2 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej z przeznaczeniem pod dojazd, dojście na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 11,07zł  brutto (tj. 0,50zł/m2 netto).Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;
- najem pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Nullo o pow. 27,09m2 z przeznaczeniem pod działalność Stowarzyszenia Wędkarskiego na okres 3 lat. Stawka czynszu 
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.2423.2022 z 31.03.2022r. w wysokości: 5,00zł/m2 (tj. 166,60zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie 
do 10 każdego miesiąca z góry;
- działka nr 1802 o pow. 192m2 położona w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 134,40zł netto (tj.165,31zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;
- cześć działki nr 1449/12 o pow. 105m2 położonej w Olkuszu przy ul. Górniczej z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie  z Uchwałą 
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 73,50zł netto (tj. 90,41zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;
- użyczenie budynku Szkoły Podstawowej w Kosmolowie wraz z działkami nr 575/2, nr 576 z przeznaczeniem pod zadania statutowe Szkoły Podstawowej na okres 3 lat;
- działka nr 1188/1 o pow. 505m2 położona w Olkuszu przy ul. Miłej z przeznaczeniem pod ogród owocowo- warzywny na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 70,00zł.Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry,
- części działek nr 2115/27, 3981/4 o łącznej pow. 600m2 położone w Olkuszu ul. J. Kantego z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 516,60zł brutto (tj. 0,70 zł/m2). Termin wnoszenia opłat: 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 przetargu,  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.

OGŁOSZENIE
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Tragiczny � nał pożaru w Bukownie. 
Zginęła 83-letnia kobieta

W czwartek około godziny 
8:00 Powiatowe Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego 
otrzymało zgłoszenie o po-
żarze drewnianego domu 
w Bukownie. Podczas akcji 
ratowniczo-gaśniczej, stra-
żacy znaleźli ciało 83-latki.

Z otrzymanych przez 
mundurowych informacji 
wynikało, że w domu mogą 
znajdować się dwie starsze 

osoby. Na miejsce natych-
miast skierowano służby ra-
townicze, które znalazły ciało 
starszej kobiety. 79-latek, któ-
remu udało się wyjść z domu 
o własnych siłach, został na-
tomiast przetransportowany 
do Nowego Szpitala w Ol-
kuszu z poparzeniami ciała.

Na miejscu zdarzenia wy-
konano czynności z udzia-
łem prokuratora, biegłego 

z zakresu pożarnictwa oraz 
technika kryminalistyki, 
a ciało kobiety zostało zabez-
pieczone do dalszych badań 
w Zakładzie Medycyny Są-
dowej. Śledczy ustalają przy-
czyny i okoliczności pożaru, 
a także szacują straty: wstęp-
nie wykluczono, by doszło 
do celowego podpalenia.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu
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Bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy kolportowany do domów, miesz-
kań i � rm w Olkuszu oraz pozostałych miejsowości powiatu olkuskiego. Redakcja nie 

ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
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W wypełnionej po brzegi 
entuzjastami lokalnej kultury 
sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu 
odbyła się uroczystość wręcze-
nia statuetek Olkuskiej Nagro-
dy Artystycznej za rok 2021. 
Tegorocznymi laureatami ple-
biscytu zostali Maciej Semla, 
Anna Brandegger-Miśków oraz 
Jonasz Jochemczyk.

“Zwłaszcza w ostatnich tygo-
dniach uświadamiamy sobie, 
jak ważną rolę w naszym ży-
ciu odgrywa sztuka. Pozwala 
nam ona bowiem przetrwać 
ciężkie chwile, przypomi-
nając, że w końcu nastanie 
czas, gdy zło przeminie, 
a prawda i dobro zatriumfu-
ją, a także daje nadzieję i siłę, 
by pokonywać trudności” 

- mówił Roman Piaśnik.

W kategorii „Całokształt 
Twórczości” Kapituła Na-
grody wyróżniła organistę 
liturgicznego i dyrygenta 
chóralnego Macieja Semlę, 
który ukończył Akademię 
Muzyczną im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Krakowie 
z wyróżnieniem. Na instru-
mentach kościelnych gra on 
już od 12. roku życia, a pracę 
organisty rozpoczął jeszcze 
w 1993 roku. Od 15 lat pełni 
natomiast funkcję organisty 
w Bazylice Rzymskokatolic-
kiej pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Olkuszu oraz jest opieku-
nem XVII-wiecznych orga-
nów Hansa Hummla i Jerzego 
Nitrowskiego. Jego zaangażo-
wanie wykracza dalece poza 
akompaniowanie w czasie 
mszy świętych: bierze udział 
w koncertach i wydarzeniach, 
takich jak Międzynarodo-

we Dni Muzyki Organowej 
i Kameralnej czy Letni Festi-
wal Organowy, współpracuje 
z Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury w Olkuszu, Stowarzysze-
niem na Rzecz Historycznych 
Organów Hansa Hummla 
i Jerzego Nitrowskiego, Sto-
warzyszeniem Wszyscy dla 
wszystkich oraz Stowarzysze-
niem Zamek Rabsztyn, jak 
również przyczynia się do 
promocji zabytkowych or-
ganów Hansa Hummla oraz 
Olkusza podczas prezentacji 
organów na koncertach. Jako 
kustosz olkuskich organów, 
prezentuje swoje umiejętno-
ści zarówno w Polsce, jak i za 
granicą.

W kategorii „Animator Kul-
tury” Olkuską Nagrodę Arty-
styczną otrzymała natomiast 
absolwentka germanistyki na 

Uniwersytecie Wrocławskim 
Anna Brandegger-Miśków, 
która swoją pracą zawodową 
związała się z I Liceum Ogól-
nokształcącym w Olkuszu, 
gdzie nauczała, a także orga-
nizowała wymiany uczniów, 
obchody jubileuszowe czy 
spotkania opłatkowe. Realizo-
wała ona także liczne, zarów-
no krajowe, jak i zagraniczne, 
tłumaczenia i szkolenia, jest 
współzałożycielką Stowarzy-
szenia „Złota Arka”, gdzie 
współtworzyła Zeszyty Histo-
ryczne Olkusza oraz włączała 
się w liczne inicjatywy olku-
skiego oddziału PTTK, Stowa-
rzyszenia Miast Partnerskich, 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olkuszu, olkuskich para� i, 
Stowarzyszenia na Rzecz Hi-
storycznych Organów Hansa 
Hummla i Jerzego Nitrow-
skiego czy Centrum Kultury 
Polskiej na Litwie.

W kategorii „Młody Twór-
ca” nagrodę zdobył z kolei 
Jonasz Jochemczyk, któ-
ry naukę gry na fortepianie 
w Szkole Muzycznej I stopnia 
w Olkuszu rozpoczął w wie-
ku 7 lat. Obecnie swoją edu-
kację muzyczną kontynuuje 
w Krakowie, a jego naturalne 
predyspozycje wirtuozowskie 
i wrażliwość muzyczną pod-
kreślają kolejni wybitni peda-
godzy. Dzięki swojej dojrzało-
ści artystycznej i pracowitości, 
został doceniony m.in. na-
grodą w Międzynarodowym 
Konkursie Chopinowskim 
w Wiedniu czy w Między-
narodowym Konkursie Pia-
nistycznym w Singapurze. 

Z zaangażowaniem bierze on 
również udział w lokalnych 
inicjatywach i koncertach, np. 
z okazji jubileuszu PSM I st. 
w Olkuszu czy w czasie Święta 
Srebra - Dni Olkusza i Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Swoją bogatą wie-
dzą muzyczną dzieli się także 
z innymi, prowadząc warsztaty 
pianistyczne w olkuskim Ogni-
sku Artystycznym Żaczek.

W tle najważniejszych wy-
darzeń związanych z wręcze-
niem laureatom Olkuskiej Na-
grody Artystycznej, z dużym 
zaangażowaniem pracował 
również Jacek Majcherkie-
wicz, który tradycyjnie wyko-

nał karykatury wyróżnionych 
artystów. Prawdziwą wisienką 
na torcie był natomiast kon-
cert w wykonaniu zespołu 
Bartek Szu i Te Fajne Dziew-
czyny: salę wypełniła miłość 
wypływająca z aranżacji zna-
nych i lubianych utworów 
oraz własnych kompozycji 
artystów. Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu 
Marcin Wiercioch zapewnił 
na zakończenie, że już nie-
bawem laureatów Olkuskiej 
Nagrody Artystycznej będzie 
można zobaczyć oraz usłyszeć 
na specjalnie organizowanych 
wydarzeniach.

Redakcja

Olkuskie Nagrody Artystyczne za rok 2021 rozdane!
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Rozstrzygnięte zostały 
przetargi na moderni-
zację boiska sportowego 
oraz placu przy Szkole 
Podstawowej w Goreni-
cach. Koszt obu inwe-
stycji zleconych przez 
władze Gminy Olkusz 
wyniesie 1 405 256,47 
złotych, a prace po-
trwają około 2 miesięcy.

W ramach zadania 
“Sport i rekreacja - mo-
dernizacja obiektu spor-
towego w Gorenicach”, 
powstanie m.in. siłownia 
zewnę trzna, system mo-
nitoringu, nowe ogro-
dzenie czy ciągi pieszych 
i pochylnie dla niepełno-
sprawnych. Nawierzchnia 
boiska zewnętrznego zo-
stanie natomiast pokryta 

poliuretanem, czyli mate-
riałem, z którego powstają 
najbardziej profesjonalne 
nawierzchnie sportowe: 
umożliwia on bowiem za-
chowanie odpowiedniego 
bezpieczeństwa i ochrony 
dla stawów, kości czy po-
szczególnych części ciała 
użytkowników. Całość 
dopełni ponadto rozbudo-
wane na obszar całego te-

renu rekreacyjnego oś wie-
tlenie. Prace o wartości 
936 256,47 złotych wyko-
na ACE lNVEST Sp. z o.o. 
z Olkusza.

“To bardzo duże i znaczą-
ce dla mieszkańców Gore-
nic inwestycje. Wcześniej 
zakończone zostały także 
prace przy remizie Ochot-
niczej Straży Pożarnej. 
Szczególnie cieszy mnie 
fakt, że z realizowanych 
zadań skorzystają wszy-
scy mieszkańcy: od naj-
młodszych uczniów, aż po 
grupy senioralne” 

- komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik.

Przedmiotem zadania 
“Teren rekreacyjno-spor-
towy przy Szkole Podsta-
wowej w Gorenicach - za-
gospodarowanie terenu 
placu szkolnego po stronie 
północnej” będzie z kolei 

stworzenie strefy rekre-
acyjnej od północnej stro-
ny budynku Szkoły Pod-
stawowej w Gorenicach. 
Pojawią się tam elementy 
małej architektury z krę-
giem ogniskowym, ławka-
mi, koszami na śmieci oraz 
zacienionym miejscem 
odpoczynku dla dzieci 
w postaci drewnianej al-
tany przy placu zabaw. 
Wykonane zostanie tak-
że ogrodzenie oraz cią-
gi piesze, a wszystkich 
z pewnością ucieszy fakt, 
że nasadzone zostaną 
również nowe drzewa. 
Wykonawcą robót za 
kwotę 469 000,00 złotych 
będzie Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe ,,GAMEX" 
Grzegorz Żurek z Osieka.

Przypominamy, że oba 
zadania są częścią więk-
szego projektu o nazwie 
„Rozbudowa budynku 
OSP wraz z zagospodaro-

waniem przestrzeni pu-
blicznej na cele społeczne 
w Gorenicach w gminie 
Olkusz”. Oprócz opisywa-
nego zagospodarowania te-
renu placu szkolnego oraz 
modernizacji stadionu, ob-
jął on także wspomnianą 
rozbudowę i przebudowę 
istniejącego budynku oraz 
instalacji wewnętrznych 
remizy OSP w Gorenicach. 
Wartość wszystkich reali-
zowanych w ramach tego 
projektu prac wyniosła 
3 605 140,06 złotych, z cze-
go aż 2 558 391,33 złotych 
(70,97%) pokryło pozy-
skane do� nansowanie ze 
środków Unii Europejskiej. 
Warto również nadmienić, 
że projekt złożony przez 
władze naszego miasta 
znalazł się na pierwszym 
miejscu wśród wszystkich 
wniosków, które otrzymały 
do� nansowanie, uzyskując 
najwyższą ocenę.

Redakcja

Duże inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w Gorenicach
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