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

POMOC DROGOWA, TRANSPORTPOMOC DROGOWA, TRANSPORT
TEL.: 5000 999 01TEL.: 5000 999 01

www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl
MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 28224h

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego 
   lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.
800 – 2200

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 9 cm, 11.1 cm i 13 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 drzwiCzynne:

pon. - piątek 9.00 - 17.15  
           sobota 9.00 - 13.00  
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP) • tel. (32) 754 60 10 • biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

WSZYSTKO Z DREWNA"U GÓRALA" U NAS NAJTANIEJ !!

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 102
tel. 503 505 662 • biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

Czynne: pon.-pt. 7.00 - 16.00 

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079 • www.polnox.pl
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

www.polnox.pl

• naprawiamy wszystkie 
   uszkodzenia!
• wymiana układów BGA
• wymiana matryc
• instalacja systemu 
   operacyjnego
• czyszczenie 
   i konserwacja

SERWIS
LAPTOPÓW

SPRZEDAŻ
WĘGLA 

• Orzech I
• Orzech II
• Kostka
• Groszek 
• Ekogroszek
• Miał

Rodaki, ul. Rzeka tel. 728 122 613
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t. +48 604 97 33 55
a. ul. Krakowska 21, 
     Wolbrom
w. www.fizjo-manual.pl

Kompleksowa fizjoterapia
• ortopedyczna
• poudarowa
• terapia chorób kręgosłupa
• reedukacja chodu
• korekcja wad postawy
• fizykoterapia

Stosujemy najnowocześniejsze metody: 
McKenzie, terapia manualna IFOMPT, 

PNF, Cyriax, taping medyczny

Ze
skierowaniem

NFZ
 -20%

Poznając organizację tak silnie odnoszącą się do historii, nie sposób pominąć 
jej dziejów. W naszym mieście powstała w 1989 r.. a dokładniej 26 paździer-
nika, kiedy to staraniem staraniem 16. kombatantów założyło Koło Olkusz 
Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Po scaleniu AK-owskich organi-
zacji kombatanckich w 1990 r. stało się Kołem Olkusz Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Pod tą nazwą istnieje do dzisiaj. Pierwszym 
jego prezesem był Leopold Florek, pseudonim „Sufler”, członek drużyny 
dywersyjnej olkuskiego pułku „Srebro” AK oraz Oddziału Partyzanckiego 
„Surowiec”. Koniecznie wymienić należy też pierwszego prezesa honorowego 
- Kazimierza Kluczewskiego, ps. „Pijok”, komendanta Obwodu Olkusz AK 
i dowódcę pułku „Srebro”.
15 lutego 1990 r. prezesem został Wiesław Kluczewski ps. „Braciszek”, 
także żołnierz pułku „Srebro”. To za jego prezesury, w dniu 11 listopada 
1991 r., poświęcony został sztandar Koła Olkusz ŚZŻAK. W 1997 r. dzięki 
zaangażowaniu wielu członków Koła odbyła się uroczystość poświęcenia na 
olkuskim cmentarzu pomnika nad grobem żołnierzy 23. śląskiej Dywizji 
Piechoty AK i 106. miechowskiej DP AK. Wspomnieć warto, że 3 maja 1997 
r. została zorganizowana wystawa pamiątek i dokumentów Armii Krajowej, 
której autorem był Wiesław Kluczewski.
W 1999 r. prezesem zarządu Koła został wybrany Zenon Mędrek, ps. „Klucz”, 
podczas okupacji żołnierz pułku „Srebro”. Za jego kadencji, w dniu 20 maja 
2001 r. odsłonięto na Starym Cmentarzu w Olkuszu tablice ku pamięci żoł-
nierzy AK z terenu ziemi olkuskiej. W latach 1999-2004 wydanych zostało 
kilka zeszytów serii „Partyzanckie wspomnienia”, przygotowanych przez 
Komisję Historyczną Koła, tj. Jana Jarno, Zenona Mędrka i Stanisława Sowulę.
 W 2003 r. następnym prezesem wybrany został właśnie Stanisław Sowula, 
ps. „Sojka”, ostatni na tym stanowisku przedstawiciel pokolenia biorącego 
czynny udział w walce o niepodległość. Ze względu na swój młody wiek 
w czasie okupacji pełnił funkcję łącznika placówki w Zadrożu. Przy jego 
protekcji, pod auspicjami ŚZŻAK oraz w porozumieniu z Kuratorium 
Oświaty w Krakowie 14 lutego 2013 r. powstał przy IV LO w Olkuszu Klub 
Historyczny im. Armii Krajowej. Stanisław Sowula zmarł 12 marca 2016 r. 
Warto też przypomnieć, że członkiem olkuskiego koła ŚZŻAK był wielki 
olkuszanin, harcerz, żołnierz AK i społecznik Mieczysław Karwiński, który 
odszedł 11 kwietnia 2016 r.
Obecnym prezesem, wybranym 28 lipca 2016 r., jest Konrad Kulig, przed-
stawiciel młodego pokolenia, które podejmuje misję pielęgnowanie pamięci 
i przekazywanie etosu Armii Krajowej. Prezesem Honorowym jest Zenon 
Mędrek ps. „Klucz”. W całej historii Koła, przez jego szeregi przewinęło się 
135. członków. Na dzień dzisiejszy zrzeszonych jest 20. członków, w tym 
5. kombatantów.
Obecnie Światowy Związek Żołnierzy AK zmienia się z organizacji komba-
tanckiej na społeczną, intensywnie wdrażając Program „Kontynuacja”. Program 
zakłada przyjmowanie w szeregi organizacji członków nie-kombatantów, 
którzy mają kontynuować popularyzowanie historii AK i przekazywanie 
jej Etosu. Elementem programu Kontynuacja jest m. in. ogólnopolska akcja 
tworzenia szkolnych Klubów Historycznych im. AK, a także rozwijanie 
współpracy z organizacjami o pokrewnych celach. 

Priorytetem odmłodzonego olkuskiego Zarządu Koła jest utrzymywanie sta-
łego kontaktu z kombatantami (również z innych organizacji kombatanckich), 
organizowanie spotkań z nimi, informowanie o podejmowanych inicjatywach. 
Pozwala to podtrzymywać łączność między pokoleniem AK-owców, a młodszą 
generacją, wykorzystującą swój wiek i siły do aktywnego działania. Wśród 
licznych form ich działalności, jako wiodące wymienić można: 
•	 zbieranie relacji świadków, 
•	 publikacje artykułów naukowych i popularnonaukowych w prasie 

lokalnej i ogólnopolskiej,
•	 codzienną pomoc kombatantom,
•	 organizację uroczystości patriotycznych i udział w takich wydarzeniach,
•	 rekonstrukcje historyczne dotyczące oddziałów AK i żołnierzy wyklę-

tych, ze szczególnym uwzględnieniem operującego na ziemi olkuskiej 
oddziału AK Gerarda Woźnicy „Hardego”,

•	 produkcję filmów dokumentalnych,
•	 współpracę z organizacjami o pokrewnych celach.
Jak aktywność ta wygląda w praktyce? - W 2016 roku nasze Koło zorganizo-
wało lub współorganizowało m. in.: wystawę, sześć sesji i prelekcji naukowych, 
dwie uroczystości rocznicowo-patriotyczne oraz projekcję filmu. Ponadto 
zebraliśmy relacje siedemnastu świadków historii, współorganizowaliśmy lub 
braliśmy udział w sześciu inscenizacjach i rajdach historycznych oraz wielu 
innych uroczystościach. W podjętych przez nas inicjatywach wzięło udział 
ponad tysiąc osób. Najważniejszą inicjatywą 2016 r. było otwarcie w Muzeum 
Regionalnym PTTK w Olkuszu wystawy „Z Matką Boską w kryptonimie 
– Inspektorat AK <<Maria>> walczy”, opowiadającej historię 106. Dywizji 
Piechoty AK – wyjaśnił nam prezes Konrad Kulig.
Działalność członków Koła nie ogranicza się wyłącznie do własnych inicjatyw, 
otwarci są również na współpracę z innymi stowarzyszeniami i instytucjami. 
Wśród ich partnerów w rozmaitych przedsięwzięciach wymienić należy PTTK, 
Hufiec ZHP w Olkuszu, ZHR, IPN w Krakowie, Muzeum AK w Krako-
wie, Stowarzyszenie Żołnierzy AK Inspektorat „Maria”, 13. Świętokrzyski 
Korpus Polskich Drużyn Strzeleckich Oddział Olkusz, Związek Więźniów 
Politycznych Okresu Stalinowskiego Koło Wolbrom, Związek Kombatantów 
RP i Osób Represjonowanych Koła Olkusz i Klucze, Zrzeszenie WiN, Orzeł 
Biały, Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski, MOK Olkusz, 
Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, Klub Historyczny im. AK przy IV LO 
w Olkuszu, środowisko olkuskich Kresowian, lokalny samorząd, szkoły 
i grupy rekonstrukcyjne - w tym SRH Wrzesień 39, GRH Błyskawica, GRH 
Żandarmeria, Pułk 4. Ułanów Zaniemeńskich, a także, co oczywiste, inne 
oddziały Światowego Związku Żołnierzy AK.
Z najnowszych inicjatyw, zrealizowanych w tym roku, na szczególną uwagę 
zasługuje II Olkuski Marsz Żołnierzy Wyklętych, uroczystości 74. rocznicy 
apogeum Rzezi Wołyńskiej oraz 73. rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego. Bieżące relacje z życia Koła można śledzić na profilu Facebook: 
www.facebook.com/szzak.olkusz/. Warto też obejrzeć filmy dokumentalne 
i relacje świadków historii, które opublikowane są na kanale Armia Krajowa 
Olkusz na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCyS4NIPEpN-
9koHKr-Je_rnA 

- Zachęcam wszystkich zainteresowanych aktywnością patriotyczną do 
wstąpienia w szeregi naszego Koła. To niepowtarzalna dla młodych pokoleń 
okazja, aby działać w tej samej organizacji z bohaterami, żołnierzami podzie-
mia niepodległościowego. Gwarantuję, że wśród wielu pól naszych inicjatyw 
każdy znajdzie coś dla siebie, a przy okazji nawiąże interesujące kontakty, 
pozna niedostępne dla innych miejsca i zbierze ciekawe doświadczenia – mówi 
Konrad Kulig. Siedziba Koła mieści się w Olkuszu przy ul. Nullo 29a. Zarząd 
pełni tam dyżury w piątki od godz. 10:00 do 12:00.
Zapraszamy też do zapoznania się z projektem Centrum Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych „Pomost”: http://pomost.rsm.olkusz.pl

Tekst: Centrum Wspomagania Organizacji  
Pozarządowych „Pomost” w Olkuszu.

Zdjęcia: archiwum Światowego Związku  
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz.

POZYTYWNIE AKTYWNI OLKUSZANIE: ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY AK KOŁO OLKUSZ
Nie tylko organizowanie uroczystości, ale też codzienna pomoc kombatantom, zbieranie relacji świadków historii, produkcja filmów dokumentalnych i wiele innych godnych uzna-
nia działań składa się na aktywność Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Olkusz. Temu właśnie stowarzyszeniu poświęcona jest kolejne spotkanie z cyklu Pozytywnie aktywni 
olkuszanie, realizowane dzięki dotacji przyznanej przez Gminę Olkusz dla Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost”.

Informacje
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz.U.2016.1713 t.j. z dnia 2016.10.17 
z późn. zm.) [dalej: kpw] przewiduje tzw. 
postępowanie mandatowe. Rozstrzy-
gnięcia w takim postępowaniu zapadają 
w drodze mandatów karnych. Postępo-
wanie to prowadzi Policja, a inne organy 
w wypadkach wskazanych w szczegól-
nych przepisach. W postępowaniu 
mandatowym można nałożyć grzywnę 
w wysokości do 500 zł, a w przypad-
ku zbiegu przepisów ustawy do 1000 
zł. Powyższe uregulowanie dotyczy 
popularniejszych przypadków wykro-
czeń w tym trybie. W drodze mandatu 
karnego nie nakłada się jednak grzywny 
za wykroczenia, za które należałoby 
orzec środek karny. 
Funkcjonariusz nakładający grzywnę 
w drodze mandatu karnego obowią-
zany jest określić jej wysokość, rodzaj 
i charakter wykroczenia i jego kwali-
fikację prawną oraz poinformować nas 
o prawie odmowy przyjęcia mandatu 
karnego i o skutkach prawnych takiej 
odmowy. Funkcjonariusz wypisuje nam 
samokopiujący bloczek składający się 
z 5 odcinków, który również zawiera 
ww. pouczenie. Mandat może zostać 
również wygenerowany z systemu tele-
informatycznego. Ponadto, funkcjona-
riusz wpisuje swój numer służbowy, a na 
nasze żądanie jest obowiązany okazać 
dokument uprawniający go do nałożenia 
grzywny w drodze mandatu karnego.
Pamiętajmy że odmowa przyjęcia man-
datu to nasze prawo określone w ustawie. 

Musimy jednak z niego skorzystać zanim 
mandat stanie się prawomocny czyli jesz-
cze przed jego przyjęciem, a mówiąc 
ściślej i językiem ustawy – przed pokwi-
towaniem jego odbioru (w przypadku 
mandatu gotówkowego i kredytowanego) 
albo przed jego opłaceniem (w przypadku 
tzw. mandatu zaocznego).
W razie odmowy przyjęcia mandatu kar-
nego lub nieuiszczenia w wyznaczonym 
terminie grzywny nałożonej mandatem 
zaocznym, organ, którego funkcjona-
riusz nałożył grzywnę, występuje do Sądu 
z wnioskiem o ukaranie. We wniosku 
tym funkcjonariusz musi zaznaczyć, że 
odmówiliśmy przyjęcia mandatu albo nie 
uiściliśmy grzywny nałożonej mandatem 
zaocznym, a w miarę możności winien 
również podać przyczyny naszej odmowy.
Pamiętajmy, że funkcjonariusz upraw-
niony do nakładania grzywny w drodze 
mandatu karnego może ją nałożyć jedy-
nie, gdy: po pierwsze schwytano sprawcę 
wykroczenia na gorącym uczynku lub 
bezpośrednio po popełnieniu wykrocze-
nia. W takim wypadku jednak nałożenie 
grzywny w drodze mandatu musi nastą-
pić w terminie14 dni od daty ujawnienia 
czynu. Po drugie możliwość taka istnieje 
tylko jeżeli funkcjonariusz stwierdzi 
popełnienie wykroczenia naocznie pod 
nieobecność sprawcy, a nie zachodzi 
wątpliwość co do sprawcy czynu. Tutaj 
funkcjonariusza wiąże termin 90 dni. 
Po trzecie wreszcie – jeżeli stwierdzi 
popełnienie wykroczenia za pomocą 
przyrządu kontrolno-pomiarowego lub 
urządzenia rejestrującego, a sprawca nie 

został schwytany na gorącym uczynku 
lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi 
wątpliwość co do sprawcy. Czas na nało-
żenie mandatu w tym ostatnim przypad-
ku to 180 dni od daty ujawnienia czynu.
Tym którzy dobrnęli do końca artykułu 
gratuluję wytrwałości i wskażę na jesz-
cze jedną możliwość. Otóż mało która 
osoba bez wykształcenia prawniczego 
wie, że zgodnie z art. 101 kpw, nawet 
prawomocny mandat karny (a zatem 
przyjęty, a również i opłacony) podlega 
niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę 
nałożono za czyn niebędący czynem 
zabronionym jako wykroczenie albo na 
osobę, która popełniła czyn zabronio-
ny przed ukończeniem 17 lat, albo gdy 
ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia 
wykroczenia np. z przyczyn popełnienia 
czynu w stanie wyższej konieczności. 
Mandat podlega również uchyleniu 
w przypadku przekroczenia terminów 
na jego nałożenie o których pisałem 
nieco wyżej.
Uwaga: uchylenie następuje na nasz 
wniosek ale na który mamy jedynie 7 
dni od uprawomocnienia się mandatu 
– musimy zatem działać bardzo szybko. 
Wystąpienie  do  Sądu  o  uchylenie  
mandatu nie zwalnia nas co prawda 
z obowiązku terminowego uiszczenia 
nałożonej grzywny, natomiast w przy-
padku skutecznego uchylenia mandatu 
Sąd nakazuje danemu podmiotowi zwrot 
uiszczonej przez nas kwoty.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 

„MIAŁEM PECHA” 
 - CZYLI  SŁAWETNY MANDAT KARNY

Kogo z nas nie spotkał chociaż raz ten przykry obowiązek? Siedzimy w radio-
wozie a funkcjonariusz wypisuje nam „bloczek”. Jakie mamy możliwości i co 
dalej? Trzeba nam szybko podjąć decyzję dotyczącą tego czy przyjmujemy 
mandat czy też szukamy sprawiedliwości w Sądzie.

Powyższy artykuł ma charakter jedynie informacyjny, mający na celu poszerzanie świadomości prawnej społeczności powiatu olkuskiego. 
Należy pamiętać, że celem uzyskania fachowej pomocy prawnej i rzetelnej porady dotyczącej konkretnej sprawy z uwzględnieniem jej 
specyfiki oraz indywidualnego charakteru należy udać się do profesjonalisty w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Serdecznie zapraszam Państwa do wysyłania na adres e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl nurtujących Państwa zagadnień z zakresu 
prawa, które to sugestie będą mogły zostać następnie poruszone na łamach „Gwarka Olkuskiego”.

Osoba, która nie spełniła obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia obo-
wiązkowego zgodnie z warunkami 
tego ubezpieczenia, musi wnieść 
opłatę karną, co regulują przepisy 
ustawy z dnia 22 maja 2003 roku 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 2060, 1948, z 2017 
r. poz. 1089).
W przypadku komunikacyjnego 
ubezpieczenia OC, wysokość opła-
ty karnej zależna jest od liczby dni, 
przez które posiadacz pojazdu pozo-
stawał bez ochrony ubezpieczenio-
wej oraz od rodzaju tego pojazdu. 
Wysokość opłaty karnej za brak 
OC komunikacyjnego w przypadku 
samochodów osobowych jest to rów-
nowartość 2- krotności  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, samocho-
dów ciężarowych, ciągników samo-
chodowych i autobusów – równo-
wartość 3- krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, natomiast 
w przypadku pozostałych pojazdów 
(np. motocykli czy motorowerów) 
– równowartość 1/3 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.
Odnośnie okresu pozostawania bez 
ochrony ubezpieczeniowej w danym 
roku kalendarzowym opłata karna 
wynosi do 3 dni – 20% pełnej opłaty 
karnej, od 4 do 14 dni – 50% pełnej 

opłaty karnej, a powyżej 14 dni – 
100% opłaty karnej. 
Opłaty karne nie są naliczane przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwaran-
cyjny – zarówno ich wysokość, jak 
i tryb nakładania i dochodzenia są 
ściśle określone przez przepisy usta-
wy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych, UFG i PBUK i z tego względu 
nie mogą podlegać negocjacjom.
Należy wiedzieć, że kara jest nakła-
dana jedynie za okres, w którym nie 
było ubezpieczenia w roku prze-
prowadzenia kontroli. Zatem jeżeli 
kierowca nie miał polisy od kilku lat 
to w wyniku kontroli UFG otrzy-
ma jedynie karę za brak OC w roku 
kontroli.
Jeżeli na wezwanie Funduszu posia-
dacz pojazdu udowodni, że we wska-
zanym okresie zawarte przez niego 
ubezpieczenie OC było ważne, lub 
nie podlegał on takiemu obowiązko-
wi, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwa-
rancyjny odstąpi od dochodzenia 
opłaty. Natomiast jeżeli na wezwa-
nie Funduszu posiadacz pojazdu nie 
okaże żądanych dokumentów lub nie 
uiści opłaty, dalsza windykacja będzie 
prowadzona w trybie egzekucyjnym 
przez urząd skarbowy w jego miejscu 
pobytu. 
W sytuacji gdy posiadacz pojazdu 
kwestionuje zasadność dochodzenia 
opłaty karnej w trybie egzekucyjnym, 
przysługuje mu prawo wniesienia 

zarzutów do Zarządu Funduszu, 
za pośrednictwem prowadzącego 
postępowanie egzekucyjne naczel-
nika urzędu skarbowego. Z kolei na 
postanowienie wydane przez Zarząd 
Funduszu można złożyć zażalenie do 
Rady Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Postanowienie Rady 
Funduszu jest ostateczne.
Zgodnie z art. 94 ustawy o ubezpie-
czeniach obowiązkowych, w uza-
sadnionych przypadkach, kierując 
się przede wszystkim wyjątkowo 
trudną sytuacją materialną i mająt-
kową zobowiązanego, jak również 
jego sytuacją życiową, Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny może 
umorzyć opłatę w całości lub w części 
albo udzielić ulgi w jej spłacie.
Konieczne jest jednak złożenie odpo-
wiedniego wniosku wraz z obszer-
nym uzasadnieniem oraz rzetelnym 
udokumentowaniem trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej. 
Podstawy do umorzenia opłaty lub 
zastosowania ulgi w jej spłacie każ-
dorazowo podlegają ocenie UFG na 
podstawie Regulaminu umarzania 
wierzytelności Funduszu z tytułu 
opłat, odstępowania od dochodze-
nia zwrotów wypłaconych świadczeń 
i poniesionych kosztów (roszczeń 
regresowych) oraz udzielania ulg 
w ich spłacie.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

KARA ZA BRAK OC
Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, musi wnieść 
opłatę karną, co regulują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 2060, 1948, z 2017 r. poz. 1089).

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.  
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.

Klucze, ul. Osada 39 A
(naprzeciwko Papierni)
tel./fax 32 642 80 81
                 32 645 74 78
biuro@gigantokna.pl 
Pn.- Pt. 7.00 - 16.00, Sob. 7.00 - 13.00

PRODUCENT 
OKIEN PCV

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

PRODUKCJA LIN PLECIONYCH,
LIN KRĘCONYCH I SZNURKA MURARSKIEGO

okna pcv i aluminim
profesjonalny montaż

i doradztwo techniczne

cement, wapno, farby, lakiery,
płyty gipsowo-kartonowe, artykuły metalowe

www.gigantokna.pl

Oferujemy także:
ROLETKI, ŻALUZJE, MOSKITIERY, DRZWI WEJŚCIOWE

PROMOCJA WAKACYJNA:  Rabat 35% na PCV

OKNA

NAJWYŻSZEJ

JAKOŚCI

tel. 601 464 046

POKRYCIA
DACHOWE
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ 
   GWARANCJĄ!!!
• BLACHY
• OKNA DACHOWE 
• MEMBRANY
• RYNNY
POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

Olkusz, ul. Składowa 2
tel: 32 726 74 36 • e-mail: biuro@sabram.pl
Pn.-Pt. 9.00 - 17.00, Sob. 9.00 - 13.00

OGRODZENIA 

BRAMY
GARAŻOWE

• Łupane Joniec 
• Aluminiowe Guardi 
• Stalowe Wiśniowski

NAPĘDY DO BRAM • MONTAŻ BRAM ORAZ AUTOMATYKI

Informacje
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tel. 606-753-020, 603-966-442

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

Jednym z najważniejszych elementów realizacji zadań związanych z publicznym 
transportem zbiorowym, posiadającym charakter „użyteczności publicznej”, jest 
kształtowanie taryfy biletowej.
Wychodząc naprzeciw licznym postulatom ze strony mieszkańców, pasażerów 
naszej miejskiej komunikacji,  Zarząd ZKG „KM” zamierza docelowo zmodyfikować 
obowiązującą taryfę biletową na terenie gmin – członków Związku.
Pilotażowo wprowadzamy  na okres od września do końca 2017 r.,  zmianę taryfy 
poprzez obniżenie cen biletów na terenie strefy miejskiej Olkusza (ujednolicenie z 
cenami biletów na liniach M, PS, i Sł) do 1 zł, jak i jednej jednostki administracyjnej 
- z 3 do 2 zł. Zmiany dotyczyć będą biletów jednorazowych, jak i okresowych.
Działania te, co Zarząd ZKG „KM” chce wyraźnie podkreślić, są także elementem 
ukierunkowanym na obniżenie emisji spalin poprzez zwiększone korzystanie z 
komunikacji publicznej i ograniczenie korzystania z samochodów prywatnych - 
zwłaszcza w zakorkowanych strefach miejskich.
W kontraktowaniu usług przewozowych na lata następne planowana jest odnowa 
taboru, podniesienie standardu wyposażenia, co w znacznym stopniu poprawi 
bezpieczeństwo, jak i komfort podróżowania naszych pasażerów.
Zachęcamy do korzystania z naszych usług, dzięki czemu będziemy mogli 
skuteczniej podnosić ich jakość.

Z poważaniem 
Zarząd ZKG „KM” w Olkuszu

Komunikacją miejską
znacznie taniej od września !!!

•	 Niedawno	pisaliśmy	o	harcerzach,	którzy	szczycą	się	w	naszym	mieście	historią	
sięgającą	1915	r.	Czy	to	prawda,	że	organizacja	skupiającej	pasjonatów	i	popu-
laryzatorów	turystyki	w	naszym	mieście	ma	jeszcze	dłuższą	tradycję?	Proszę	
o	kilka	słów	wprowadzenia	o	początkach	PTTK	i	zasłużonych	działaczach.

Barbara Wróbel: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Olkuszu rozpoczęło swą 
działalność w 1910 roku. Jednakże dopiero na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego w Warszawie dnia 11 listopada 1911 r. inż. Antoni Minkie-
wicz  zgłosił w imieniu obywateli Miasta Olkusza chęć powołania Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Olkuszu. Obecni na posiedzeniu 
zaakceptowali prośbę i od tego dnia Oddział PTK w Olkuszu działa formalnie. 
Potrzeba utworzenia Towarzystwa wydawała się wówczas konieczna, gdyż liczne 
wycieczki z Polski przyjeżdżały do Olkusza i Ojcowa. Kolejnym walorem jest 
położenie geograficzne i tradycje starego górnictwa oraz bliskość malowniczych 
krajobrazów Doliny Ojcowa, Pustynia Błędowska.
Praca Towarzystwa skupiała się wówczas w sekcjach: wycieczkowej, muzealnej, 
bibliotecznej i fotograficznej. Organizowano wiele spotkań i odczytów. Ich tema-
tyka to: przyroda , historia miasta, regionu, górnictwa i wspaniałych obiektów 
zabytkowych. Spośród naszych mieszkańców  zaangażowanych w działalność 
krajoznawczą, muzealną, a także wydawniczą należy wymienić: inż. A. Minkie-
wicza, dr. J. Opalskiego, dr. S. Buchowieckiego, St. Gadomskiego, K. Krajew-
skiego, T. Tacikowskiego, A. Machnickiego, A. Okrajni, J. Wiśniewskiego, W. 
Buchowiecką, S. Iwaszkiewicz, J. Osmołowską, J. Osmołowskiego i wielu innych.
W roku założenia Towarzystwa nasze Muzeum posiadało już 1000 eksponatów, 
a biblioteka 240 tomów. Wybuch pierwszej wojny światowej w 1914 r. zmusza 
działaczy  do zawieszenia swej działalności aż do października 1916 r. Lata wojen-
ne  znacznie ograniczyły działalność krajoznawczą i turystyczną. Towarzystwo 
skupia swą działalność właśnie w sekcji muzealnej i bibliotecznej. Współpracuje 
z Resursą Obywatelską i Kołem Ligi Kobiet. Wówczas postanawiają połączyć 
księgozbiory, powołując Bibliotekę Publiczną dni 1 marca  1917 r.
Po zakończeniu działań  pierwszej wojny światowej  działalność Towarzystwa  
skupiała się w sekcjach krajoznawczej, wycieczkowej, muzealnej i odczytowej. 
Lata kryzysu ujemnie wpłynęły na działalność turystyczno krajoznawczą. Antoni 
Wiatrowski  - nauczyciel języka polskiego i historii w Gimnazjum Męskim 
w Olkuszu,  pisze pierwszy przewodnik po Ziemi Olkuskiej, wydany drukiem 
w 1938 r. Oprócz wcześniej wymienionych działaczy PTK należałoby przyto-
czyć inne znane postaci, a to: Jana Jarno - seniora, Jana Osmołowskiego, gen. 
dr. Jerzego Buchowieckiego, inż. Władysława Majewskiego, mgr. Antoniego 
Siermantowskiego i wielu innych.
Towarzystwo miało swą siedzibę w Budynku Komitetu Ratunkowego w Olkuszu 
przy ul. 3 Maja aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Wówczas to wszystkie zbiory 
muzealne zostają rozdzielone pośród działaczy PTK do 9 kwietnia 1948 r., kiedy to  
inż. Czernicki wznawia akcję ponownego zgromadzenia zbiorów w jednym miejscu 
i wznowienia działalności Muzeum oraz Towarzystwa. Inż. Czernicki w 1950 r. 
wyjeżdża z Olkusza i zbiory ponownie wędrują do skrzyń i zostają zdeponowane 
w magazynach Remizy Drogowej, później w Konsumach, aż do 1957 r. Działalność 
Towarzystwa skupia się w sekcjach  krajoznawczej i odczytowej.

15 grudnia 1950 r. decyzją władz Polski Ludowej następuje połączenia Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim i tak 
powstaje  Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Polsce. Działacze 
Towarzystwa Krajoznawczego w Olkuszu podejmują decyzję by kontynuować 
dzieło przodków pod nazwą Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 
Oddział w Olkuszu. Pragną wychowywać nowe pokolenia w duchu poszano-
wania historii i piękna ziemi ojczystej. Przez wiele lat siedziba Oddziału PTTK  
i Muzeum Regionalnego lokowana była pod wieloma adresami, m. in.: przy 
ul. Marchlewskiego (obecnie Sławkowska), ul. Waryńskiego (obecnie Floriań-
ska), a od 1962 r.do chwili obecnej w budynku Batorówki. Spośród działaczy 
PTTK Olkusz z tamtego okresu należy wymienić: Zofię Rumprecht, Sędziego 
Walickiego, Mariana Jarno, Mieczysława Karwińskiego, Eugeniusza Forysia, 
Włodzimierza Gorynowica, Stanisława Pielkę, Władysława Wasia, Zofię Kępę, 
Teofila Staśko, Janinę Majewską, Jerzego Kaweckiego, Tadeusza Barczyka, Józefa 
Jarosza, Zbigniewa Czapnika i wielu innych.

•	 Jesteśmy	w	pięknej	siedzibie	olkuskiego	PTTK,	w	zabytkowej	kamienicy	
nazywanej	potocznie	Batorówką,	w	której	mieści	się	też	Muzeum	Regionalne.	
Placówkę	tę	prowadzi	kierowana	przez	Panią	organizacja.	Proszę	opowiedzieć	
pokrótce	o	tym	muzeum.

BARBARA WRÓBEL: Tak, jesteśmy w pięknej siedzibie, najstarszym budynku 
zachowanym w całości z przełomu XIV i XVI w. Tu od 1962 r. ma swą siedzibę 
Muzeum Regionalne im. Antoniego Minkiewicza. Od 1972 r. Oddział PTTK 
w Olkuszu jest właścicielem Batorówki.
Nasze zbiory muzealne to około 8000 eksponatów. Dzielimy je na działy: arche-
ologia, historia górnictwa kruszcowego, historia miasta i regionu, numizmaty, 
sztuka i etnografia oraz rękopisy od XV do XX wieku. W muzeum jest wystawa 
stała obejmująca ww. działy, tj. archeologię, etnografię, historię górnictwa 
kruszcowego oraz miasta i regionu. Dodatkowo organizujemy wystawy czasowe 
związane z ważnymi datami z dziejów historii Polski oraz inne, np. poplenerowe.
•	 Na	czym	polega	działalność	olkuskiego	PTTK	obecnie,	czy	to	tylko	prze-

wodnicy	i	muzeum?	A	rajdy,	bądź	inne	ważne	imprezy	przez	Państwa	orga-
nizowane?

Barbara Wróbel: Obecna działalność oddziału PTTK, to przede wszystkim  
działalność statutowo-programowa. Jesteśmy organizatorami wielu rajdów, 
w tym najstarszego, po raz XXXII odbędzie się we wrześniu, Rajdu Szlakami 
Walk Oddziału „Hardego” z metą  w Wolbromiu. Organizujemy też odczyty, na 
których prezentowane są różne postaci z dziejów Miasta Olkusz i Polski. Ponadto, 
dla naszych działaczy i przyjaciół, organizujemy wieczory wspomnień, koncerty 
i spotkania towarzyskie: Andrzejki, Sylwester, bale karnawałowe.
Ustawa o uwolnieniu zawodu przewodnika spowodowała odejście tej grupy 
członków PTTK, która obecnie prowadzi swą działalność poza strukturami 
naszej organizacji. Około 12 przewodników tworzy Klub Przewodników PTTK 
„Ilkussia", ale jego działalność nie ma wpływu na wynik finansowy Oddziału.
•	 PTTK	w	Olkuszu	współpracuje	z	urzędami,	instytucjami	i	innymi	organi-

zacjami	pozarządowymi.	Proszę	o	tym	opowiedzieć.

Barbara Wróbel: Współpracujemy z urzędami Olkusza, Bukowna, Wolbromia 
i Klucz, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu, Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Olkuszu, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi, takimi 
jak: Res Sacra Miser, Stowarzyszenie Miast Partnerskich, Stowarzyszenie Zamek 
„Rabsztyn”, Towarzystwo Przyjaźni Polsko Włoskiej. Wspólnie organizujemy 
konkursy, wystawy, odczyty i inne imprezy.
•	 Na	zakończenie	spróbujmy	proszę	spojrzeć	w	przyszłość.	Jakie	Zarząd	

PTTK	w	Olkuszu	ma	plany,	jakich	działań	możemy	spodziewać	się	wkrótce?
Barbara Wróbel: Sytuacja wymaga od nas pilnego zadbania o naszą siedzibę. 
W bieżącym roku planujemy więc odnowić, pomalować sale ekspozycji muzeal-
nych, wymienić okna na poddaszu, by zapewnić lepszy komfort pracy i uniknąć 
strat ciepła. Musimy też uporządkować archiwum na poddaszu i przenieść tam 
bibliotekę. Te konieczne prace nie wstrzymują zasadniczej działalności, tak więc 
mamy też w planie kilka odczytów i spotkań autorskich.
Na koniec chciałabym zwrócić się do przedstawicieli oświaty, by w programach 
zajęć szkolnych uwzględnić poznawanie historii miasta i regionu, piękna otaczającej 
nas przyrody i wspaniałych zabytków.
•	 Dziękuję	za	rozmowę.	I	my	przyłączamy	się	do	apelu	Pani	Prezes.
Pełni są pozytywnej energii, potrafią wykorzystać ją na korzyść lokalnej spo-
łeczności, a mają też wiele ambitnych planów na odleglejszą przyszłość. Bez 
wątpienia warto do nich dołączyć.

Kontakt:
PTTK oddział w Olkuszu, 32-300 Olkusz, Rynek 20

tel./fax 32 643 42 27, e-mail: info@pttk.olkusz.pl
Zachęcamy też do zapoznania się z projektem Centrum Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych „Pomost”: pomost.rsm.olkusz.pl

Tekst: Centrum Wspomagania Organizacji  
Pozarządowych „Pomost” w Olkuszu.

Zdjęcia: archiwum PTTK oddział w Olkuszu.

POZYTYWNIE AKTYWNI OLKUSZANIE: PTTK
Nie siedzą godzinami przed telewizorami, monitorami komputerów, albo ze smartfonami w dłoniach. Robią coś dla innych, realizują się na różne sposoby z pożytkiem 
dla swych lokalnych społeczności. Dotacja przyznana w tym roku przez Gminę Olkusz dla Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost” stwarza 
możliwość i dobrą okazję do ich zaprezentowania, szczególnie tych stowarzyszeń, które działają nie starając się o medialną popularność. Na trzecie spotkanie z cyklu 
Pozytywnie aktywni olkuszanie umówiliśmy się z Barbarą Wróbel – od 1990 r. będącej prezesem PTTK Oddział w Olkuszu.

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

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej h
p://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13  

lub osobisty w siedzibie �rm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

• lokal nr 33  o powierzchni użytkowej  71,33 m2   cena 265 000 zł.

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu nowy dwupoziomowy lokal mieszkalny 

      z dwoma balkonami i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Olkuszu
informuje zainteresowanych, że posiada do wynajęcia 

przy ul. Sławkowskiej 12A (teren placu targowego) 
• dwa lokale handlowe o pow. 26 m2 i 23 m2 wyposażone w media (energia elektryczna, woda). 

Pomieszczenia przystosowane do sprzedaży artykułów spożywczych, mięsa, wędlin, drobiu oraz innych artykułów.

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

• lokal nr 15 o powierzchni użytkowej 114,54 m2   cena 380 000 zł.

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania (dostępnego  również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu (dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) 

nowy lokal mieszkalny z balkonem i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):

Informacje
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POLICJA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

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

Pn. - Pt. 700 - 2000 
Sob. 700 - 1400  

DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS 

ADWOKAT  SZYMON  DUBEL
kom. 795 11 75 74

e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

KRONIKA POLICYJNA
• Nie zatrzymał się do kontroli drogowej
Policjanci olkuskiej drogówki interweniowali wobec 27- letniego mężczy-
zny, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, kilkakrotnie ignorując  sy-
gnały nakazujące zatrzymanie pojazdu. Za popełnione przestępstwo - nie-
zatrzymania się do kontroli grozi mu kara pozbawienia wolności do  5 lat.
09.08.br. około godz. 6:50, policjanci Ruchu drogowego pełnili służbę na 
terenie miasta gminy Olkusz, Bukowno i Klucze. Jadąc drogą wojewódzką 
791 przed miejscowością Klucze na wysokości skrzyżowania z drogą na 
Bogucin, zauważyli jak z przeciwnego pasa ruchu samochód marki Saab, 
nie stosuje się do znaku poziomego P-4 „linia podwójna ciągła” i wyprze-
dza pojazdy. Policjanci, widząc to wykroczenie, włączyli sygnały błyskowe 
i tarczą do zatrzymywania pojazdów wydali polecenie do zatrzymania. Kie-
rowca zlekceważył je i pojechał dalej w kierunku Olkusza. Mundurowi ru-
szyli w pościg dalej używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Podczas 
ucieczki mężczyzna stwarzał zagrożenie,   popełniając szereg kolejnych 
wykroczeń w ruchu drogowym. Chcąc uniknąć policyjnej kontroli na ul 20 
-straconych w Olkuszu wjechał w jedną z posesji, na której został zatrzy-
many. Po wylegitymowaniu okazało się, że kierowcą Saaba był 27 -letni 
mieszkaniec Strzegowej. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierowca 
był trzeźwy. Na pytanie policjantów, dlaczego nie zatrzymał się do kontroli 
mężczyzna odpowiedział, że posiada już dużą ilość punktów karnych i oba-
wiał się kolejnych. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Teraz za swój czyn 
27-latek odpowie przed sądem. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi 
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu.
Policjanci przypominają, że od 1 czerwca 2017 roku niezatrzymanie się do 
policyjnej kontroli jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do  5 lat.

• Podlesie Rabsztyńskie.  
Nietrzeźwy kierowca ciągnika doprowadził do zdarzenia.

Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał kierowca ciągnika rolniczego,  
kierując w takim stanie 63-latek, doprowadził do zdarzenia z motorowe-
rzystą. Mężczyzna w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie 
tłumaczył się przed sądem.
7 sierpnia br. około godziny 14.00 oficer dyżurny policji otrzymał zgłosze-
nie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Podlesie Rabsztyńskie. Z rela-
cji zgłaszającego wynikało, że jechał on motorowerem przez miejscowość 
Podlesie, w tym czasie kierujący ciągnikiem rolniczym marki Ursus, wy-
konał manewr skrętu w lewo w jedną z posesji, nie ustępując mu pierw-
szeństwa przejazdu i tym samym doprowadzając do zdarzenia drogowe-
go. Dyżurny natychmiast wysłał policyjny patrol i zawiadomił pogotowie. 
Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu zatrzymali kierującego ciągnikiem, wskazanego przez 
17-letniego motorowerzystę i świadka zaistniałego zdarzenia. Był nim 63- 
letni mężczyzna. Gdy funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości mężczyzny, 
okazało się, że prowadził on ciągnik mając w organizmie ponad 3,2 promile 
alkoholu. Kierujący motorowerem był trzeźwy, został zabrany z podejrze-
niem stłuczenia prawego kolana do szpitala w Olkuszu. 63 latek został do-
prowadzony do izby wytrzeźwień w Jaworznie.
Kodeks karny za ten czyn przewiduje karę 2 lata pozbawienia wolności 
oraz zakaz kierowania pojazdami nawet do 15 lat. Ponadto, osoba kierująca 
pojazdem w stanie nietrzeźwości będzie musiała się liczyć z dolegliwymi 
konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obliga-
toryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. 
zł, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się takiego czynu 
oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości.

• Olkusz. Skradziono Cinquecento
Mieszkaniec Olkusza 6 sierpnia br. powiadomił Policję o kradzieży samo-
chodu osobowego marki Fiat Cinquecento. Samochód zaparkowany był na 
niestrzeżonym parkingu przy ulicy Polnej w Olkuszu. Sprawą zajmują się 
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

• Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 794 Wolbrom
W sobotę 5 sierpnia 2017 roku na drodze wojewódzkiej nr 794 Wolbrom 
doszło do zderzenia dwóch pojazdów: Renault i Saab. Ranne w wypadku 
zostało 2-letnie dziecko.
Do zdarzenia doszło około godziny 18:50. Jak wstępnie ustalili policjanci, 
kierujący Renault, 22-letni- letni mieszkaniec Wolbromia, jadąc w kierunku 
Wolbromia do centrum, na łuku drogi nie dostosował prędkości, stracił pa-
nowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadza-
jąc do zderzenia z kierującym 40-letnim mieszkańcem Wolbromia. W wy-

niku tego zdarzenia do szpitala dziecięcego Prokocim w Krakowie został 
przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym 2-letni pasażer 
samochodu marki Saab. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kierującemu Renault 
Megane zatrzymano prawa jazdy za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Na miejscu wypadku obecny był technik kryminalisty-
ki, który zabezpieczył ślady, wykonał szkic sytuacyjny i zrobił zdjęcia.
Sprawą wypadku zajmują się policjanci z komendy w Olkuszu.

• Olkusz. Kradzież tablic rejestracyjnych
4 sierpnia br.  przy  ulicy Zacisze w Olkuszu   nieustalony do chwili obecnej 
sprawca ukradł tablice rejestracyjne z samochodu osobowego marki VW 
Golf  na szkodę mieszkańca Wolbromia.  Sprawą kradzieży zajmują się po-
licjanci z komendy w Olkuszu.

• PAMIĘTAJMY O BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI
Niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu to 
przyczyna większości kolizji.  Na szczęście wczoraj nikomu nic poważnego 
się nie stało. Kierowcy samochodów byli trzeźwi. Za stworzenie zagroże-
nia bezpieczeństwa w ruchu drogowym sprawca został ukarany mandatem 
oraz punktami karnymi.
01.08.br około godziny 10:30 doszło do kolizji drogowej na skrzyżowaniu 
drogi  wojewódzkiej 94 z ul. Króla Kazimierza Wielkiego. Kierujący samo-
chodem ciężarowym Scania, 52 letni mężczyzna  z Niepołomic, nie zacho-
wał bezpiecznej odległości i najechał na tył poprzedzającego go pojazdu 
marki Audi A4, którym kierował 53 letni mężczyzna ze Starogardu Gdań-
skiego. Uczestnicy kolizji nie odnieśli poważnych obrażeń ciała, zostali 
poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu trzeźwi. 
Na kierującego samochodem ciężarowym nałożono  mandat karny w kwo-
cie 400 zł i  6 punktów karnych.

• Olkusz. Policjanci zarekwirowali nielegalny towar
31 lipca br. olkuscy policjanci, zajmujący się przestępczością gospodarczą 
zabezpieczyli nielegalny tytoń, alkohol i papierosy. Wartość uszczuplenia 
Skarbu Państwa wynosi   37 tysięcy złotych. Za posiadanie nielegalnego 
tytoniu 57 letniej kobiecie grozi wysoka grzywna albo kara pozbawienia 
wolności do 3 lat.
Policjanci z referatu do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą. 
uzyskali informację, że w Olkuszu  na terenie  jednej  z posesji przechowy-
wany jest nielegalny tytoń oraz alkohol. Funkcjonariusze w  garażu i miesz-
kaniu   57 letniej kobiety   znaleźli i zabezpieczyli ponad 30.038   sztuk 
papierosów, 13, 05 kg   krajanki tytoniowej oraz 17 litrów spirytusu, bez 
polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie do obrotu takiego towaru narazi-
łoby Skarb Państwa na blisko 37 tys. złotych strat. Właścicielka  nielegal-
nego towaru,  usłyszały niebawem  zarzut z  art. 65 § 1 kks . Kobiecie  grozi  
nie tylko wysoka grzywna ale także kara pozbawienia wolności do 3 lat.

• Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem,  zatrzymany przez poli-
cjantów  z komisariatu Bukowno

Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał kierowca samochodu oso-
bowego marki Volvo, którego zatrzymali policjanci. Ponadto, mężczyzna 
kierował samochodem pomimo cofniętych uprawnień.
29 lipca br. około godziny 17.30 w Bolesławiu  na ulicy Głównej , do kon-
troli drogowej został zatrzymany 35-letni mieszkaniec Bukowna . Badanie 
wykazało, że mężczyzna  ma prawie 2 promile  alkoholu w organizmie. Po 
sprawdzeniu zatrzymanego kierowcy w policyjnych systemach okazało się, 
że posiada on również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych, który obowiązywał go do 4 kwietnia 2019r. W najbliższym czasie 
mężczyzna ponownie stanie przed sądem gdzie odpowie za niestosowanie 
się do orzeczonego zakazu i jazdę w stanie nietrzeźwości .

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

Tel. 515 142 170
PRZEWÓZ DO ŚLUBU

Leczenie schorzeń układu
kostno-stawowo-mięśniowego 

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

• fala uderzeniowa (Storz Medical Masterpuls - Szwajcaria)
• Laser (Felas Medical Laser - Niemcy) 

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz, 
Rejestracja telefoniczna od 1200 - 1700 • tel. 786 866 820 

przyjmuje wtorek, środa, czwartek, piątek: 1400-1700

dr n. med. Manfred Zappa
specjalista II st.chirurgii ortopedycznej

Reklamy
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ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka, Bukowno, 
Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, Jaroszowiec, Kaliś, Klucze, Kogutek, Kolbark, Kosmolów, 
Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Krzywopłoty, Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie, Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek, 
Sieniczno, Troks, Trzyciąż, Witeradów, Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zederman, Żurada. 
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie całego powiatu olkuskiego.
Wydawca „Gwarka Olkuskiego” jest założycielem gazety „Gwarek Zawierciański”, kolportowanej na terenie całego powiatu zawierciańskiego, w miastach 
i gminach takich jak: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec. Prowadzimy stałą 
współpracę z „Gwarkiem Małopolskim”, kolportowanym na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach „Gwarka 
Olkuskiego”. Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obycza-
jami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową 
lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;

email:
mpoznanska1@vp.pl

www.twoje-ori.olkusz.pl

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

Zapraszamy do 
Regionalnego Biura 
Oriflame w Olkuszu 
ul. Kr. K. Wielkiego 57 

poniedziałek 1600 - 1800

środa 1300 - 1700

piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi
- serwis elektronarzędzi (części zamienne)
- ostrzenie pił widiowych
- ostrzenie łańcuchów do pił
- narzędzia spawalnicze
- narzędzia pneumatyczne

Oferujemy narzędzia:
skrawające, gwintujące i pomiarowe.
Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 533 190 712 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA
dr n.med. Joanna Zappa-Gawłowska
Specjalista chirurgii stomatologicznej

Zapraszamy: 
 poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000

• Zabiegi również w sedacji wziewnej 
   (podtlenek azotu  tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 
• Finansowanie zabiegów medycznych 
  możliwe w systemie ratalnym

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

Informacje
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tel. 511 33 06 36
 537 39 39 39
motoexpertshop@gmail.com 
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1
(baza STW)

Czynne: 
pn. - pt. 800-1800, sob. 900 - 1300

PROMOCJA NA
AKUMULATORY W SPRZEDAŻY:

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

BADANIE ORAZ MONTAŻ GRATIS !!

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29, 32-300 Olkusz 
tel. 32 754 56 70Ponad 20 lata doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt    Rejestry VAT    ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE

marzanna.edu.pl   • tel. 698 280 488

Prawo Jazdy kat. „B”
oraz AM, A1, A2, A

SIŁOWNIA    •    FITNESS    •    INDOOR CYCLING    •    CROSS TRAINING
Treningi wprowadzające na siłownię

Treningi obwodowe dla kobiet i mężczyzn
Stała opieka trenera na siłowni

Możliwość konsultacji dietetycznych co tydzień
Zajęcia dla mam z dziećmi oraz kobiet w ciąży

Karnety poranne dla studentów i seniorów od 55 zł

Osiek 58c, 32-300 Olkusz          tel: (32) 647 10 81, 883 770 210
e-mail: recepcja@pridefitness.pl             www.pridefitness.pl

Usługi instalacyjne:
• wymiana kotłów (dotacje)
• ogrzewanie podłogowe
• kanalizacja i woda
• przyłącza gazowe.

HURTOWNIA
WOD-KAN,
GAZ I C.O.

Wolbrom , ul. Garbarska 9 • tel./fax 32 647 00 35 
kom. 603 463 034  • e-mail: eco-dom1@tlen.pl

WSZYSTKIE TYPY, MARKI I MODELE

PILAR-KOS  Paweł Maroszek
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI • WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO 

Zapraszamy:
OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)

MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 9.00 - 13.00

tel. 518 718 020

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje, żyłki, części, smary itp.

BRAMY • PRZĘSŁA 
BALUSTRADY

PRODUCENT
OGRODZEŃ
LAKIERNIA PROSZKOWA
AUTOMATYKA BRAMOWA

Podchybie 45, 32-353 Trzyciąż
tel. 12 399 49 89, 509 680 171
www.euro-metsiatki.pl
biuroeuromet@gmail.com
      euro-met ogrodzenia

Reklamy


