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

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

NA WYMIAR

Rodaki, ul. Rzeka
Pn.-Pt. 7.30 - 16.00, Sob. 8.00 - 14.00

tel. 728 122 613

SKUTERY

www.system-olkusz.pl

KUCHNIE
SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• 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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079 • www.polnox.pl

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 102

tel. 503 505 662 • biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

Czynne: pon.-pt. 7.00 - 16.00

Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności

Novitus Nano E

POSNET ERGO

1428,03 PLN

1382,64 PLN

Nowa niższa cena!

1586,70 PLN

pon. - piątek 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00

Nowa niższa cena!

1536,27 PLN

SPRZEDAŻ
KOMPUTERÓW
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

www.polnox.pl

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne:

STAŁA
OPIEKA
SERWISOWA

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 drzwi
MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ !!

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP) • tel. (32) 754 60 10 • biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl
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Informacje

DRUGI OLKUSKI DZIEŃ SENIORA,
PIERWSZE OLKUSKIE SENIORALIA

W niedzielę, 3 września, odbyły się bardzo uroczyście: Drugi Olkuski Dzień Seniora
i Pierwsze Olkuskie Senioralia. Organizatorami byli: Gminna Rada Seniorów w Olkuszu i Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Stosujemy najnowocześniejsze metody:
McKenzie, terapia manualna IFOMPT,
PNF, Cyriax, taping medyczny

Kompleksowa fizjoterapia
• ortopedyczna
• poudarowa
• terapia chorób kręgosłupa
• reedukacja chodu
• korekcja wad postawy
• fizykoterapia
• NOWOŚĆ fala uderzeniowa
t. +48 604 97 33 55
a. ul. Krakowska 21,
Wolbrom
w. www.fizjo-manual.pl

Ze
skierowaniem

NFZ

-20%

W MOK – Centrum Kultury, podczas
części sympozyjnej, gości przywitał serdecznie Ryszard Ryza, Przewodniczący
Gminnej Rady Seniorów. - „Dziś jesteśmy
młodzi!” – zadeklarował, a czas pokazał,
że istotnie tak było.
W imieniu władz miasta uroczystość
otworzyła wiceburmistrz Bożena Krok.
Do czternastej trwały wykłady na tematy ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa
seniorów, i nie tylko seniorów, bo na kondycję w wieku dojrzałym pracujemy przez
całe życie. Można było również sprawdzić
stan swojego zdrowia; zmierzyć wagę,
ciśnienie czy ostrość słuchu.
Nie zabrakło części artystycznej, w której
wszyscy oklaskiwali Międzypokoleniową
grupę instrumentalno-wokalną pod kierownictwem Franciszka Dudka.
Ważnym punktem programu było wręczenie wybranym przez komisję instytucjom wyróżnień w konkursie „Miejsca
Przyjazne Seniorom”. Wyróżnienia wręczał Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta
i Gminy Olkusz. Przedstawiciele odbierający tabliczki pamiątkowe ze wzruszeniem dziękowali choć w paru słowach,
a na koniec wspólnie pozowali do zdjęcia
upamiętniającego tę wspaniałą inicjatywę.
Po wzruszającej mszy świętej na Rynek
ruszył barwny korowód seniorów. Choć
pogoda udowadniała, że w lecie też może
zapanować listopad, na strojach pań kwitły wiosenne kwiaty, a od dobrego humoru
i entuzjazmu świętujących temperatura
podniosła się o kilka stopni.
Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, przekazał uroczyście seniorom
klucz do miasta jako symbol szacunku
dla nich. W zamian otrzymał obietnicę,
że odzyska klucze i miasto w stanie nienaruszonym.
Studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MOK w Olkuszu odśpiewały

uroczyście Hymn Seniora. Dyrygowała, gościnnie, Grażyna Królewicz, która
skomponowała muzykę do tego utworu.
Wspaniale śpiewał Chór Hejnał. Dyrygent, Jana Kućmierczyk, jest ubiegłorocznym laureatem Olkuskiej Nagrody
Artystycznej za całokształt osiągnięć
twórczych.
Z zespołem muzycznym Hamak śpiewała
lirycznie Maria Kordaszewska.
Uosobienie wdzięku, Krystyna Wodecka oraz Stanisław Serafin z olkuskiego
UTW dali niezapomniany pokaz tańca
towarzyskiego.
Zespół UTW Atram Bugi fantastycznie
pokazał, jak tańczyć zumbę.
Studenci Uniwersytetu przedstawili również dwa skecze: „Sekretarki” i „Skecz
angielski”, dając dowód dużego poczucia
humoru, talentów aktorskich i zdumiewającego opanowania języka angielskiego
na kursach organizowanych w ramach
UTW.
Wokalistki pracowni muzycznej MOK
pod kierownictwem Wiesława Barana
zaprezentowały naprawdę wysoki poziom;
śpiewały Karolina Paś i Justyna Haberka.
Wystąpiła także Międzypokoleniowa
grupa wokalno-instrumentalna pod kierunkiem Franciszka Dudka, kompozytora
muzyki do wierszy olkuskich poetów,
współtwórcy płyty Olkuska Poezja Śpiewana, promowanej podczas Senioraliów.

Promowana była także książka Ryszarda
Ryzy „Olkusz moje miasto”.
Uroczystości były okazją do dystrybucji
olkuskiej Ogólnopolskiej Karty Seniora
oraz Koperty Życia, którą każdy powinien posiadać, szczególnie, jeśli mieszka
samotnie, ponieważ naprawdę pomaga
ratować życie dzięki szybkiemu dostępowi
do ważnych informacji o stanie zdrowia.
Zadbano o zziębniętych uczestników,
którzy mogli skosztować zupy dyniowej
w kolorze i o smaku słonecznej jesieni.
Ogromne wrażenie wywarł występ zespołu Prasłowianki. Wśród Prasłowianek płci
męskiej podziwialiśmy Zenona Krukowieckiego, wieloletniego członka zespołu.
Nad Rynkiem unosiły się pieśni różnych
narodów słowiańskich, śpiewała publiczność, ha, nawet sam burmistrz śpiewał i to
na scenie, wśród zespołu... Przecież pieśń
„O, Maryjanno” zna każdy. Serdeczne
oklaski, owacje, serdeczne podziękowania
i pożegnania pełne wzruszenia...
Współorganizatorzy Drugiego Olkuskiego Dnia Seniora i Pierwszych Olkuskich
Senioraliów:
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu,
BWA, Komenda Powiatowa Policji,
Ilkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Fundacja Nowa, KS Flika, Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich.

EDEN
DOM
OPIEKI
KOMFORT • BEZPIECZEŃSTWO • SPOKÓJ • RELAKS
Zezwolenie Wojewody Śląskiego nr PSII.9420.17.2017.
Eden Dom Opieki jest placówką całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Serwuje 5 posiłków dziennie z własnej kuchni z uwzględnieniem
indywidualnej diety. Organizujemy zajęcia kulturalno-oświatowe, uroczystości i animacje.
W naszym Domu może zamieszkać 80 Pensjonariuszy w 1- lub 2-osobowych pokojach z łazienkami, komfortowo umeblowanych bądź wyposażonych przez samych mieszkańców. Obiekt jest
pozbawiony wszelkich barier architektonicznych.
ZAPEWNIAMY:
• Pobyty stałe i czasowe długo i krótkoterminowe.
• Weekendowe.
• Pobyt dzienny.
• Specjalistyczną opiekę medyczną, pielęgnacyjną i rehabilitacyjną.
• Turnusy rehabilitacyjno – wypoczynkowe z pełną bazą noclegową, wyżywieniem
i atrakcyjnym spędzaniem wolnego czasu.
• Całodobową opiekę pielęgnacyjną nad osobami:
- w podeszłym wieku
- niepełnosprawnymi
- przewlekle chorymi
- po wylewach, zawałach, po zabiegach operacyjnych (w tym endoprotezach).
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, ZAJĘCIA REHABILITACYJNE
• Kinezyterapia • ﬁzykoterapia • elektroterapia • magnetoterapia • masaż.
Mamy również dla mieszkańców przepiękną świetlicę z wyjściem na taras, kompleksowo wyposażone sale rehabilitacyjne oraz 2-ha ogród znajdujący się na terenie obiektu.
Eden Dom Opieki położony jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Myszkowie przy ulicy
Zawierckiej 18 na granicy dwóch miast: Myszkowa i Zawiercia, w kompleksie leśnym, przy drodze
wojewódzkiej i dzięki temu ma łatwy dostęp do blisko zlokalizowanych 2 szpitali z szeroką gamą
usług medycznych oraz lotniska w Katowicach – Pyrzowicach w odległości ok. 25 km.

KONTAKT I REZERWACJA
Eden Dom Opieki, ul. Zawiercka 18, 42-300 Myszków, e-mail: biuro@edendomopieki.pl
Udzielamy informacji pod numerami telefonów: 798 985 985, 798 984 984, 604 081 530
Zapraszamy na naszą stronę: www.edendomopieki.pl
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PORADY PRAWNE

PORADY PRAWNE

Osoba wezwana do Sądu w charakterze świadka może domagać się zwrotu wydatków,
jakie poniosła w związku ze swoim stawiennictwem, a także rekompensaty za utratę
zarobku. Wydatki te należą się nawet, jeśli nie doszło do przesłuchania.

Z występkiem fałszywych zeznań wiąże się kilka ciekawych zagadnień
prawnych, które postaram się Państwu przedstawić w niniejszym artykule.

ZWROT KOSZTÓW STAWIENNICTWA ŚWIADKA
Świadek wezwany na rozprawę nie może uzasadniać brakiem środków na przejazd swoje
niestawiennictwo, jeśli został wezwany przez
Sąd na rozprawę. W doręczonym wezwaniu
na rozprawę sąd informuje nie tylko o miejscu i czasie przesłuchania, nazwiskach stron
i przedmiocie sprawy, ale również o zwrocie
wydatków związanych ze stawiennictwem
na rozprawie oraz o wynagrodzeniu za utratę
zarobku. Takie wezwanie sąd może doręczyć
nawet osobie przebywającej za granicą.
Istotnym jest, iż świadek nie musi wcale sam
wyłożyć pieniędzy na przejazd i utrzymanie w związku ze stawiennictwem w sądzie,
a potem dopiero czekać na zwrot. Przewodniczący może bowiem przyznać mu zaliczkę na
poczet tych wydatków jeszcze przed rozprawą,
na której będzie on przesłuchany. Po dokonaniu wydatków świadek rozliczy się z kwoty
otrzymanej z tytułu zaliczki.
Świadkowi przysługuje też prawo do zwrotu
kosztów podróży, kosztów noclegu, a także
kwoty, którą zarobiłby wówczas, gdyby nie
miał obowiązku stawić się w danym czasie
w sądzie. Takie uprawnienia ma osoba wezwana w charakterze świadka nawet w sytuacji, gdy
przyszła do sądu, ale nie została przesłuchana
gdyż rozprawa nie odbyła się z powodu choroby sędziego.
Należy pamiętać, że zwrotu wydatków sąd nie
przyzna z urzędu. Świadek otrzyma je dopiero
wówczas, gdy wystąpi w tej sprawie do sądu
z wnioskiem na piśmie lub złożonym ustnie
do protokołu. Powinien to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu trzech dni po
stawieniu się na rozprawie. Gdy nie dopełni
formalności w tym terminie, to wówczas straci
prawo do przyznania mu przez sąd tych pieniędzy. Obowiązkiem sądu jest jednak pouczenie
świadka o prawie i sposobie zgłoszenia wniosku oraz o tym, jakie skutki nastąpią w razie
niezachowania terminu.
O wysokości należnej kwoty oraz o tym,
czy powinna zostać wypłacona świadkowi,
decyduje sędzia lub referendarz sądowy.
Jeśli już kwota zwrotu zostanie przyznana,
to powinna zostać wypłacona niezwłocznie.
Gdy jednak nie jest to możliwe, wówczas
pieniądze sąd powinien przekazać przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.
Świadek nie może jednak zostać obciążony

kosztami opłaty sądowej lub przelewu. Na
postanowienie sądu o odmowie przyznania
należności z tytułu wydatków poniesionych
na stawienie się na wezwanie sądu świadek
ma prawo wnieść zażalenie. Na takich samych
zasadach następuje wypłata zwrotu wydatków,
jakie poniosła osoba towarzysząca świadkowi,
który ze względu na swój stan zdrowia nie mógł
przybyć na rozprawę bez opieki.
Świadek ma prawo do wynagrodzenia za
utracony zarobek lub dochód za każdy dzień
udziału w czynnościach sądowych, w których
uczestniczył na wezwanie sądu. Obowiązuje przy tym zasada, że świadek tak długo
pozostaje w sądzie, aż uzyska zezwolenie
przewodniczącego na opuszczenie budynku.
Jego obecność może być bowiem potrzebna
nawet po złożeniu zeznań, ponieważ sąd może
zarządzić przeprowadzenie np. konfrontacji
świadków lub świadków i strony.
Gdy świadek jest zatrudniony na umowie
o pracę, to wówczas pracodawca ma obowiązek
zwolnić go na czas niezbędny do stawiennictwa w sądzie, a taką nieobecność w pracy
uznać za usprawiedliwioną. Wszystko to pod
warunkiem, że pracownik wcześniej uprzedzi
pracodawcę o przyczynie swojej absencji i jej
długości. Zawiadamiając pracodawcę musi
jednocześnie okazać mu wezwanie z sądu do
osobistego stawienia się na rozprawie w charakterze świadka. Zakład pracy ma prawo odmówić pracownikowi wypłaty wynagrodzenia za
ten okres. Powinien jednak wówczas wystawić
swojemu pracownikowi zaświadczenie o wysokości pensji, jaką by przez ten czas otrzymał,
gdyby pracował. Na podstawie tego zaświadczenia świadek ma prawo domagać się od
sądu zwrotu utraconych zarobków. Przeciętny
dzienny utracony zarobek oblicza się wówczas
według zasad obowiązujących przy ustalaniu
należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop
wypoczynkowy.
Prawo do utraconego dochodu mają osoby,
które nie są zatrudnione na podstawie umowy
o pracę jak przedsiębiorcy czy przedstawiciele
wolnych zawodów.
Górną granicę należności za utracony dzienny
zarobek lub dochód stanowi zawsze równowartość 4,6 proc. kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
której wysokość określa ustawa budżetowa.

Odnośnie zwrotu kosztów
podróży z miejsca zamieszkania świadka do
sądu oblicza się według zasad obowiązujących
przy ustalaniu należności, jakie przysługują
pracownikowi państwowej lub samorządowej
jednostki sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju. Na takich samych
zasadach wylicza się dla niego kwotę z tytułu
zwrotu kosztów noclegu oraz utrzymania
w miejscu przesłuchania. Gdyby zdarzyło
się, że ta sama osoba zostanie przesłuchana
w charakterze świadka w kilku sprawach w tym
samym dniu, to wtedy otrzyma należność
tylko jeden raz.
Zdarza się też, że ktoś zgłosi się na rozprawę
w charakterze świadka, mimo że sąd go
nie wzywał. Wtedy może ubiegać się od
sądu o zwrot kosztów podróży, noclegów,
utraconych zarobków lub dochodów tylko
pod warunkiem, że zostanie przesłuchany
przez sąd.
Świadek może zostać wezwany nawet, gdy
sąd zarządzi przeprowadzenie oględzin
związanych z przesłuchaniem go, gdy sąd dla
przykładu dokonuje oględzin nieruchomości
choćby w sprawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Świadkowi przysługuje
w tej sytuacji zwrot wydatków, które poniesie
w związku z przybyciem na miejsce oględzin,
na takich samych zasadach.
Należy również wiedzieć, iż to świadek
zwraca stronie poniesione przez nią koszty,
spowodowane rażącą winą świadka. Chodzi
mianowicie o sytuacje, w których świadek
naraził stronę na wydatki, dlatego że nie stawił
się w sądzie z przyczyn nieusprawiedliwionych, samowolnie oddalił się z sądu bądź też
odmówił złożenia zeznań lub złożenia przyrzeczenia z przyczyn nieusprawiedliwionych.
W takich przypadkach sąd może nawet z urzędu zasądzić koszty na rzecz strony, która je
poniosła. Świadek może też zapłacić grzywnę
za nieuzasadnioną odmowę złożenia zeznań
lub za nieusprawiedliwione niestawiennictwo.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

OLKUSKIE KRAJOBRAZY W
EUROPEJSKICH DNIACH DZIEDZICTWA

W 25. Edycję Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” nasze miasto włączyło się w niedzielę
10 września wydarzeniem Olkuskie krajobrazy.
Organizator – Urząd Miasta i Gminy
w Olkuszu oraz partnerzy: Miejski
Ośrodek Kultury w Olkuszu i Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji zadbali
o to, aby program był interesujący,
a święto zabytków uczczone należycie. Zgodnie z ideą tegorocznych
Dni Dziedzictwa mogliśmy poznawać
krajobraz, jako zapis historii i tradycji
pokoleń, etapów rozwoju gospodarki,
technologii i nauki oraz sztuki i wrażliwości estetycznej.

Już o dziesiątej w Silver Parku zainteresowani mogli zwiedzić dawną kopalnię
i skansen maszyn górniczych. Z tego
też punktu wyruszył Rodzinny Rajd
po Olkuskich Szlakach Rowerowych,
zmierzając do Rabsztyna, gdzie witał
ich punkt organizatora – MOSiR-u.
W Rabsztynie, w Chacie Kocjana,
przez cały dzień trwały Warsztaty
Rękodzieła prowadzone przez studentki Olkuskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przy olkuskim
MOK. Przepiękne kwiaty robione
z bibuły kwitły przed chatą, w chacie
i na nadgarstkach wielu gości.
Na rabsztyński Zamek zmierzały
duże grupy zwiedzających, korzystając z akcji Zamek za złotówkę. Można
było zwiedzić zabytek z przewodnikiem, którego rolę pełnił Jacek Sypień,
znany olkuski historyk i pracownik
miejskiego Biura Promocji w Punkcie
Informacji Turystycznej MSiT.

Pod zamkiem działał również Mobilny
Punkt Informacji Turystycznej – oferował bogate materiały reklamowe,
mapy, a także rozrywkę. Wiele osób
wzięło udział w quizie o Olkuszu,
sprawdzając swoją wiedzę. „Koło
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KARALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZEZNANIA

Przestępstwo to uregulowane jest w art.
233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. z dnia
2016.07.29 z późn. zm.). Odpowiedzialności karnej od 6 miesięcy do 8 lat podlega ta osoba która składając zeznanie
mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę.
Zwracam Państwa uwagę, że przepis
ten odnosi się jedynie do osoby będącej
świadkiem, a nie do podejrzanego, czyli
osoby której przedstawiono już zarzuty.
Ten ostatni bowiem z mocy art. 175 § 1
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
postępowania karnego (Dz.U.2016.1749
t.j. z dnia 2016.10.24 z późn. zm.) może
bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub
odmówić składania wyjaśnień, a o którym to prawie musi on zostać wcześniej
pouczony przez organy ścigania. Realizując swoje prawo do obrony podejrzany
(w przeciwieństwie do świadka) nie ma
obowiązku mówienia prawdy jak również
obowiązku dowodzenia swej niewinności
czy obowiązku dostarczania dowodów na
swoją niekorzyść. To na organach ścigania spoczywa ciężar dowodu wykazania
sprawstwa i winy oskarżonego.
Wracając jednak do osoby świadka,
zauważyć należy, iż nie zawsze będzie on
odpowiadał za przestępstwo fałszywych
zeznań. Warunkiem odpowiedzialności
jest bowiem aby przyjmujący zeznanie,
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub
odebrał od niego przyrzeczenie. Brak
takiego uprzedzenia i złożenie przez
nas nawet niepolegających na prawdzie
zeznań nie będzie prowadzić do odpowiedzialności karnej.
Szczególnym i stosunkowo nowym
przypadkiem jest złożenie fałszywych
zeznań przez świadka celem uniknię-

cia odpowiedzialności karnej grożącej
jemu samemu lub jego najbliższym. Chodzi tutaj o sytuację w której jesteśmy
przesłuchiwani w charakterze świadka
i przesłuchujący pyta nas o zdarzenie
w którym braliśmy udział i w związku
z którym następnie moglibyśmy odpowiadać karnie, np. funkcjonariusz Policji
pyta nas o to kto prowadził samochód
którym to my spowodowaliśmy wypadek
komunikacyjny. Ujawnienie tej informacji prowadzi do obciążenia naszej osoby
natomiast jej zatajenie lub wskazanie
innej osoby kierującej może prowadzić do
odpowiedzialności za uprzywilejowany
typ występku fałszywych zeznań uregulowany w art. 233 § 1a kk i zagrożony
karą od 3 miesięcy do lat 5. Jest to zatem
dla nas niemal patowa sytuacja.
Co zatem powinniśmy zrobić? Należałoby skorzystać z możliwości jaką przewiduje art. 183 § 1 kpk, zgodnie z którym
świadek może uchylić się od odpowiedzi
na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi
mogłoby narazić jego lub osobę dla niego
najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Powinniśmy zatem stanowczo uchylić
się od odpowiedzi na tak zadane pytanie.
Oczywiście o powyższym uprawnieniu
winniśmy zostać pouczeni przez przesłuchującą nas osobę. Wskazać jednak
należy że zwykle w sytuacji stresowej
nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć kierowane do nas w „języku prawniczym” pouczenia i możemy popełnić
błąd poprzez „odruchowe” zeznanie
nieprawdy.
Pamiętajmy, że nie podlega karze za
powyższy czyn osoba która składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie
odmowy zeznania lub odpowiedzi na
pytania. Jeżeli zatem nie zostaliśmy
pouczeni o powyższym prawie i złożyliśmy fałszywe zeznania to również
nie odpowiadamy karnie. Należy jed-

nak uważać, gdyż stosowane przez organy
ś c ig a n ia s z ablony
dokumentów zawierają takowe pouczenie
a podpisując je potwierdzamy iż zrozumieliśmy jego treść. Czytajmy zatem
dokładnie przedkładane nam dokumenty
gdyż treść tam zawarta może zaważyć
na naszej odpowiedzialności karnej.
W przypadku wątpliwości przed podpisaniem dokumentu należy dopytać
osobę przesłuchującą o zakres naszych
uprawnień i obowiązków.
Wprowadzony Ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 437)
nowy przepis art. 233 § 1a kk budzi wiele
kontrowersji zwłaszcza w kontekście art.
42 ust. 2 Konstytucji stanowiącym iż
każdy, przeciw komu prowadzone jest
postępowanie karne, ma prawo do obrony
we wszystkich stadiach postępowania.
Dotychczas bowiem Sąd Najwyższy
w uchwale z dnia 20 września 2007 r.,
I KZP 26/07, OSNKW 2007, nr 10,
poz. 71), prezentował stanowisko, że
nie popełnia przestępstwa fałszywych
zeznań kto umyślnie składa nieprawdziwe zeznania dotyczące okoliczności
mających znaczenie dla realizacji jego
prawa do obrony. Obecnie z uwagi na
treść art. 233 § 1a kk pogląd ten niestety
stracił na aktualności. Obecnie zatem
składając zeznania jako świadek zachowajmy szczególną ostrożność i pamiętajmy o treści art. 183 § 1 kpk.

vv Szymon Dubel
Adwokat
kom. 795 11 75 74

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”.

BRAMY
GARAŻOWE
NAPĘDY DO BRAM • MONTAŻ BRAM ORAZ AUTOMATYKI

OGRODZENIA
• Łupane Joniec
• Aluminiowe Guardi
• Stalowe Wiśniowski

Fortuny” kręciło się dla zwycięzców
– były wyłącznie wygrane... Niejeden
odszedł ściskając w ręce na szczęście
olkuskiego trojaka, wybitego na przenośnej mennicy.
Mali artyści o wiele wcześniej, niż
zaplanowano, rozpoczęli oferowane przez MOK plenerowe zajęcia
plastyczne Namaluj swój zamek.
Powstawały piękne prace, a w miarę,
jak wystawa stawała się coraz bogatsza, pojawiały się kolejne dzieci chcące
zostawić ślad swojego talentu. Zamek
został uwieczniony wiele razy, w wielu
interesujących interpretacjach.

Lekki wiatr, który próbował schłodzić upalny dzień, okazał się idealny do puszczania latawców. Oprócz
doświadczonych uczestników zabawy byli tacy, którzy po raz pierwszy
w życiu sterowali kolorowym kuzynem
szybowca. Najlepiej szło cierpliwym...
Cieszyli się wszyscy.
W Chacie Kocjana oprócz warsztatów
rękodzieła zainteresowanie budziła
ekspozycja upamiętniająca utalentowanego olkuszanina.

Projekcje filmów: Podolkuskie wizytówki, Antoni Kocjan – olkuszanin,
który wygrał wojnę, Niemal zapomniana – Maria Płonowska, poszerzały historyczną wiedzę zwiedzających.

O szesnastej w Chacie Kocjana
historyk Jacek Sypień w niezwykle
ciekawy sposób przybliżył nam sylwetkę Zygmunta Nováka – prekursora polskiej architektury krajobrazu,
twórcę krakowskiej szkoły krajobrazu,
pomysłodawcę utworzenia Jurajskich
Parków Krajobrazowych oraz jednego
z inicjatorów powstania Ojcowskiego
Parku Narodowego, których to realizacji, niestety, nie doczekał.
Tuż przed prelekcją Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury Beata
Soboń i Jacek Sypień drobnymi
upominkami podziękowali paniom
tworzącym przez cały dzień kolorowe kwiaty. Pracowały bez wytchnienia, bo co rusz zbierała się kolejka
chętnych po kwiat na nadgarstek,
jako artystyczną pamiątkę tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa
w Olkuszu – Rabsztynie.

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

POKRYCIA
DACHOWE
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ
GWARANCJĄ!!!
• BLACHY
• OKNA DACHOWE
• MEMBRANY
• RYNNY

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

tel. 601 464 046
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Informacje

"Estrich-Specjal" Bis
W ofercie fachowe doradztwo
techniczne z dojazdem
do klienta gratis.

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!
SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!

KOMPUTER PC DO GIER
4x 3.8 GHz

959 zł !!!

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCH NA TELEFONY!
ORYGINALNE BATERIE DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

WAKACJE Z MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY W OLKUSZU

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

W lipcu i sierpniu, podczas tegorocznych wakacji, udział w atrakcjach oferowanych przez Miejski
Ośrodek Kultury w Olkuszu wzięły 5153 osoby. Zarówno w MDK, jak i MOK - Centrum Kultury,
odbywały się liczne imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Największe powodzenie wśród dzieci miały "Bajkowe niespodzianki",
czyli bezpłatne przedpołudniowe
seanse dla dzieci, i teatrzyki. Spore
powodzenie miała akcja "Weź plakat", a i za kulisy MOK niejeden
chciał zajrzeć... Ogromnie udane
było spotkanie ze strażakami z OSP
w Olkuszu „Bawmy się bezpiecznie”. Dzieci poznały sprzęt ratowniczo-gaśniczy dzielnych strażaków,
którzy w różny sposób chronią nasze
życie – nie tylko gasząc pożary, ale
i biorąc udział w ratowaniu ofiar
wypadków drogowych.
Licznie też żegnaliście z nami
wakacje na dorocznym balu.
Braliście również udział w warsztatach teatralnych, ceramicznych,

plastycznych i tanecznych,
gdzie wspaniale rozwinęły się
wasze talenty. Dział Muzealno-Regionalny MOK przygotował dla uczestników
bogatą i różnorodną ofertę
wakacyjnych zajęć – odbyło
się szesnaście muzealnych
warsztatów i zajęć kreatywnych.
Przeważały plastyczne, ale były
też wykłady o historii muzeum,
kreatywne gry i zabawy, a nawet
afrykańska sesja fotograficzna.

Studentki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku chętnie dzieliły swój czas
z młodszym pokoleniem. Bo przecież „Nie ma jak u babci i dziadka”,
zwłaszcza, gdy „Babcia Renia czyta
dzieciom”.

W tym roku zainaugurowaliśmy
akcję „Wakacje z duchami”, połączoną z biwakiem rodzinnym na
Zamku w Rabsztynie. Bardzo wiele rodzin spędziło letnią noc pod
namiotem u podnóża zamku, a ci,
którzy nie nocowali, też z radością
pozwolili się wystraszyć historycznym duchom.
Bardzo cieszy nas rosnąca z roku na
rok frekwencja. Jesteśmy dla Was,
bądźcie z nami!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olkuszu
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
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):

• lokal nr 1 a o powierzchni użytkowej 70,04 m2 cena 232 000 zł.
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
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):

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

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

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:
•
•
•
•
•
•

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

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

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
KLUCZE - OSADA 36c
Świadczymy pełen zakres
badań technicznych dla wszystkich
rodzajów pojazdów

FHT Lesław Grabowski
OSKP 668 024 737
Biuro 668 024 735

facebook.com/oskpklucze

Godziny otwarcia:

oskp@grabowskitransport.pl

Pn. - Pt

7.00 - 19.00

www.grabowskitransport.pl

Sobota

8.00 - 14.00

Do każdego przeglądu upominek!

6

Reklamy

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

POLICJA

KRONIKA POLICYJNA
• Olkusz. Kradzież z włamaniem
11 września 2017 roku w Olkuszu na terenie jednej z placów budowy,
nieustalony sprawca prawdopodobnie na tzw. „pasówkę” włamał się do
pomieszczenia gospodarczego, z którego skradł elektronarzędzia i inne narzędzia budowlane. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze
z olkuskiej komendy.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX

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

ul. Długa 1D, 32-300 Olkusz
tel. 508 133 255
DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

www.duodampex.pl

• Olkusz. Skradziono rower
Dochodzenie w sprawie kradzieży rowerów prowadzą policjanci z komendy. Rower marki Kross Level B3 koloru czarno-siwego został skradziony
z pomieszczenia gospodarczego (tzw. wózkarni) w bloku przy ulicy Orzeszkowej w Olkuszu w dniu 10 września 2017 roku.
Za kradzież kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
• Olkusz. Włamanie do domu jednorodzinnego
Policjanci z Wydziału Kryminalnego olkuskiej komendy pracują nad ustaleniem sprawcy włamania do domu jednorodzinnego. Do zdarzenia doszło
w okresie od 5 września 2017 roku do 10 września 2017 roku na ulicy
Niepodległości w Olkuszu. Złodziej włamał się do niezamieszkałego domu
i ukradł urządzenia elektryczne.
• Nietrzeźwy, bez uprawnień, spowodował kolizję drogową
Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał 40-letni olkuszanin, który
pomimo decyzji Starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami
mechanicznymi, jechał samochodem osobowym marki Fiat Cinquecento
i doprowadził do kolizji drogowej.
Do zdarzenia doszło w sobotę (9 września 2017r.) na ulicy Głównej w Bolesławiu. Jak wstępnie ustalono kierujący fiatem najechał na tył forda focusa,
który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Gdy na miejsce przyjechał patrol policji i zbadał stan trzeźwości kierujących to okazało się, że
40-letni olkuszanin miał w swoim organizmie ponad 3 promile alkoholu.
Ponadto prowadził pojazd pomimo decyzji Starosty o cofnięciu uprawnień
do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Za spowodowanie kolizji drogowej mężczyzna zostanie ukarany mandatem.
Poniesie jeszcze odpowiedzialność za przestępstwo, jakim jest kierowanie
w stanie nietrzeźwości. Według kodeksu karnego grozi za to grzywna, kara
do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości będzie
musiała się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeknie świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.
• Olkusz. Wypadek drogowy z udziałem motocyklisty
9 września 2017 roku na drodze wojewódzkiej nr 783 w Olkuszu motocyklista zderzył się samochodem osobowym. Do szpitala z obrażeniami ciała,
zostali przewiezieni kierowca i pasażerka motocykla.
Do wypadku drogowego doszło przed godziną 17 na ulicy Zagaje w Olkuszu. Jak wstępnie ustalono kierujący motocyklem najechał na opla vectrę,
który wykonywał manewr skrętu. Do szpitala z obrażeniami ciała zostali
przewiezieni kierowca motocykla i jego pasażerka. Na miejscu obecny był
technik kryminalistyki, który wykonał oględziny, zrobił szkic i sporządził
zdjęcia.
Policjanci z komendy będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia drogowego.
• Kradzież pieniędzy i dokumentów w Tarnawie
W piątek tj. 8 września 2017 roku w Tarnawie, nieustalony na chwilę
obecną sprawca, podczas nieobecności domowników, wszedł do otwartego domu jednorodzinnego i ukradł portfel z pieniędzmi oraz dokumenty m.in. dowód osobisty, prawo jazdy, dowody rejestracyjne od
samochodów osobowych i ciągników rolniczych.
Nad sprawą kradzieży pracują funkcjonariusze z Komisariatu Policji
w Wolbromiu.

• Złodziej torebki w rękach olkuskich policjantów.
Dzięki szybkiej reakcji policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego
Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymano 29-letniego złodzieja
damskiej torebki.
Do kradzieży doszło we wtorek tj. 5 września 2017 roku w jednym z olkuskich
lokali. Mężczyzna wykorzystał nieuwagę pracownicy, wszedł do pomieszczenia socjalnego i ukradł torebkę, w której znajdował się portfel z dokumentami,
kartą bankomatową i pieniędzmi.
Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci zabrali do radiowozu zgłaszającą i natychmiast udali się w teren w poszukiwaniu mężczyzny. Już po kilku minutach
penetracji przyległych ulic i parkingów, kobieta rozpoznała złodzieja jej torebki. Okazał się nim być 29-letni mieszkaniec Bielsko-Białej. Mężczyzna miał
przy sobie pieniądze, które ukradł. Pozostałe rzeczy zdążył ukryć na klatce
schodowej w jednym z budynków.
Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli do komendy. Odzyskali również
skradzione przedmioty, które wróciły do właścicielki.
Podejrzany usłyszał już zarzuty w tej sprawie i przyznał się do ich popełnienia.

• Olkuscy policjanci zabezpieczyli nielegalny tytoń i papierosy
W piątek tj. 1 września br. policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej po raz kolejny zabezpieczyli nielegalne papierosy
oraz tytoń bez skarbowych znaków akcyzy. W tym przypadku uszczuplenie
podatku akcyzowego oszacowano na ponad 25 tysięcy złotych.
Policjanci z Referatu do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą
z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu uzyskali informację, że w pomieszczeniu znajdującym się na terenie Olkusza przechowywane są nielegalne papierosy oraz tytoń do palenia. Ustalenia policjantów potwierdziły
się. Podczas przeszukania pomieszczeń, u jednego z mieszkańców powiatu
olkuskiego, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie około 1.500
paczek papierosów po 20 sztuk i niemal 7,5 kg tytoniu do palenia.
Wprowadzenie do obrotu takiego towaru naraziłoby Skarb Państwa na straty w kwocie ponad 25 tys. złotych.
Zgodnie z artykułem art. 65 §1 kodeksu karno-skarbowego za przechowywanie wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do 3 lat.

PODSUMOWANIE POLICYJNYCH DZIAŁAŃ „BEZPIECZNE WAKACJE 2017”

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

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

Leczenie schorzeń układu
kostno-stawowo-mięśniowego

• 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

W okresie wakacyjnym policjanci z drogówki czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących. Kontrolowali autokary wyjeżdżające na
turnusy wakacyjne lub wycieczki, sprawdzali stacje paliw i przydrożne parkingi wykorzystywane jako miejsca postoju w czasie podróży.
Z kolei policjanci prewencji sprawdzali miejsca gromadzenia się młodzieży i placówki handlowe pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim.
Prowadzili również działania informacyjno-edukacyjne wśród dzieci i młodzieży. Wszystko po to, by zadbać o bezpieczeństwo w czasie
wakacyjnego wypoczynku.
W okresie wakacyjnym policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Olkuszu sprawdzili ponad 4100 pojazdów, w tym 43
autokary. Ujawnili 46 nietrzeźwych kierujących. Mundurowi zatrzymali 141 dowodów rejestracyjnych, w tym 58 ze względu na stan
techniczny pojazdów z czego 4 autokarów. Policjanci ujawnili 42 kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa i niewłaściwie przewozili dzieci w samochodach.
Z kolei policjanci prewencji spotykali się z dziećmi i młodzieżą i przekazywali informacje o zagrożeniach, na które mogą być narażeni młodzi ludzie w czasie wakacji. Rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, kontaktach z osoba obcą, zagrożeniach w Sieci a także
o narkotykach i dopalaczach, uświadamiając młodzieży o konsekwencjach, które wynikają, gdy ktoś sięga po nielegalne środki. działania informacyjno-edukacyjne prowadzili na festynach, imprezach plenerowych, w Powiatowej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Z dziećmi
i młodzieżą spotkali się 33 razy Policjanci prewencji sprawdzali również miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży (32).
Kontrolowali także kąpieliska i akweny wodne (323).

OLKUSKA POLICJA APELUJE DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
RUCHU DROGOWEGO O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI NA DRODZE.
ZWRACAJMY UWAGĘ NA DZIECI, POMÓŻMY IM BEZPIECZNIE DOTRZEĆ DO SZKOŁY I WRÓCIĆ DO DOMU!
PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O PODSTAWOWYCH ZASADACH
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE:

RIO GRAPPLING CLUB Olkusz
zaprasza wszystkich
na treningi Brazylijskiego Jiu-Jitsu
bez względu na wiek!
Zajęcia prowadzone są w II LO w Olkuszu.

tel. 692-499-755

1 trening gratis do zobaczenia!

• Rodzicu pamiętaj! nie każdy pierwszoklasista może poruszać się po drodze publicznej! Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu
drogowym dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat. Nie dotyczy
to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, po których dziecko do lat 7 może poruszać się samodzielnie.
W przypadku pozostawienia dziecka na drodze publicznej bez opieki, rodzic, osoba odpowiedzialna popełnia wykroczenie, za co
grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł.
• Pamiętaj o elementach odblaskowych, które w znacznym stopniu zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Od dnia 31 sierpnia 2014
roku w przepisach Prawo o ruchu drogowym każdy kto porusza się po zmroku poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany do
noszenia elementów odblaskowych. Szczególnie ważne jest to w porze jesienno-zimowej, kiedy widoczność na drodze jest znacznie
ograniczona i kiedy wcześnie zapada zmrok. Rodzicu pamiętaj, że wyposażenie każdego ucznia (bez względu na wiek) w elementy
odblaskowe znacznie podniesie bezpieczeństwo na drodze odblaski ratują życie!
• Pamiętaj o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu
drogowym dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu musi być przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dziecko.
• Rodzicu dawaj dziecku dobry przykład przechodząc przez ulicę korzystaj z miejsc do tego wyznaczonych, przechodź zawsze na
zielonym świetle.

Informacje
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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

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do
Świat należy
Kontakt:
do kobiet
Regionalnego Biura
Małgorzata Poznańska
Oriflame w Olkuszu
tel. 696-052-702;
ul. Kr. K. Wielkiego 57
poniedziałek 1600 - 1800
środa 1300 - 1700
piątek 1200 - 1800

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

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

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

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

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl

Biuro czynne:

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia w Sosnowcu.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka, Brzozówka, 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, Wierzchowisko, 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 obyczajami). 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.
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Reklamy

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

BADANIE ORAZ MONTAŻ GRATIS !!
W SPRZEDAŻY:

tel.

marzanna.edu.pl • tel. 698 280 488

511 33 06 36
537 39 39 39

motoexpertshop@gmail.com
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

www.motoexpert.olkusz.pl
Najniższe ceny w regionie!

(baza STW)

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

PILAR-KOS Paweł Maroszek
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI • WYPOŻYCZALNIA

HURTOWNIA
WOD-KAN,
GAZ I C.O.

SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO
WSZYSTKIE TYPY, MARKI I MODELE

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

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

Zapraszamy:

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

tel. 518 718 020

Prowadnice, łańcuchy, oleje, żyłki, części, smary itp.

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)
MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 9.00 - 13.00

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

PRODUCENT
OGRODZEŃ
LAKIERNIA PROSZKOWA
AUTOMATYKA BRAMOWA
BRAMY • PRZĘSŁA
BALUSTRADY

SIŁOWNIA • FITNESS • INDOOR CYCLING • CROSS TRAINING
ZACZYNAMY NOWY SEZON - PROMOCJA 10% dla wszystkich na karnety open
+ KOLEJNE 10% jeżeli przyjdziesz do klubu z nową osobą.
Opłata aktywacyjna 1 zł.
Z karnetem otrzymujesz:
Plan treningowy • Analizę składu masy ciała • Trening wprowadzający
Karnety poranne dla studentów i seniorów od 55 zł

Osiek 58c, 32-300 Olkusz
e-mail: recepcja@pridefitness.pl

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 20 lat doświadczenia

tel: (32) 647 10 81, 883 770 210
www.pridefitness.pl

 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
TANIO
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29, 32-300 Olkusz
tel. 32 754 56 70

SZYBKO
SOLIDNIE

