
Obszar miast i gmin: BUKOWNO, BOLESŁAW, KLUCZE, OLKUSZ, TRZYCIĄŻ, WOLBROM

www.system-olkusz.plwww.system-olkusz.pl
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KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

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

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew 
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. 
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, 
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:  pon - piątek 9.00 - 17.15,  sobota 9.00-13.00

biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

Olkusz, ul. Rabsztyńska 51, tel. 788 524 414, 728 820 552
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

montaż
8% VAT

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00 

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

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

tel. 728 122 613

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

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

Wykonujemy kompleksowo 
instalacje wod-kan, gaz i c.o.
Wykonujemy kompleksowo 
instalacje 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
Wolbrom , ul. Garbarska 9,  tel./fax 32 647 00 35 
kom. 603 463 034,  e-mail: eco-dom1@tlen.pl

WYPOŻYCZALNIA VANÓW, BUSÓW 
6, 7, 8, 9-osobowych

• wynajem krótko i długoterminowy
• kraj, zagranica

Osiek 174 a / Olkusz
tel.: 531 270 166

Oferujemy również przewozy 
okolicznościowe, także 
z naszym kierowcą.

TRZY PROPOZYCJE NA KONIEC WAKACJI - WIĘCEJ STRONA 2 

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 28224hOlkusz, ul. Fr. Nullo 2

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich 
do rodzaju prowadzonej działalności

tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW, 
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA

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

kupuj na stronie odbieraj w salonie • www.polnox.pl

Zapraszamy: 
pon. - pt. 800 - 1800 • sob. 800 - 1600

Olkusz, ul. Zagaje • tel. 662 121 525

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

Wolbrom 
ul. 20 Straconych 56

F.H.U. BRATEX
WYNAJEM ZAGĘSZCZAREK GRUNTU
Naprawa:
• spalinowych pił, 
   kosiarek, podkaszarek,
• zagęszczarek gruntu 
• agregatów
   prądotwórczych itp.

tel.: 732 828 581
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Często ciekawe miejsca, które mamy 
pod nosem są nam słabiej znane niż te 
odległe o setki kilometrów. Takim miej-
scem, które na pewno warto odwiedzić 
i które nadaje się świetnie na wakacyjną 
eskapadę, jest  oddział Muzeum Histo-
rycznego Miasta Krakowa - Podziemia 
Rynku. Odział powstał we wrześniu 
2010 r. i stał się ukoronowaniem prac 
archeologicznych prowadzonych na 
Rynku Głównym od 2005 r. Jest to 
muzeum bardzo nowoczesne, multi-
medialne, wciągające widza w inte-
rakcje. Liczne ekrany dotykowe, filmy, 
odgłosy przenoszące w dawne czasy, 
czy wyświetlane hologramy sprawiają, 
że wystawa jest ciekawa zarówno dla 
dorosłych jak i dzieci.  Dla najmłod-
szych istnieje specjalny pokój zabaw 
oraz mechaniczny teatrzyk "Legenda 
o dawnym Krakowie". Powierzchnia 
tego rezerwatu archeologicznego wyno-
si blisko 4000 m2. Odsłonięte dawne 
mury, uliczki, zrekonstruowane domy 
i warsztaty przenoszą zwiedzającego 
w dawne czasy. Prezentowanych jest 
bardzo dużo obiektów, które zostały 
odnalezione podczas prac archeolo-
gicznych: monety, naczynia, przybory 
higieniczne, ozdoby, paciorki, czy groty 
tatarskich strzał.  Ze względu na dużą 
liczbę zwiedzających turystów, do 
podziemi najlepiej wybrać się w dzień 
powszedni. Muzeum otwarte jest w nie-
które dni nawet do godz. 22.00. We 
wtorki zwiedzanie jest bezpłatne.
Moją kolejną propozycją jest San-
domierszczyzna. Sandomierz jest 
wymarzonym miejscem na spędze-
nie przyjemnego weekendu. Dojazd 
samochodem zajmuje ok dwóch i pół 
godziny, jednak po drodze polecam 
zwiedzić zamek w Baranowie San-

domierskim. Jest to perła architektu-
ry manierystycznej. Zamek rodziny 
Leszczyńskich zwany jest czasami 
Małym Wawelem. Autorstwo pro-
jektu przypisywane jest włoskiemu 
rzeźbiarzowi i architektowi Santie-
mu Gucciemu, który był nadwornym 
artystą polskich monarchów. Zamek 
zachował się w niemal niezmienionym 
kształcie. Największe przeróbki miały  
miejsce w drugiej połowie XVII w, 
kiedy to artysta Tylman z Gameren 
nieco zmienił zachodnie skrzydło oraz 
zbarokizował wnętrza. Najpiękniejszą 
częścią zamku jest wspaniały dziedzi-
niec z okazałymi krużgankami. Zamek 
otacza stylowy ogród. 
Sam Sandomierz kryje kilka wspania-
łych zabytków . Do najokazalszych 
należy ratusz, który łączy w sobie 
gotycką formę budowli z renesan-
sową attyką i siedemnastowieczną 
wieżą.  Kolejną perłą jest  kościół 
katedralny, ufundowany przez Kazi-
mierza Wielkiego. Gotycka bryła 
kryje bogate barokowe i rokokowe 
wnętrze. Wart zobaczenia jest rów-
nież zamek królewski oraz Brama 
Opatowska - zachowany element for-
tyfikacji obronnej miasta. Na szczycie 
bramy znajduje się taras widokowy.  
Sandomierz posiada bardzo dobrze 
zachowaną starówkę, wiele zabyt-
kowych kamienic  prezentuje się bar-
dzo malowniczo. Wśród nich można 
odnaleźć domy Oleśnickich, dom 
Mikołaja Góreckiego (kompozytora) 
oraz tzw. Dom Długosza, w którym 
obecnie istnieje Muzeum Diecezjal-
ne. Sandomierz posiada specyficzny 
klimat. To kameralne miasteczko, 
które w ostatnich latach zyskało na 
popularności. 

Dla osób, które mają nieco więcej czasu, 
polecam rozszerzyć wersję wakacji midi 
i po zwidzeniu sandomierskich atrakcji 
udać się do Kazimierza Dolnego, gdzie 
można podziwiać okazałą farę, która 
należy do stylu zwanego renesansem 
lubelskim.  Cechą charakterystyczną 
jest lekka smukła bryła. We wnętrzu, na 
szczególną  uwagę zasługują siedemna-
stowieczne stalle (ławki) w prezbiterium, 
a także stiukowe zdobienie sklepienia. 
Wyjątkowe są również kaplice : Różań-
cowa, Borkowskich i Górskich. To nie-
duże miasteczko zasłynęło z okazałych 
kamieniczek w renesansowym stylu. 
Charakterystycznym symbolem miasta 
stała się również drewniana studnia, 
umiejscowiona na rynku. Pozostało-
ścią po czasach świetności Kazimierza 
Dolnego są zabytkowe spichlerze,  poło-
żone na brzegu Wisły.  Z Kazimierza 
Dolnego,  można wybrać się jeszcze do 
Nałęczowa, Puław oraz wspaniałego 
Lublina. Opis tych miejsc przekracza 
niestety możliwości tego artykułu. Zain-
teresowanym  gorąco polecam te miejsca. 
Dla rodzin z dziećmi, nie bez znaczenia 
jest fakt, że z Sandomierza i Kazimie-
rza Dolnego blisko jest do Bałtowa, 
w którym mieści się wspaniały Bał-
towski Kompleks Turystyczny. Jest 
tam JuraPark z figurami dinozaurów 
naturalnych rozmiarów, Oceanarium 
Prehistoryczne, Zwierzyniec Bałtowski, 
Kraina Koni, Wioska Czarownic, Park 
Rozrywki i wiele innych.  
Wakacje nie muszą być udane tylko 
nad morzem.  Gdziekolwiek Państwo 
będziecie, życzę wspaniałych emocji 
i kojącego wypoczynku.

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

MOJE TRZY PROPOZYCJE NA KONIEC WAKACJI 
Zaczął się ostatni miesiąc wakacji. Dni mijają i wkrótce przywitamy jesień. Dla tych, którzy nie 
zdążyli jeszcze odbyć, a nawet zaplanować urlopu, przygotowałam propozycje na koniec lata.  
Tym, którzy w tym roku nie mogą sobie pozwolić na dłuższy wyjazd, wybrałam opcję jedno-
dniową- takie mini wczasy. Wersja midi - czyli weekend pełen atrakcji, oraz wersja maxi, czyli 
całotygodniowy wypoczynek - oczywiście nie byłabym sobą gdyby w tle nie było sztuki, historii 
i kultury. Przede wszystkim są to propozycje uniwersalne dedykowane różnym osobom. Myślę, że mogą się 
spodobać zarówno parom, rodzinom z dziećmi jak i osobom aktywnym, które nie lubią leżenia plackiem na słońcu.

I tak dzięki nim, w niedzielny wieczór dnia 7 sierpnia, Rynek wypeł-
niły mocne brzmienia gitar i perkusji, rasowo rockowy choć niewieści 
głos oraz... dźwięk fletu, bynajmniej nie kopiujący wprost kultowych 
wzorców z Jethro Tull lub Republiki. Ów wokal oraz flet należą do 
Pauliny Magdaleny Mazur, która, co warto zaznaczyć, poza śpiewem 
i graniem zajmuje się też dziennikarstwem muzycznym. Strunami 
głosowymi na scenie wspiera ją całkiem udanie Christian Książek, 
zasadniczo jednak posługujący się czterema strunami swego czarnego 
basu. Skoro już jesteśmy przy sekcji rytmicznej, to za bębnami zasiada 
Kuba Galwas, najmłodszy członek zespołu, lecz już dostrzeżony 
i nagradzany przez znawców, wkrótce kończący muzyczną edukację 
w PSM II Stopnia.
Dalszą część prezentacji właściwie moglibyśmy sobie darować. Ich 
twarze i grę rozpozna w Olkuszu każdy, kto interesuje się rodzimą 
sceną rockową. Gdyby jednak tekst ten przeczytać miał ktoś spoza 
Srebrnego Miasta dodajmy, że na gitarach elektrycznych w Hurroc-
kaine grają Marcin Skipiała i Paweł Baldy. Jeśli czujesz Czytelniku 
jakieś „ale” do wymienionych we wstępie tego artykułu kapel, śmiało 
atakujcie właśnie tych dwóch dżentelmenów ;) Rock jest ich pasją, 
tej muzyce oddają się od lat, w różnych zespołach, m. in.  Route 94, 
Party Hard i RKM. A pasję tą i doświadczenie słychać w ich grze. 
Obecnie współtworzą dojrzały warsztatowo zespół, któremu trzeba 
tylko trochę szczęścia i profesjonalnej promocji, by odniósł należny 
mu sukces.
A propos. Pomimo, że wiele pracy i wiele laurów wciąż jeszcze przed 
nimi, to mają już na koncie całkiem sporą listę osiągnięć. Oto kilka 
z niedawnych przeglądów, na których zdobyli nagrody i wyróżnienia: 
Scena Debiutanta "Trochę Kultury" TV Silesia 2015, Festiwal Rock 
Stars Pozytywna Energia Katowice 2015, Festiwal Faza & SPAZM 
2015, Gliwicki Port Rocka 2015, Motorockowisko 2015, Żubrowisko 
2015, no i olkuskie Rockowisko 2016.
Tych, którzy nie byli na Rockowisku i niedzielnym koncercie plenero-
wym na Rynku z pewnością interesuje, jak też określić można muzykę 
Hurrockaine? Oddajmy głos członkom zespołu. „Gramy ciężko 
i lekko, brudno i czysto zarazem. Odświeżamy pamięć wszystkim 
fanom muzyki zakorzenionej głęboko w latach 70-tych (przybrudzonej 
ninetiesowym, grunge'owym brudem) jednocześnie zaskakując ich 
świeżością i nietypowym składem. Hurrockaina zawiera elementy 

klasycznego hard rocka, grunge'u, metalu czy stoner rocka, jak również 
coś, czego nikt do tej pory nie słyszał - magiczny składnik, którego 
rzecz jasna nie możemy zdradzić. Śmiałkowie słuchając nas mogą 
spróbować wyekstrahować go na własną rękę... Hardrockowy flet 
poprzeczny też robi swoje, ale to wciąż nie wszystko”.
Oczywiście żaden opis nie zastąpi słuchania, najlepiej na żywo. Miejmy 
nadzieję, że niedługo znów dla nas w Olkuszu zagrają.

HURAGAN NA OLKUSKIM RYNKU
Olkuscy i śląscy miłośnicy młodego ambitnego rocka znają ich doskonale. Dla olkuszan nieobce są przede wszystkim postacie dwóch gitarzystów pocho-
dzących z naszego miasta, członków grup Route 94, Party Hard, RKM. Razem, czyli w kwintecie pod nazwą Hurrockaine, po raz pierwszy zaprezentowali się 
u nas podczas Rockowiska 2016. Zagrali i wygrali wyjazd na występy do Niemiec. A że nie stronią od rodzimych scen, toteż trzy miesiące i jeden tydzień po 
koncercie na Rockowisku pojawili się ponownie, w samym sercu olkuskiej starówki.

Informacje
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Największą zaletą warunkowego 
umorzenia postępowania karnego jest 
fakt, iż po jego zastosowaniu sprawca 
przestępstwa nadal pozostaje osobą 
niekaraną. Jak bowiem podkreślił 
Sąd  Najwyższy w postanowieniu 
z dnia 17 maja 2000 r., (sygn. I KZP 
7/00, OSNKW 2000, nr 5-6, poz. 
51), wyrok warunkowo umarzają-
cy postępowanie nie jest wyrokiem 
skazującym. Oznacza to dla nas, że 
przykładowo nadal możemy pracować 
w zawodzie który wymaga nieka-
ralności czy też starać się o podję-
cie takiego zatrudnienia. Powyższe 
z oczywistych względów jest istotne 
dla ludzi młodych poszukujących 
pracy, a którym zdarzyło się incy-
dentalnie wejść w konflikt z prawem.
Zauważyć jednak należy, że dane 
o osobach, przeciwko którym pra-
womocnie warunkowo umorzono 
postępowanie karne w sprawach 
o przestępstwa i tak gromadzone są 
w Krajowym Rejestrze Karnym (por. 
art. 1 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 24 
maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze 
Karnym, Dz.U.2015.1036 z dnia 
2015.07.24 z późn. zm.), co jednak nie 
stanowi, iż w związku z tym stajemy 
się osobą karaną. Ostatecznie dane 
te usuwa się z Rejestru po upływie 
6 miesięcy od zakończenia okresu 
próby, o którym za chwilę.
Kiedy możemy starać się o warunkowe 
umorzenie postępowania? Pierwsze 
kroki w tym kierunku warto poczynić 

już na etapie postepowania przygo-
towawczego prowadzonego jeszcze 
przez organy ścigania. Jeżeli bowiem 
spełnione są przesłanki uzasadniające 
warunkowe umorzenie postępowania, 
prokurator może zamiast aktu oskar-
żenia sporządzić i skierować do sądu 
wniosek o takie umorzenie (por. art. 
336 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. Kodeks postępowania karnego, 
Dz.U.1997.89.555 z dnia 1997.08.04 
z późn. zm.), co od razu stawia oskar-
żonego w lepszym świetle przed sądem 
orzekającym następnie w sprawie. 
Również i na etapie postępowa-
nia jurysdykcyjnego można wnosić 
o zastosowanie przez sąd dobrodziej-
stwa tej instytucji.
W przedmiocie warunkowego umo-
rzenia postępowania sąd orzeka 
wyrokiem, który może być wydany 
na posiedzeniu lub po przeprowadze-
niu rozprawy.
Przesłankami warunkowego umorze-
nia postępowania określonymi w art. 
66 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 z dnia 
2016.07.29 z późn. zm.) są: 1) uprzed-
nia niekaralność sprawcy za przestęp-
stwo umyślne; 2) zagrożenie danego 
czynu karą pozbawienia wolności nie-
przekraczającą 5 lat; 3) stopień winy 
i stopień społecznej szkodliwości nie 
mogą być znaczne; 4) brak wątpliwości 
sądu co do okoliczności popełnienia 
czynu; 5) i wreszcie tzw. pozytywna 
prognoza kryminologiczna, wyrażają-

ca się w opartym na ocenie właściwości 
i warunków osobistych sprawcy oraz 
jego dotychczasowym sposobie życia 
przypuszczeniu, że sprawca pomimo 
umorzenia postępowania będzie prze-
strzegał porządku prawnego, w szcze-
gólności nie popełni przestępstwa.
Powyższe okoliczności winny zostać 
odpowiednio przedstawione i wykaza-
ne przed sądem tak aby uzyskać moż-
liwie największą szansę na wydanie 
wyroku warunkowo umarzającego 
postępowanie.
Warunkowe umorzenie następuje na 
okres próby, który wynosi od roku do 
3 lat i biegnie od uprawomocnienia 
się orzeczenia. Na ten czas sąd może 
oddać sprawcę pod dozór kuratora lub 
osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, 
instytucji albo organizacji społecznej. 
W wypadku warunkowego umorzenia 
postępowania musimy też liczyć się 
z obowiązkiem naprawienia szkody czy 
zadośćuczynienia za doznaną krzyw-
dę. Najlepiej jednak jeżeli uczynimy to 
jeszcze przed wyrokiem gdyż zwiększy 
to naszą szansę na uzyskanie korzyst-
nego rozstrzygnięcia.
Pamiętajmy, że jeżeli w okresie próby 
popełnimy przestępstwo umyślne za 
które zostaniemy w tym czasie pra-
womocnie skazani, sąd podejmie na 
nowo również dotychczas warunkowo 
umorzone postępowanie.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO
Jest to jedna z instytucji prawa karnego pozwalająca na poddanie sprawcy prze-
stępstwa próbie i udzieleniu szansy na poprawę jego zachowania, a to w miejsce 
„tradycyjnego” wymierzenia kary. Jest to jednak środek fakultatywny i jego zastoso-
wanie zależy od dokonania przez sąd oceny czy w konkretnym przypadku zachodzą 
przesłanki jego stosowania.

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”.

Postępowanie to jest postępowaniem 
odrębnym,  regulowanym przepisami 
art. 4841 – 497 kodeksu postępowania 
cywilnego. W pierwszej kolejności 
Sąd po wniesieniu powództwa bada, 
czy dochodzone roszczenie należy do 
katalogu wskazanego w art. 485 kpc 
oraz czy spełnia ono stawiane w tym 
przepisie wymagania formalne. Sprawa 
rozpatrywana na posiedzeniu niejaw-
nym w składzie jednoosobowym. Jeżeli 
spełnione są przesłanki, Sąd wydaje 
nakaz zapłaty, w treści którego nakazuje 
dłużnikowi w ciągu dwóch tygodni 
zaspokoić roszczenie powoda, lub w tym 
terminie wnieść zarzuty od nakazu 
zapłaty. Istotnym jest to, że sam pozew 
podlega opłacie w 1/4 części opłaty 
zamiast 5 % jak w zwykłym procesie, 
natomiast pozostałe 3/4 musi opłacić 
pozwany, jeżeli wnosi zarzuty od naka-
zu zapłaty. Jeżeli nie zostaną spełnione 
przesłanki do wydania nakazu zapłaty 
w postępowaniu nakazowym, sąd bada 
czy istnieją przesłanki aby rozpoznać 
sprawę w postępowaniu upominaw-
czym, która rozpoznawana jest również 
na posiedzeniu niejawnym, a jeżeli nie 
ma kieruje ją na drogę zwyczajnego 
postępowania cywilnego. Wiąże się to 
wezwaniem powoda do uzupełnienia 
braków formalnych w postaci koniecz-
ności opłacenia pozostałych 3/4 części 
opłaty sądowej.
Podstawą wydania nakazu zapłaty 
w postępowaniu nakazowym najczęściej 
są roszczenia opisane w treści art. 485 
§ 1 k.p.c. tj. roszczenia pieniężne albo 
świadczenia innych rzeczy zamiennych, 
o ile okoliczności uzasadniające docho-
dzone żądanie zostały udowodnione 

dołączonymi do pozwu dokumentem 
urzędowym, zaakceptowanym przez 
dłużnika rachunkiem, wezwaniem 
dłużnika do zapłaty i pisemnym 
oświadczeniem dłużnika o uznaniu 
długu lub zaakceptowanym przez 
dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym 
przez bank i nie zapłaconym z powodu 
braku środków na rachunku bankowym. 
Należy pamiętać, że do pozwu w postę-
powaniu nakazowym należy dołączyć 
dokumenty, a nie tylko je powołać, 
najlepiej w oryginale albo ich odpisów 
poświadczonych przez notariusza albo 
występujących w sprawie adwokata bądź 
radcę prawnego, gdyż w przeciwnym 
razie sprawa kierowania jest na drogę 
postępowania upominawczego. 
Nakaz zapłaty jest orzeczeniem 
uwzględniającym roszczenie powoda 
tylko w całości, gdyż Sąd nie może 
wydać nakazu zapłaty tylko co do części 
dochodzonych roszczeń, a w pozostałej 
części powództwo oddalić, bowiem 
oddalić powództwo można tylko po 
przeprowadzeniu rozprawy w postępo-
waniu zwykłym. Nakaz zapłaty wyda-
ny w postępowaniu nakazowym jest 
orzeczeniem sądowym, które nawet po 
wniesieniu ewentualnych zarzutów od 
nakazu zapłaty wcale nie zostaje uchylo-
ne. Co więcej, jest tytułem zabezpiecze-
nia, tak więc na jego podstawie możliwe 
jest przeprowadzenie zabezpieczenia, 
a następnie wyegzekwowanie części 
roszczenia przez komornika jeszcze 
przed prawomocnym zakończeniem 
postępowania. 
Pozwany wraz z nakazem zapłaty otrzy-
muje odpis pozwu i dołączonych do 
niego dokumentów. W praktyce osoba 

pozwana o postępowaniu dowiaduje się 
najczęściej mając już wydane przeciw 
sobie orzeczenie, przed którym bro-
nić się można jedynie wnosząc płatne 
i obwarowane wieloma rygorami for-
malnymi zarzuty, gdyż chcąc wnieść 
zarzuty od nakazu zapłaty, pozwany 
musi w ich treści podnieść wszystkie 
znane mu okoliczności faktyczne, 
zarzuty i wnioski dowodowe prze-
ciw żądaniu pozwu, pod rygorem ich 
pominięcia w dalszym postępowaniu, 
chyba że strona uprawdopodobni, że 
nie zgłosiła ich w zarzutach bez swojej 
winy lub że uwzględnienie spóźnionych 
twierdzeń i dowodów nie spowoduje 
zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że 
występują inne wyjątkowe okoliczności.
Zgodnie z art. 495 § 1 kpc, w razie 
prawidłowego wniesienia zarzutów 
przewodniczący wyznacza rozprawę 
i zarządza doręczenie ich powodo-
wi. W toku postępowania nie można 
występować z nowymi roszczeniami 
zamiast lub obok dotychczasowych. 
Jednakże w razie zmiany okoliczności 
powód może żądać zamiast pierwot-
nego przedmiotu sporu jego wartości 
lub innego przedmiotu, a w sprawach 
o świadczenie powtarzające się może 
nadto rozszerzyć żądanie pozwu 
o świadczenia za dalsze okresy. 
Po przeprowadzeniu rozprawy sąd 
wydaje wyrok, w którym nakaz zapła-
ty w całości lub w części utrzymuje 
w mocy albo go uchyla i orzeka o żąda-
niu pozwu, bądź też postanowieniem 
uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca 
lub postępowanie umarza. 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM
Postępowanie nakazowe jest postępowaniem prowadzącym do wydania 
orzeczenia mającym na celu szybkie i tanie doprowadzenie do wyeg-
zekwowania od dłużnika dochodzonej należności. 

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

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 
396 posłów,  w tym cały PiS razem 
z Jackiem Osuchem oraz niemal 
cała PO razem z Lidią Gądek, 
przeciwko opowiedziało się jedy-
nie 46 posłów, głównie z Ruchu 
Kukiz'15,  w tym Agnieszka 
Ścigaj. Nowelizacje obejmują 
ograniczenia w sprzedawanych 
produktach, zakazują sprzedaży 
internetowej i zamawiania towaru 
zza granicy. Nie będzie można 
także reklamować elektronicz-
nych papierosów ani stosować 
form zachęty do ich kupna, takich 
jak promocje czy gratisy. Kon-
sumentowi zostanie ograniczony 
dostęp do informacji o legalnym 
produkcie. Sprzedaż elektronicz-
nych papierosów oraz akcesoriów 
będzie dozwolona tylko osobom 
pełnoletnim.
Znowelizowana ustawa uderzy 
w wolność gospodarczą przedsię-
biorców, zwłaszcza tych, którzy 
prowadzili małe sklepy interne-
towe z e-papierosami i akceso-
riami do nich -  oni będą musieli 
zamknąć swój interes. Sprzedaż 
internetowa z roku na rok coraz 
bardziej zwiększa swoją rolę 
w naszych zakupach, jaki więc 
zabieg prewencyjny rząd chciał 
prowadzić poprzez zakaz sprzeda-
ży zdalnej w momencie, gdy ana-
logowe papierosy czy alkohol moż-
na bezproblemowo zakupić przez 
internet? Ustawa zakazuje również 

używania "e-fajek" w miejscach 
publicznych; w knajpach i klu-
bach użytkownicy elektronicznych 
papierosów będą musieli  skorzy-
stać z tradycyjnych palarni, gdzie 
zmuszeni będą do wzdychania 
dymu nikotynowego z analo-
gowych papierosów, od którego 
chcieli się uwolnić, przerzucając 
się z tradycyjnych papierosów na 
te elektroniczne.
"E-fajki" są bowiem rozwiąza-
niem,  za którymi najbardziej 
przemawia fakt, że nie zachodzi 
w nich praces spalania oraz nie 
występuje zjawisko biernego pale-
nia - ich użytkownicy wdychają 
nikotynę do płuc, w wydychanym 
przez nich dymie nie ma już szko-
dliwych substancji. Przedstawicie-
le rządu znowu nie zwracają uwagi 
na jeszcze jedną kwestię - elektro-
niczne papierosy są najzwyczajniej 
tańsze w użytkowaniu, zatem oso-
by przerzucające się z analogo-
wych papierosów na elektroniczne 
zaoszczędzają swoje pieniądze. 
W chwili obecnej analogowe 
papierosy są dostępne we wszyst-
kich sklepach, a ludziom z małych 
miast zmniejsza się dostęp do 
elektronicznych papierosów przez 
zakaz sprzedaży internetowej. Jeśli 
to nie jest działanie tak naprawdę 
utrudniające ochronę zdrowia, to 
nikt nie może zaprzeczyć, że takie 
zakazy ograniczają konsumentom 
wolność.

Do zmian zawartych w noweli-
zacji ustawy zmusiła nas dyrek-
tywa Unii Europejskiej, ale polscy 
posłowie dodali do niej własne 
regulacje utrudniające korzystanie 
z e-papierosów. Jarosław Pinkas, 
przedstawiciel Ministerstwa 
Zdrowia na posiedzeniu senatu 
podał informację (oczywiście 
bez podania źródeł), że nikoty-
na z elektronicznych papierosów 
uzależnia szybciej, niż z tych 
analogowych - jeśli ktoś zna się 
choć trochę na chemii, to może 
zweryfikować poziom wiedzy 
reprezentanta resortu zdrowia. 
Zapowiedział również zwalczanie 
"nieszczęśników" korzystających 
z e-papierosów, którzy bronią swo-
ich praw w internecie. Tymcza-
sem skutki wprowadzenia ustawy 
możemy przewidzieć już teraz: 
zawsze, kiedy państwo czegoś 
zakazuje, rozwija się szara strefa...

 v Aleksandra Powaga

UŻYTKOWNICY E-PAPIEROSÓW OGRANICZENI 
- JAKIE TO PRZYNIESIE SKUTKI?

Prezydent właśnie podpisał przegłosowaną przez Sejm i Senat 
RP nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwa-
mi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zmiany dotyczą 
głównie sprzedaży e-papierosów oraz sposobu dostarczania 
informacji o nich.

» CHWILÓWKI

» DORADZTWO FINANSOWE

» KREDYTY GOTÓWKOWE

» KREDYTY KONSOLIDACYJNE

» POŻYCZKI POZABANKOWE

DORADZTWO
FINANSOWE

BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH

NOWE POŻYCZKI 
POZABANKOWE

ul. K. K. Wielkiego 33, 32-300 Olkusz
tel. 32 212 69 14

Wyślij wniosek online na www.centrum9.pl

CENTRUM 930 banków 
w jednym miejscu

NAPISZ DO NAS, BĄDŹ ZADZWOŃ
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Weź udział w najnowszym happeningu  
„Glutaminianu Sodu”

Jeżeli podoba Ci się to, co robimy i chcesz wziąć udział w naszym kolejnym happeningu 
na pożegnanie wakacji, to wydarzenie jest dla Ciebie! Zapraszamy na warsztaty 
teatralne, które odbywać się będą w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu od 16 do 27 
sierpnia. Stwórz z nami olkuskie legendy, poruszaj się trochę, poćwicz razem z nami 
aparat mowy i resztę ciała, a efekt warsztatów będzie mogło zobaczyć całe miasto! 
Czekamy na Ciebie :)

Warsztaty teatralne organizowane są przez Grupę Teatralną Glutaminian Sodu z 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, prowadzone będą przez troje artystów – 
Barbarę Pasterak, Kingę Matusiak oraz Daniela Laseckiego.

Zajęcia odbędą się Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu,  
w podziale na dwie grupy wiekowe:

• 7-12 lat – 16-18.08. oraz 23-25.08., w godzinach 10.00 – 12.00;

• powyżej 12 lat – 16-19.08. oraz 23-26.08.,  
w godzinach 18.00 – 21.00, dodatkowo dla tej grupy także  
zajęcia 27.08 oraz pokaz finałowy 28.08. w godzinach wieczornych;

• 9-12 lat - warsztaty z tworzenia legend z Basią Pasterak 19.08, godz. 12.30-
14.30 oraz 22.08, godz. 17.00-19.00.

Warsztaty prowadzone są w sposób ciągły – zajęcia w dniach 23-26.08 są 
kontynuacją zajęć z poprzedniego tygodnia.

Czy wiesz, jak powstała Pustynia Błędowska? Kim jest Srebrzysta Pani? Kto wynalazł 
pierwszy emaliowany garnek? Wiemy, że wiesz! Stwórz z nami olkuskie legendy, 

poruszaj się trochę, poćwicz razem z nami aparat mowy i resztę ciała, a efekt 
warsztatów będzie mogło zobaczyć całe miasto! Czekamy na Ciebie :)

Zapisy do 13.08. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, codziennie w godzinach 
8.00-15.00 lub przez fanpage Grupa teatralna Glutaminian Sodu . Liczba miejsc 

ograniczona!

Udział w warsztatach jest darmowy, zapewniamy wszystkie niezbędne materiały.

Dziewczynka będąca głów-
ną bohaterką sztuki pt. „Moc 
dobrego wychowania”, trafia 
do krainy baśni. Tam spotyka 
Misia, z którym zaprzyjaźnia 
się. Idylla nie trwa jednak długo. 
Złośliwa Czarownica za pomocą 
eliksiru najpierw czyni złym 
Króla tej krainy, a potem do 
wypicia magicznego napoju 
podstępnie nakłania nieświado-
mą skutków dziewczynkę. Król 
nakazuje Misiowi opuścić jego 
własny dom. Jakby tego było 
mało dziewczynka zaczyna 
traktować swego leśnego przy-
jaciela wyjątkowo niegrzecznie.
Gdy wszystko wydaje się ukła-
dać niepomyślnie, wówczas 
z pomocą przychodzą mali 
widzowie. Zaproszeni przez 
aktorów do współpracy naj-
pierw chowają przed Czarow-
nicą eliksiry, a potem odnajdują 
wśród nich napój dobra i poda-
ją go dziewczynce. Ta z kolei, 
uwolniona już od zła, sprytnie 
podaje eliksir dobra Czarowni-
cy. Dzięki temu wszystko koń-
czy się szczęśliwie.
Życzliwość i wrażliwość na 
potrzeby innych, a także danie 
szansy komuś, kto pobłądził, 
to główne przesłania tej bajki. 
Oprócz nich „Moc dobrego 

wychowania” zawiera też wiele 
scen wywołujących śmiech nie 
tylko u małych widzów, ale też 
przybyłych z nimi opiekunów. 
Po raz kolejny okazja ku takiej 
zabawie nadarzy się w środę 17 
sierpnia. Wtedy to na scenie 
MDK przedstawiona zostanie 
bajka pt. „Ostatnia książka 

świata”. Rozpoczęcie o godz. 
17.00. Bilet 5 zł.
Zachęcamy też do skorzysta-
nia z innych atrakcji „Wakacji 
2016 z MOK”. Ich pełny pro-
gram dostępny jest na stronie 
www.mok.olkusz.pl. Nie siedź 
w domu, baw się z nami, zapra-
szamy!

Taki tytuł nosi trzeci spektakl dla dzieci wystawiony na scenie Miejskiego Domu 
Kultury w Olkuszu przez aktorów krakowskiego Teatru Edukacji i Profilaktyki „Ma-
ska” w ramach „Wakacji 2016 z MOK”. Bajka, którą 3 sierpnia obejrzała ponad 
200-osobowa publiczność, opowiada o tym jak ważne w życiu są życzliwość 
oraz grzeczność wobec innych i jak wiele mogą uczynić dobra. Oprócz warto-
ściowego przesłania przedstawienie to obfitowało w wesołe scenki, a także da-
wało okazje do wspólnej zabawy dzieci z aktorami. Następny bajkowy spektakl 
w MDK wystawiony zostanie 17 sierpnia o godz. 17.00.

MOC DOBREGO WYCHOWANIA

KĄCIK KULINARNY

Mleczna pianka 
kardamonowa 
 z galaretką z mango:
•	 2	szklanki	mleka	
•	 2	żółtka
•	 2	białka	+	szczypta	soli	
•	 2	nasiona	kardamonu	
•	 2	łyżki	ksylitolu		
	(ew.	cukru)	

•	 1	duże	mango		
+	2	łyżki	wody

•	 1	łyżka	żelatyny	
rozpuszczonej		
w	2	łyżkach	wody

Mleko przelewamy do garnka. 
Kardamonowe nasiona otwiera-
my i miażdżymy w moździerzu, 
dodajemy do mleka i zagoto-
wujemy. 
Białka wraz ze szczyptą soli 
ubijamy. 
Mleko studzimy, dodajemy do 
niego dwa żółtka i dokładnie 
mieszamy, po chwili dodajemy 
pianę z białek i delikatnie całość 
mieszamy. 
Powstałą piankę przekładamy 
do małych słoiczków lub innych 
ceramicznych pojemniczków, 
wstawiamy do formy i dolewa-
my wodę, tak aby pianka ugoto-
wała się w kąpieli wodnej. Wsta-

wiamy miseczki do piekarnika 
i pieczemy w kąpieli wodnej 
przez 20 minut w 180 C. 
Mango obieramy i miąższ mik-
sujemy, dodajemy dwie łyżki 
wody i zagotowujemy, dodajemy 
żelatynę i dokładnie mieszamy, 

nie gotujemy. Lekko studzimy. 
Przekładamy masę mango deli-
katnie na naszą piankę, odsta-
wiamy do stężenia. 
Smacznego! 

Zapraszam na delikatną mleczną piankę kardamonową z galaret-
ką z mango. To taki malutki deser w słoiczku, prawie na jeden raz, 
na jedną łyżeczkę. Pyszny i aromatyczny, a przy tym dietetyczny. 

MLECZNA PIANKA KARDAMONOWA  
Z GALARETKĄ Z MANGO

 v Ulla Pałka
Ten i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

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

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

MILEK to roczny chłopak z Trzebini. Jest średnim psia-
kiem - waży 12 kg. Przygotowany do adopcji szuka 
nowego domu. Milek to przesympatyczny rozrabiaka, 
koleguje się z innymi czworonogami, ładnie chodzi na 
smyczy i bardzo szybko biega. Komu rudzielca?

TARA to 2-letnia dziewczyna z Alwernii. Waży 13 kg - jest 
średnią sunią. Uwielbia głaskanki i jest bardzo przyjazna 
zarówno do ludzi jak i do zwierząt. Kto ją przygarnie?

MILEK

TARA

MAŁA to czarna średniej wielkości sunia przyjechała 
do nas z Bukowna. Ma ok 2,5 roku i waży 13 kg. Po 
wizycie u weterynarza została odpchlona, odroba-
czona, zaszczepiona, zaczipowana i wysterylizowana. 
W naszym schronisku już bardzo długo czeka na 
nowy dom. Sunia jest bezproblemowa, dogaduje się 
z innymi czworonogami, ładnie chodzi na smyczy, 
przybiega na zawołanie. Kto ją przygarnie?

KADA to 3-letnia dziewczyna z Wolbromia. Jest śred-
niej wielkości dziewczyną - waży 17 kg. Kada uwielbia 
zabawy wodą, ładnie chodzi na smyczy i lubi inne 
psiaki. Kada to psi psycholog - potrafi rozweselić 
i wyciągnąć do zabawy nawet najbardziej strachli-
wego psa. Jest idealna jako drugi piesek w domu 
- dogaduje się z każdym. Kto chciałby dać jej dom?  

MAŁA

KADA

http://schroniskoboleslaw.pl/         KONTAKT: tel. 32 30 72 360

godz. otwarcia: pn - pt: 600 - 2200, soboty: 600 - 1400
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Humana Anna Przetacznik

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.

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

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

• lokal nr 10  o powierzchni użytkowej  63,39 m2   cena 235 000 zł.
• lokal nr 33  o powierzchni użytkowej  71,33 m2   cena 265 000 zł.

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego  również na kredyt MdM)

że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu
nowe dwupoziomowe lokale mieszkalne

z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

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

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

z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

POLICJA
• Jaroszowiec. Potrącenie pieszej

8.08.br. po godzinie 16.00 na ulicy Kolejowej w Jaroszowcu doszło do zda-
rzenia drogowego z udziałem samochodu i pieszej.  Jak wstępnie ustalili po-
licjanci, kierujący samochodem osobowym marki VW Candy na przejściu dla 
pieszych potrącił 10-latkę. Dziewczynka z ogólnymi obrażeniami ciała została 
przewieziona do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kierow-
ca VW był trzeźwy.

• Olkusz. Skradziono audi A3
6.08.br. w godzinach wieczorowych skradziono samochód osobowy marki 
Audi A3. Auto znajdowało się na parkingu przy ulicy Marii Konopnickiej w 
Olkuszu. Właściciel pojazdu straty wycenił na kwotę 20.000 złotych. Sprawą 
zajmują się policjanci z komendy w Olkuszu.

• Strzegowa. Wypadek drogowy
Dwie osoby ranne w wypadku drogowym w Strzegowej. Kierowca i pasażerka 
renault z ogólnymi obrażeniami ciała trafili do szpitala w Olkuszu.
Do zdarzenia doszło w sobotę  (6.08.br.) przed godziną 15.00 na drodze wo-
jewódzkiej nr 794 w miejscowości Strzegowa. Jak wstępnie ustalono kieru-
jący oplem vectrą, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na 
przeciwległy pas ruchu, uderzył w barierę energochłonną a następnie zderzył 
się z jadącym z naprzeciwka samochodem osobowym marki Renault Megan. 
Kierowca i pasażerka renaulta z ogólnymi obrażeniami ciała zostali przewie-
zieni do szpitala w Olkuszu. Obaj kierowcy byli trzeźwi
Na miejscu wypadku obecny był technik kryminalistyki, który zabezpieczył 
ślady, wykonał szkic sytuacyjny i zrobił zdjęcia.

• Posiadał narkotyki i został zatrzymany przez olkuskich policjantów.
5 sierpnia 2016 roku około godziny 23.00, patrol prewencji zauważył jadą-
cego ulicą Mickiewicza VW golfa.  Policjanci zatrzymali samochód do kontroli 
drogowej. Kierował nim 32-letni mieszkaniec gminy Olkusz. W pojeździe - 
oprócz kierowcy - podróżowało dwóch pasażerów w wieku 34 i 37 lat. W cza-
sie  przeszukania samochodu i kontroli osobistej policjanci znaleźli woreczek 
strunowy z białym proszkiem, który należał do kierowcy VW. Przeprowadzone 
badanie wykazało, że to amfetamina w ilości około  17 gram. 
Zatrzymany 32-latek usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających. 
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za popełnione przestęp-
stwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto mężczyźnie pobrano 
krew do badań. Jeśli podejrzenia policjantów, co do prowadzenia pojazdu 
mechanicznego pod wpływem środków odurzających potwierdzą się, to nie-
bawem mężczyzna usłyszy kolejny zarzut z art. 178a§1 kodeksu karnego. 

• Olkusz. Uszkodzono elewacje garażu
2 sierpnia 2016 roku mieszkanka Olkusza powiadomiła Policję, o uszkodze-
niu elewacji garażu, który znajdował się  na osiedlu Młodych w Olkuszu.
Za uszkodzenie mienia kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5. 

• Policjanci zabezpieczyli 1,7 kg suszu konopi indyjskich
W trakcie czynności operacyjnych funkcjonariusze z komisariatu w Bukownie 
wspólnie CBŚ w Katowicach ustalili, że w jednym z domów jednorodzinnych 
w gminie Bukowno, 65-letni mężczyzna zajmuje się nielegalną uprawą ko-
nopi indyjskich. W czasie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospo-
darczych zajmowanych przez mężczyznę, policjanci znaleźli i zabezpieczyli 
ponad 1,7 kg suszu roślinnego, który przechowywany był w słoikach. Dodat-
kowo mundurowi zabezpieczyli profesjonalny sprzęt służący do produkcji 
konopi indyjskich m.in. lampy, wentylatory,  termowentylatory oraz pieniądze 

w kwocie 12.800, które mogły pochodzić z przestępstwa. 
Zatrzymanemu 65-latkowi, przedstawiono   zarzut z art. 
63 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tj. upra-
wy konopi indyjskich. Wobec mężczyzny sąd zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego areszto-
wania.
Policjanci ustalili również, że w powyższy proceder 
zamieszany był syn 65-latka. Okazało się, że 24-latek   
wspólnie ze swoim ojcem uprawiał a następnie przetwarzał konopie in-
dyjskie. Na podstawie zgromadzonego, obszernego materiału dowodowe-
go funkcjonariusze  przedstawiali mężczyźnie zarzuty z art. 53 ust. 2 oraz 
63 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani tj. przetwarzania i uprawy 
konopi indyjskich. Wobec 24-latka prokurator zastosował policyjny dozór i 
poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych. 

• Olkusz. Kradzież z włamaniem do pojazdu
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zajmują się sprawą kra-
dzieży z włamaniem do samochodu osobowego marki VW Golf. Do zdarzenia 
doszło w Olkuszu na ulicy Skalskiej. Sprawca uszkodził zamek w drzwiach 
pojazdu i z jego wnętrza ukradł radio samochodowe, antenę oraz uchwyt 
do nawigacji. Właściciel - mieszkaniec Olkusza, straty wycenił na kwotę 400 
złotych.

Poszukiwani świadkowie
29.07.2016 roku w nocy tuż przed godziną 2, na drodze krajowej 
nr 94 w kierunku Dąbrowy Górniczej doszło do dwóch kolizji dro-
gowych. Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem osobowym   
marki Renault Master na łuku drogi zjechał z jezdni, wpadł do rowu 
a następnie uderzył w przydrożną reklamę. Chwilę później - w tym 
samym miejscu, inny kierowca stracił panowanie nad pojazdem i 
uderzył w barierę energochłonną. Przyczyną tych kolizji drogowych i 
utraty panowania nad pojazdami była rozlana na drodze substancja 
ropopochodna.
Policjanci proszą o kontakt osoby, które mogą mieć informację do-
tyczące znajdującej się na jezdni substancji.   Świadkowie proszeni 
są o kontakt z prowadzącą sprawę policjantką nr tel. 32-647-8235.

Apel Policji
W ostatnim czasie na terenie Małopolski doszło do kolejnych prób 
wyłudzenia pieniędzy. Ofiarami oszustw padają zazwyczaj osoby 
starsze, samotne, dobrego serca, które nie potrafią odmówić pomocy 
w trudnej i nagłej sytuacji. Telefoniczni naciągacze wymyślają coraz 
to nowsze sposoby, by oszukać swoją ofiarę. Popularna metoda na 
wnuczka jest już na tyle znana, że została zmieniona na metodę na 
policjanta czy prokuratora. 

Mechanizm okradania starszych ludzi jest zazwyczaj podobny. 
Dzwoni mężczyzna i podaje się za policjanta lub osobę najbliższą. In-
formuje o policyjnej akcji lub o wypadku drogowym spowodowanym 
przez członka rodziny. Prosi o wsparcie w tych działaniach i „żąda” 
przekazania pieniędzy. 

Apelujemy do mieszkańców naszego miasta i okolic, że żadne tego 
typu działania Policji nie są organizowane telefonicznie. Jeśli już, to 
policjanci przychodzą do konkretnej osoby. Mają wówczas obowią-
zek wylegitymowania się. Więcej, muszą okazać legitymację służ-
bową w taki sposób by osoba mogła dokładnie ją obejrzeć a nawet 
spisać dane. Jeśli nadal będzie miała wątpliwości, to może zadzwo-
nić pod numer alarmowy 997 i zażądać potwierdzenia danych lub 
prowadzenia takiej akcji. 

Policjanci radzą, by nigdy, pod żadnym pozorem, nie przekazywać 
pieniędzy osobom nieznajomym i nie wpuszczać ich do mieszkania. 
We wszystkich wątpliwych   i podejrzanych sytuacjach należy nie-
zwłocznie skontaktować się  z Policją dzwoniąc pod  numer alarmo-
wy 997.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

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

Do każdego badania upominek gratis 

WiREX
Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

ADWOKAT  SZYMON  DUBEL
kom. 795 11 75 74

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

Reklamy
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KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2050 zł
1,7 m - 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

"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. Biema 5b

poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”
 v "LEGION SAMOBÓJCÓW"  

akcja, prod. Kanada, USA;  
czas trwania: 2 h 10min., bez ograniczeń wiekowych 
11 VIII godz. 17.00 (2D dubbing), 19.30 (3D napisy);  
12-13 VIII godz. 17.00 (3D dubbing), 19.30 (2D napisy) 
14 VIII godz. 16.00  (3D dubbing), 18.30 (2D napisy);  
15-16 VIII godz. 17.00 (3D dubbing), 19.30 (2D napisy) 
17 VIII godz. 19.00 (3D dubbing), 21.30 (2D napisy);  
18 VIII godz. 17.00 (3D dubbing), 19.30 (2D napisy)

 v "EPOKA LODOWCOWA. MOCNE UDERZENIE"  
animowany/przygodowy/komedia; prod. USA 
3D dubbing, czas trwania: 1 h 39 min.,  
bez ograniczeń wiekowych 
19-23 VIII godz. 17.00

 v "TARZAN: LEGENDA"  
przygodowy, akcja; prod. USA 
2D napisy, czas trwania: 1 h 49 min.,  
bez ograniczeń wiekowych 
19-23 VIII godz. 19.00

 v  "BFG: BARDZO FAJNY GIGANT"  
familijny, fantasy; prod. USA 
2D dubbing, czas trwania: 1 h 55 min.,  
bez ograniczeń wiekowych 
26-30 VIII godz. 17.00

 v "KOBIETY BEZ WSTYDU"  
komedia; prod. Polska 
2D, czas trwania: 1h 20 min., od 15 lat 
26-30 VIII godz. 19.00

SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA

GABINET  LOGOPEDYCZNY

Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej
tel. 698 941 921

mgr Ewa Kania pedagog logopeda
tel. 512 301 127

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: 535 19 07 12 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

tel. 604-640-687 

POKÓJ w budynku SILVER
/dawny budynek policji/ 

o powierzchni 30 m2, klimatyzacja, winda,
cena atrakcyjna!!!

DO WYNAJĘCIA

„MĘŻCZYZNA W BIAŁYCH BUTACH” autor: Michał Larek , Waldemar Ciszak
Rok 1991. Na poznańskim blokowisku niepozornie 
wyglądający mężczyzna zaczepia idącego do szkoły 
nastolatka. Wymyśla pretekst, żeby dostać się do jego 
mieszkania. Chłopiec początkowo nie podejrzewa 
niebezpieczeństwa…
Mężczyzna w białych butach  trzyma w napięciu mocniej 
niż jakikolwiek kryminał i wciąga bardziej niż najlepsze 
reportaże! To powieść inspirowana prawdziwymi 
wydarzeniami, które na początku lat 90. wstrząsnęły Polską. 

Wychodząc poza ramy gatunku, autorzy przedstawiają 
historię głośnych zbrodni seryjnego mordercy.
Bohaterowie z krwi i kości, tajemnica psychiki „Dusiciela” 
oraz brawurowo poprowadzona fabuła sprawiają, że emocje 
buzują jak podczas oglądania magazynu kryminalnego 997. 
Nawet na krok nie odstępujemy mordercy i depczących 
mu po piętach policjantów, ale czy uda się wygrać wyścig  
z czasem i uratować chociaż jedno niewinne życie?

Ta książka to wciągający pościg za największym potworem-zabójcą dzieci 
w historii polskiej kryminalistyki. - Michał Fajbusiewicz

WARTO PRZECZYTAĆ

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

Czynne: 
pn - pt 800-1800, so 900 - 1400

HURTOWNIA OLEJÓW OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

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

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, 
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097Ponad 22 lata doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE

ZUT RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1,

32-300 Olkusz
(budynek HERMES)

tel. 792 447 442

NAJCIEPLEJSZA ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA
U=0,09 W/m2K (system EKOLIT)

Technologia budowania z izolacyjnych szalunków zalewanych betonem
Zapotrzebowanie na ciepło poniżej 30W/m2 • Idealne do ogrzewania pompami ciepła.

BUDUJEMY DOMY PASYWNE
www.superekodom.com.pl

AGENCJA REKLAMOWA

Kreacja marki
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
Strony WWW
Druk

www.mobioos.pl     •     biuro@mobioos.pl

600 424 117

Reklamy


