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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.

alimenTy na rzecz ByłeGo małżonka - PaTrz sTrona 3

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

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

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

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

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

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

SERWIS LAPTOPÓW
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Irlandzcy statystycy pokusili się nawet o wyliczenia, z których wynika, 
że średnia przewidywana długość życia dla kobiet wykonujących wolne 
zawody to 86 lat, a tych zatrudnionych przy pracach niewykwalifiko-
wanych - 81 lat. Czy naprawdę jednak, wykonując tzw. wolny zawód 
i pracując na swoim wybieramy życie łatwe, miłe i przyjemne? 
Większość kobiet, które obecnie wykonują wolne zawody, ma za sobą 
przeszłość pracy na etacie. – Pracowałam w korporacjach kilka lat, zanim 
zdecydowałam się odejść na swoje. W moim przypadku był to właściwie skok na 
głęboką wodę i poświęcenie się pasji – mówi Joanna Zawicka, właścicielka 
firmy Zawicka ID, zajmującej się projektowaniem wnętrz. 
Magda, która jest stomatologiem, również przez kilka lat pracowała 
u kogoś, zanim otworzyła własny gabinet. Jak wynika z badania Deutsche 
Bank przeprowadzonego wśród osób wykonujących wolne zawody, wciąż 
dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn pracuje na etacie (ponad 20 proc. 
kobiet i ponad 10 proc. mężczyzn). Jednak niemal dwie trzecie (65 proc.) 
ma jednoosobową działalność gospodarczą, a dodatkowo niecałe 13 proc. 
prowadzi samodzielnie firmę lub jest wspólnikiem w spółce. 
Co powoduje, że decydują się na ten przysłowiowy skok na głęboką 
wodę? Zwykle myśl, żeby założyć coś własnego kiełkuje przez lata, ale 
brakuje impulsu, czasem odwagi, by to zrobić. Często takim impulsem 
jest ciąża i dziecko. – Tak było w moim przypadku. Po urodzeniu dziecka, 
wiedziałam, że już do korporacji nie wrócę – mówi Joanna Zawicka. 
Kobiety – właścicielki firm chcą być ze swoim dzieckiem, dlatego na 
początku pracują, gdy maluchy śpią, potem gdy interes się rozwija, 
korzystają z pomocy mężów, babć i opiekunek. Badanie pokazało, że 
osoby wykonujące wolne zawody różnie oceniają zalety płynące z tego 
stanu rzeczy.  O ile zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn najważniejsza 
jest elastyczność miejsca i  czasu pracy (odpowiednio 50 i ponad 58 
proc.), to okazuje się, że panie częściej przywiązują wagę do możliwości 
dbania o równowagę pracy i życia osobistego. Bardziej niż mężczyźni 
doceniają również ponadprzeciętne zarobki i prestiż społeczny, który 
jest związany z ich profesją. 
- Wydaje się naturalne, że kobiety doceniają przede wszystkim elastyczność 
oraz równowagę życia osobistego i pracy, którą umożliwia tego typu zawód, 
w końcu często łączą rolę profesjonalistki z innymi obowiązkami, np. rodzi-
cielskimi - komentuje Waldemar Jarek, Dyrektor w Deutsche Bank 
odpowiedzialny za rozwój oferty kredytowej dla klientów indywidualnych 
i mikroprzedsiębiorców. Kobiety jako osoby „wielozadaniowe” poszukują 
nie tylko atrakcyjnej i zadowalającej pracy. Muszą mieć też margines 
bezpieczeństwa dla pełnienia swojej roli w rodzinie i związku.
 - Dlatego też równowaga praca – życie, którą odnajdują w wykonywaniu pracy 
na własną odpowiedzialność, a taką jest właśnie wolny zawód, jest kluczowym 
elementem podjęcia decyzji ekonomicznych o uruchomieniu własnego biznesu. 
Można powiedzieć, że role społeczne są źródłem decyzji ekonomicznych. Choć 
z drugiej strony odpowiedzialność ekonomiczna czasem wygrywa z funkcjami 
społecznymi – gdy muszą wcześniej wrócić do pracy, by „nie wypaść z obiegu” - 
mówi prof. Małgorzata Bombol, ze  Szkoły Głównej Handlowej. 
Aleksandra Targońska, która prowadzi z partnerem firmę architekto-
niczną TZA, po kilku latach od jej założenia urodziła dwójkę dzieci. 
– Za każdym razem pracowałam w czasie urlopu macierzyńskiego. Mniej lub 
bardziej, ale nawet na chwilę nie straciłam kontaktu z firmą. Nie wyobrażam 
sobie, by kobieta, która prowadzi własny biznes, mogła zupełnie się nim nie 
zajmować przez okres rocznego urlopu i w stu procentach poświęcić się opiece 

nad dzieckiem. Prawdopodobnie byłby to już koniec firmy – mówi. Podobnie 
jak ona, Magda po urodzeniu drugiej córki do pracy wróciła sześć tygodni 
po porodzie. – Moi pacjenci nie mogli na mnie wiecznie czekać. Musiałam 
pracować, bo konkurencja na moim rynku jest ogromna. Tylko na ulicy, na której 
mieści się mój gabinet, są jeszcze dwa inne. Każdy tydzień jego zamknięcia 
kosztował mnie utratę klientów – opowiada. 

Konkurencja mobilizuje 
Z badania Deutsche Bank wynika, że profesjonaliści poproszeni o wska-
zanie największych wyzwań, zagrożeń lub barier w wykonywaniu wolnego 
zawodu wskazywali przede wszystkim na dużą konkurencję w branży. 
Równocześnie dla kobiet zdecydowanie większym problemem niż dla 
mężczyzn jest zapewnienie sobie regularnych dochodów - na tę odpo-
wiedź wskazało niemal 44 proc. kobiet. - To wynik kobiecego pragmatyzmu, 
który pozwala im niwelować negatywne skutki psychologiczne wyniszczającej 
gry rynkowej. Dla mężczyzn walka i konkurencja to niezbędny do działań 
katalizator, kobietom bardziej potrzebna jest pewna sytuacja finansowa 
i spokojniejsza przyszłość – mówi prof. Bombol.
Decydując się na wykonywanie tych zawodów oraz stawiając na własną 
przedsiębiorczość kobiety są ponadstandardowo wyczulone na kwestie 
wolności w obrocie gospodarczym, samostanowienia, własnej sprawczości, 
życia zgodnie z własnymi dążeniami, odpowiedzialności za siebie i innych 
oraz prestiżu związanego z wykonywanym zawodem. Badanie Deutsche 
Bank pokazało, że mężczyźni częściej traktują jako wyzwanie walkę 
z konkurencją, szukanie nowych zleceń, czy odpowiedzialność prawną 
za wykonywaną pracę, natomiast dla kobiet nieco częściej powodem 
do zmartwień są kwestie czysto finansowe. Szczególnie na początku 
istnienia firmy brak regularnych płatności lub ich opóźnienia potrafią 
spędzać im sen z powiek. 
Respondentki biorące udział w badaniu nieco częściej wskazywały też 
na brak dostępu do zewnętrznego finansowania (prawie 18 proc.) oraz 
trudności z otrzymaniem kredytu bankowego przy nieregularnych 
dochodach (niespełna 20 proc.).
- Warto więc w tym miejscu przypomnieć, że o ile jeszcze kilka lat temu 
przedstawiciele profesji zaliczanych do grona wolnych zawodów mogli mieć 
trudności z pozyskaniem zewnętrznego finansowania, np. na rozwój dzia-
łalności, tak obecnie banki coraz częściej kierują swoją ofertę bezpośrednio do 
nich, tworząc odrębne procesy ułatwiające tej grupie klientów pozyskanie 
finansowania – zapewnia Waldemar Jarek. 

Zadowolony klient to podstawa
Tak jak ona, ogół badanych przez Deutsche Bank chciałby kredyty prze-
znaczone na rozwój działalności wydać przede wszystkim na wyposażenie 
gabinetu lub biura w specjalistyczny sprzęt. Tymczasem kobiety najchętniej 
przeznaczyłyby takie pieniądze na szkolenia (26 proc.) lub sprzęt kompu-
terowy (16 proc.). Profesjonalistki zapytane o kluczowy aspekt, umożli-
wiający dalszy rozwój działalności, częściej niż mężczyźni wskazywały na 
dobrą lokalizację biura lub gabinetu (13 proc.), a także właśnie dostęp do 
zewnętrznego finansowania (niemal 6 proc.). Choć w przypadku ankieto-
wanych obu płci zdecydowanie najważniejsze jest pozyskiwanie nowych 
rynków zbytu dla swoich usług - taką odpowiedź wybrało niemal 38 proc. 
badanych. Nasze bohaterki dodają do tego jeszcze jeden niezwykle ważny 
aspekt: rekomendacje. – W mojej branży duże znaczenie ma doświadczenie, 
odpowiednie portfolio, ale również polecenia i referencje klientów. W tym biznesie 
jest to czynnik trudny do przecenienia – mówi Joanna Zawicka. 

Zarówno ona, jak i Aleksandra Targońska nigdy z kredytu na rozwój 
działalności nie korzystały, posiłkując się przede wszystkim własnymi 
środkami, ewentualnie pieniędzmi pożyczonymi od rodziny. 
Jednak jak mówi Waldemar Jarek z Deutsche Bank zaciągając kredyt 
na inwestycje, możemy równocześnie efektywniej dysponować środ-
kami własnymi, które mogą wtedy równolegle „pracować”, przynosząc 
dodatkowe korzyści. - Tym bardziej, że akurat w obecnej sytuacji rynkowej, 
z rekordowo niskim poziomem stóp procentowych, kredyty są stosunkowo 
tanie - zapewnia. - Warto więc zastanowić się, czy skorzystanie z kredytu 
inwestycyjnego i to w oferowanej profesjonalistom uproszczonej ścieżce, nie 
będzie bardziej opłacalnym posunięciem niż inwestowanie własnych środków. 

Profesjonalistki dbają o emeryturę
Zaskakująco pozytywnie kształtują się również wyniki badania Deutsche 
Bank dotyczące wątku emerytalnego. Okazuje się, że odsetek kobiet 
odkładających na emeryturę poza obowiązkowymi składkami ZUS 
wynosi aż 42 proc. i jest nie tylko dość wysoki na tle ogółu społeczeństwa 
(z danych pochodzących z „Diagnozy społecznej” wynika, że na emeryturę 
oszczędza dodatkowo zaledwie 21,2 proc. Polaków), ale także nieco wyż-
szy niż wśród mężczyzn wykonujących wolne zawody (niecałe 41 proc.). 
- Składki emerytalne, które odprowadzają przedsiębiorcy, są dość niskie. Bez 
dodatkowych źródeł finansowania, nie ma co liczyć na godziwą emeryturę 
i to niezależnie od tego, jaki ostatecznie będzie ustawowy wiek emerytalny 
w naszym kraju - mówi Waldemar Jarek. - Jest to tym bardziej istotne 
w przypadku kobiet, ponieważ na ograniczenie wysokości ich świadczeń wpły-
wa w głównej mierze zdecydowanie krótsza kariera zawodowa. Dodatkowo, 
kobiety żyją przeciętnie dłużej, więc i ich emerytura trwa o kilka lat więcej 
- komentuje. – Cieszy więc, że aż tyle kobiet wykonujących wolne zawody 
samodzielnie dba o godną emeryturę. 
Świetnym przykładem jest Aleksandra Targońska, która odkłada na 
emeryturę, inwestując w fundusze emerytalne. - Mimo natłoku spraw 
zawodowych i rodzinnych, staram się być zapobiegliwa. Tę cechę wpoili mi 
rodzice, którzy założyli moją pierwszą polisę emerytalną. Nadal regularnie 
oszczędzam na ten cel. W naszym domu to ja jestem osobą, która próbuje 
spoglądać na finanse w dość jeszcze odległej perspektywie – mówi. Podobnie 
uważają pozostałe bohaterki, choć one wolą oszczędzać na własną rękę 
i nie zdecydowały się jeszcze na żadną sformalizowaną formę oszczędzania. 
Co w największym stopniu skłoniło respondentki do takiego działania? 
Obawa przez niedostateczną emeryturą wypłacaną w ramach ZUS (ponad 
68 proc.), a także niepokojące doniesienia medialne dotyczące wysokości 
emerytur w przyszłości (21 proc.). 
Wyniki badania Deutsche Bank pokazują, że profesjonalistki wykonujące 
wolne zawody podchodzą do wykonywanej pracy bardzo pragmatycznie 
i realistycznie. Zawsze mają na życie jakiś plan B. – Rozumieją, jak ważna 
jest kwestia zapewnienia finansowania dla swojej działalności, jednocze-
śnie muszą mieć świadomość odpowiedzialności za bliskich i nie mogą sobie 
pozwolić na konsumpcję całości przychodów - mówi Waldemar Jarek. -  I ten 
sam pragmatyzm przejawia się również przy okazji deklaracji dotyczących 
oszczędzania na emeryturę. 

Skok na głęboką wodę, czyli kobieta w świecie wolnych zawodów
Magda – lekarz stomatolog, po kilku latach pracy na etacie otworzyła własny gabinet. Zdecydowała się postawić na swój rozwój i niezależność w pracy. I nie żałuje. Kobiety wyko-
nujące wolne zawody i prowadzące własne firmy wbrew pozorom nie mają łatwego życia. Roczne urlopy macierzyńskie czy wakacje bez komórki i laptopa są nie dla nich. Jak 
wynika z badania opinii przeprowadzonego przez Deutsche Bank, dla niemal 44 proc. profesjonalistek, największym wyzwaniem w zawodowej pracy jest zapewnienie sobie stałych 
dochodów. W zamian jednak dostają niezależność i poczucie, że same kształtują swój los.

Jednym z nich był Jan Łydka, urodzony 24 lutego 1897 r. w Olkuszu. Latem 
1915 r. uciekł z domu i jako ochotnik zgłosił się do I Brygady Legionów 
(5. pułk piechoty). Brał udział w wielu legionowych bitwach na terenie 
Lubelszczyzny i Wołynia: Urzędów, Jastków, Kobcze, Smolary, Kołki, 
Koszyszcze, Czernysz, Kostiuchnówka, Maniewicze i Ruda Sitowicka. 
Bohaterskie boje legionowe, ze słynną Kostiuchnówką na pierwszym 
miejscu, rozgrywały się na północnym Wołyniu, na tak zwanym Polesiu 
Wołyńskim, między Styrem a Stochodem. Bitwę pod Kostiuchnówką, 
stoczoną latem 1916 r., można uznać za najważniejszą ze wszystkich bitew 
stoczonych przez formacje legionowe na froncie pierwszej wojny światowej.
W dniu 4 lipca 1916 r. Legiony Polskie rozpoczęły pod Kostiuchnówką na 
Wołyniu walkę  z przeważającymi liczebnie wojskami rosyjskimi. Była to 
najbardziej krwawa bitwa Legionów, w której poległo lub zostało rannych 
około dwa tysiące polskich żołnierzy.
Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 r. Jan Łydka był internowany 
w obozach w Szczypiornie i Łomży. Pod koniec 1918 r., już w stopniu 
plutonowego został żołnierzem V Batalionu Strzelców Olkuskich. Brał 
udział w walkach o Lwów, a potem w wojnie polsko-bolszewickiej, awan-
sowany do stopnia sierżanta i po jej zakończeniu przeniesiony do rezerwy 
w kwietniu 1921 r.
W latach 1921-1939 służył w Straży Celnej, a następnie w Straży Granicz-
nej – posterunki w Królewskiej Hucie, Rybniku i Korbielowie w Beskidzie 
Żywieckim. We wrześniu 1939 r. brał udział w działaniach wojennych 
wraz z obsadą posterunku w Korbielowie jako żołnierz armii „Kraków”.
W październiku 1939 r. powrócił w rodzinne strony i rozpoczął konspi-
racyjną działalność. Był dowódcą II plutonu Placówki Olkusz ZWZ/AK, 
awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny.
W 1942 r. wywieziono go na roboty przymusowe do Kędzierzyna-Koźla, 
gdzie dalej kontynuował działalność konspiracyjną, za co został aresztowany 
i osadzony w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Następnie przewieziono 
go jako więźnia policyjnego (PH) do KL Auschwitz. Pod koniec czerwca 
1943 r. policyjny „sąd doraźny” w bloku nr 11 skazał na śmierć kilkadziesiąt 

osób przywiezionych do obozu Auschwitz z różnych więzień śląskich. 
Jednym z nich był Jan Łydka. Miał wówczas 46 lat.
Wraz z nim skazano na śmierć także innych mieszkańców Ziemi Olkuskiej, 
którzy należeli także do AK. Byli to: Roman Baliński z Pilicy, Anzelm Cho-
dorowski ze Skały, Stefan Dębski ze Sułoszowej (zamieszkały w Olkuszu) 
i Andrzej Starczynowski z Bukowna. Wszystkich rozstrzelano 29 czerwca 
1943 r. pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku nr 11.
PS.
Wnuk Jana Łydki, legionisty i więźnia KL Auschwitz, będący zawodowym 
oficerem Wojska Polskiego, mjr Andrzej Łydka, kilka lat temu był jed-
nym z unijnych obserwatorów na misji w Gruzji. Obecnie ma już stopień 
podpułkownika i jest weteranem wojennym.
 http://centrum-weterana.mon.gov.pl/pl/1_262.html

 vAdam Cyra

wSPoMnienie o Janie łydce
W KL Auschwitz byli więzieni i ginęli żołnierze Legionów, którzy walczyli pod dowództwem Józefa Piłsudskiego na frontach pierwszej wojny światowej. Samych tylko oficerów 
więziono w tym obozie około trzydziestu, z czego większość z nich pobytu w KL Auschwitz nie przeżyła. Podoficerów i żołnierzy z rodowodem legionowym za drutami tego obozu 
przebywało znacznie więcej. Podczas drugiej wojny światowej najczęściej byli żołnierzami Związku Walki Zbrojnej, który w dniu 14 lutego 1942 r. został przekształcony w Armię Kra-
jową. Niektórzy z nich swoje życie zakończyli pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku nr 11, otrzymując za umiłowanie Ojczyzny i walkę z niemieckim okupantem strzał w tył głowy.
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Dnia 26.08.2016 r. wchodzi bowiem 
w życie Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 
r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie określenia wzorów i sposobu udo-
stępniania urzędowych formularzy 
pism procesowych w postępowaniu 
cywilnym (Dz.U.2016.1213 z dnia 
2016.08.11), które przewiduje nowe 
formularze dla pozwu, pozwu wza-
jemnego oraz formularza DS doty-
czącego danych stron w postępowaniu 
uproszczonym.
Czym jest cywilne postępowa-
nie uproszczone? Postępowanie to 
przewidziane jest przez przepisy 
Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U.2014.101 z dnia 2014.01.21 
z późn. zm.) i dotyczy spraw o rosz-
czenia wynikające z umów, jeżeli 
wartość przedmiotu sporu nie prze-
kracza dziesięciu tysięcy złotych, 
a w sprawach o roszczenia wynikające 
z rękojmi, gwarancji jakości lub z nie-
zgodności towaru konsumpcyjnego 
z umową sprzedaży konsumenckiej, 
jeżeli wartość przedmiotu umowy 
nie przekracza tej kwoty; jak również 
w sprawach o zapłatę czynszu najmu 
lokali mieszkalnych i opłat obciąża-
jących najemcę oraz opłat z tytułu 
korzystania z lokalu mieszkalnego 
w spółdzielni mieszkaniowej jednak-
że tutaj już bez względu na wartość 
przedmiotu sporu.

Reasumując postępowanie to jest 
niezwykle powszechne i dotyczy 
raczej drobnych spraw umów życia 
codziennego, stąd też pewne uprosz-
czenia wprowadzone przez Ustawo-
dawcę, a mające na celu maksymalne 
usprawnienie procedowania w tym 
trybie. Jednym z takich uproszczeń 
jest właśnie stosowanie gotowych 
formularzy w miejsce „tradycyjnych” 
pism sądowych.
Zgodnie z art. 125 § 2 kpc, jeżeli 
przepis szczególny tak stanowi, pisma 
procesowe wnosi się na urzędowych 
formularzach. Natomiast art. 5052 
kpc, stanowi, że pozew, odpowiedź 
na pozew, sprzeciw od wyroku zaocz-
nego i pismo zawierające wnioski 
dowodowe wnoszone w postępo-
waniu uproszczonym powinny być 
właśnie sporządzone na urzędowych 
formularzach.
Zwróćmy uwagę, że stosownie do 
art. 1301 § 11 i 2 kpc, jeżeli pismo 
procesowe, które powinno być wnie-
sione na urzędowym formularzu, nie 
zostało wniesione na takim formula-
rzu, przewodniczący wzywa stronę do 
jego poprawienia lub uzupełnienia 
w terminie tygodniowym, przesyłając 
złożone pismo. W razie bezskutecz-
nego upływu terminu lub ponownego 
złożenia pisma dotkniętego braka-
mi przewodniczący zarządza zwrot 
pisma. Powyższe implikuje koniecz-
ność stosowania właściwych, a tym 

samym od 26.08.2016 r. – nowych 
– formularzy.
Podkreślić należy, że pismo dotknięte 
takimi brakami nie tylko powoduje 
stratę naszego czasu i opóźnia samo 
postępowanie, ale jeżeli zostało 
zwrócone to dodatkowo nie wywo-
łuje – żadnych – skutków, jakie usta-
wa wiąże z wniesieniem pisma do 
sądu. Może się więc okazać, że nie 
doszło tym samym np. do skuteczne-
go przerwania biegu przedawnienia 
naszego roszczenia i kolejne skie-
rowanie pozwu w sprawie (już na 
właściwym formularzu) obarczone 
będzie ryzykiem podniesienia takiego 
zarzutu przez naszego przeciwnika, 
co w rezultacie doprowadzi do prze-
grania sprawy.
Gdzie znajdziemy nowe formularze? 
Przede wszystkim w sieci Internet na 
oficjalnej stronie Ministerstwa Spra-
wiedliwości (bip.ms.gov.pl) w formie 
pozwalającej na ich uzupełnienie 
za pośrednictwem komputera, jak 
również bezpośrednio w siedzibach 
sądów, gdzie znajdziemy wydrukowa-
ne już egzemplarze, które następnie 
należy wypełnić „ręcznie”. Korzy-
stając z tych źródeł nie narazimy się 
na wyżej wspomniany zwrot pozwu 
i konsekwencje z tym związane.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PoraDy Prawne 
PoStęPowanie uProSzczone w Procedurze cywilneJ 

– uwaga: nowe forMularze od 26 SierPnia 2016 r.
Wszyscy którzy od dnia 26.08.2016 r. chcieliby dochodzić swych praw na 
drodze postępowania uproszczonego w procedurze cywilnej muszą liczyć 
się z obowiązkiem stosowania nowych formularzy. W przeciwnym bowiem 
razie zostaną wezwani przez Sąd do uzupełnienia braków formalnych pozwu 
poprzez zastosowanie nowych wzorów.

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”.

Istotne jest to, po czyjej stronie leży wina ustania małżeństwa. Ściślej, 
obowiązek alimentacyjny zależy od orzeczenia o winie rozkładu 
pożycia małżeńskiego, które następuje w trakcie rozwodu. Alimenty 
na byłego małżonka mogą być orzeczone wyłącznie wtedy, gdy nie 
był on winnym rozpadu małżeństwa.
Podstawę prawną domagania się alimentów od byłego małżonka 
stanowi kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 60. § 1. tej 
ustawy małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie 
winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może 
żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków 
utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrze-
bom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym 
zobowiązanego.
Zgodnie z powyższym przepisem mamy do czynienia ze zwykłym 
zakresem obowiązku alimentacyjnego który m zastosowanie, gdy 
małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu 
związku małżeńskiego bądź gdy o winie nie orzeczono, znajduje się 
w niedostatku, a więc wtedy, gdy nie ma możliwości zarobkowych 
i majątkowych pozwalających na pełne lub częściowe pokrycie potrzeb.
Z rozszerzonym zakresem obowiązku alimentacyjnego mamy do 
czynienia w art. 60 § 2, zgodnie z którym jeżeli jeden z małżonków 
został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a  rozwód 
pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka 
niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że 
małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpo-
wiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb mał-
żonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. 
Obowiązek ten jest nakładany więc na małżonka, który jest wyłącznie 
winny rozkładowi pożycia małżeńskiego (konieczne jest orzeczenie 
o winie) i obejmuje nie tylko pozostawanie niewinnego małżonka 
w niedostatku, ale każde znaczące pogorszenie jego sytuacji życiowej. 
Wówczas sąd porównuje sytuację, w jakiej znalazł się wskutek rozwodu 
z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby pozostawał w małżeństwie.
Sąd rozwiązując małżeństwo co do zasady orzeka o winie rozkładu 
pożycia stron. Rozstrzygnięcie sądu w tym zakresie może sprowadzić 

się do uznania winy obojga małżonków, braku winy obojga małżonków 
bądź winy jednego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd zanie-
cha orzekania o winie, co wywołuje skutki identyczne z uznaniem 
braku winy małżonków w rozkładzie pożycia. Kształt orzeczenia 
o winie (bądź jego brak) bezpośrednio rzutuje na zakres obowiązku 
dostarczania środków utrzymania między byłymi małżonkami. 
W sytuacji, gdy w wyroku rozwodowym o winie nie orzekano bądź też 
stwierdzono winę obojga małżonków albo brak winy któregokolwiek 
z małżonków, warunkiem umożliwiającym domaganie się alimentów 
od byłego małżonka będzie powstanie po stronie uprawnionej nie-
dostatku. Pojęcie niedostatku nie jest definiowane przez ustawę, jak 
słusznie wskazuje się jednak w orzecznictwie, niedostatek występuje 
wtedy, gdy uprawniony nie może w pełni własnymi siłami, z wła-
snych środków, zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb. Sąd 
Najwyższy w uchwale z dnia 16 grudnia 1987 roku, III CZP 91/86, 
LEX nr 3342 stwierdził „Jeżeli chodzi o rozwiedzionych małżonków, 
przyczyną powodującą niedostatek u jednego z małżonków (w prze-
ważającej większości przypadków u żony) jest często konieczność 
zajęcia się wychowaniem dzieci i pracą w gospodarstwie domowym, 
co uniemożliwia danemu małżonkowi wykonywanie działalności 
zarobkowej lub było przeszkodą do uzyskania kwalifikacji zawodo-
wych do wykonywania działalności zarobkowej, która – ze względu 
na jego wiek, stan zdrowia, wykształcenie ogólne, zawód drugiego 
małżonka i dotychczasową pozycję społeczną obojga małżonków – 
mogłaby być uważana dla niego za odpowiednią. Jeśli od małżonka 
żądającego dostarczenia mu środków utrzymania można byłoby 
wymagać – przy wzięciu pod uwagę jego wieku i sił – by odbył naukę 
potrzebną do zdobycia kwalifikacji, to niedostatek tego małżonka 
trwa tylko przez czas, w ciągu którego może on uzyskać odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe.
Ustawodawca, kierując się racjami etycznymi, w znacznie szerszym 
zakresie obciążył obowiązkiem alimentacyjnym tego z małżonków, 
który w wyroku rozwodowym został uznany za wyłącznie winne-
go rozkładu pożycia stron. W takiej sytuacji małżonek niewinny 
może się domagać środków utrzymania nie tylko wtedy, gdy popadł 
w niedostatek, ale również wówczas, gdy rozwód pociągnął za sobą 

w jego przypadku istotne pogorszenie sytuacji materialnej. Istotę 
pojęcia pogorszenia sytuacji życiowej precyzyjnie przedstawił Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 1980 roku, III CRN 
222/80, LEX nr 2590 stwierdzając, iż sąd powinien porównać sytuację, 
w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją, 
w jakiej by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało 
prawidłowo. Małżonek domagający się alimentów musi przed sądem 
wykazać związek między rozwodem a pogorszeniem sytuacji życiowej, 
nie jest wystarczającym zatem udowodnienie samego pogorszenia. 
Stwierdzenie przez sąd, iż małżonek domagający się alimentów 
z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej po rozwodzie nie wykazał 
swoich twierdzeń w tym zakresie, udowodnił jednak popadnięcie 
w niedostatek, uzasadnia zasądzenie alimentów na podstawie art. 
60 § 1 kro. Osoby żądające alimentów od byłych małżonków muszą 
mieć na uwadze, iż świadczenia, o których mówi art. 60 kro, nie mają 
charakteru odszkodowawczego i w każdej sytuacji uzależnione są od 
majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.
Obowiązek alimentacyjny z mocy art. 60 § 3 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego wygasa zawsze w razie zawarcia przez małżonka 
uprawnionego nowego małżeństwa. W przypadku alimentów przy-
znanych na podstawie art. 60 § 1 kro obowiązek dostarczania środków 
utrzymania wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że 
ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, 
przedłuży wymieniony termin pięcioletni.
Zasądzenia alimentów można domagać się w ramach postępowania 
rozwodowego, jednakże nie jest wykluczonym skierowanie do sądu 
stosownego powództwa już po orzeczeniu rozwodu. Należy mieć 
na uwadze, iż wyrok zasądzający alimenty może zostać zmieniony 
w przypadku zaistnienia zmiany stosunków, co wynika z art. 138 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PoraDy Prawne 

aliMenty na rzecz byłego Małżonka
Przy zaistnieniu określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przesłanek możliwym jest domaganie się 
dostarczenia środków utrzymania od byłego małżonka.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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Gdy przeczytamy książkę lub 
obejrzymy film, w którym akcja 
ma miejsce kilkaset lat temu, to 
zauważymy, że wszystkie rodziny 
posiadały zazwyczaj ponad dzie-
sięcioro dzieci. Działo się tak, 
ponieważ dzieci były niezbędne 
do prowadzenia gospodarstwa 
domowego. Pomagały w pracy 
w polu, zajmowały się domem 
czy starszymi członkami rodzi-
ny. Posiadanie pociech było wtedy 
opłacalne, a państwo nie wtyka-
ło swojego nosa w każdy aspekt 
rodzinny. Panowało przekonanie, 
że to rodzice najlepiej znają swoje 
dzieci, kochają je i najlepiej wiedzą 
jak je wychować. Dzisiaj taki stan 
rzeczy jest niemożliwy. Obecnie 
dzieci najlepiej znają nie ich rodzi-
ce, tylko zmieniający się średnio co 
4 lata Minister Edukacji Narodo-
wej. O tym, czego i od kiedy mają 
uczyć się w szkołach nie decy-
dujemy my, lecz człowiek, który 
nigdy nie widział nawet naszych 
pociech na oczy. 
Kiedyś najwięcej dzieci posiadały 
rodziny najbiedniejsze. Potom-
stwo było bowiem pomocnika-
mi i kolejnymi rękoma do pracy. 
Mimo nowych gęb do wyżywienia 
było to opłacalne, gdyż państwo 
nie było tak pazerne na własność 
obywateli. Na początku XVI 

wieku chłop pańszczyźniany 
pracował dla pana feudalnego 52 
dni w roku, a później 104 i był to 
feudalny wyzysk. Dziś pracujemy 
dla państwa 164 dni, a ono nazy-
wa to sprawiedliwością społeczną. 
Jeszcze 200 lat temu niekoniecznie 
wykwalifikowany robotnik był 
w stanie utrzymać niepracującą 
żonę oraz 5 dzieci. Dziś on jest po 
studiach, ona po studiach, oboje 
pracują i mają problemy z utrzy-
maniem jednego czy dwójki dzieci. 
Dzieci są teraz jedynie kosztow-
nym luksusem, na który nie każdy 
może sobie pozwolić. Nic dziw-
nego, że cała Europa starzeje się 
i umiera, kiedy tak podstawowe 
wartości są odwracane. Za to 
w krajach muzułmańskich, dzie-
ci rodzi się bardzo dużo, czego 
konsekwencją są kolejne miasta 
czy dzielnice we Francji ''przej-
mowane" przez islamistów, gdzie 
obowiązuje prawo Szariatu. Jeśli 
nic się nie zmieni, to strach pomy-
śleć, jak może wyglądać rzeczy-
wistość za parę lat.
Kiedyś inne było też podejście 
do wychowania dzieci. Dbano 
o dobre relacje na lini rodzice-
-dzieci, gdyż to dzieci zajmowały 
się rodzicami na starość. Kiedyś 
ZUSu bowiem nie było, a mimo 
wszystko ludzie w wieku popro-

dukcyjnym nie umierali. Rodzice 
musieli dobrze wychować swoje 
dzieci, poświęcać im dużo czasu 
i uwagi, wspierać je, by te utrzy-
mywały je, gdy sami nie będą do 
tego zdolni. Dziś dzieci nie są 
nikomu do niczego potrzebne, 
oddawane są do żłobków, czy pod 
opiekę opiekunek. Takie dzieci 
wyrastają na zupełnie innych 
wartościach i inny mają stosunek 
również do rodziców.
Obecnie stanęliśmy na głowie. 
Normalność została zastąpiona 
postępem i nowoczesnością, które 
w obecnym kształcie mają jednak 
zgubne skutki. Cała Europa zmie-
rza w złym kierunku i jeśli w porę 
się nie opamiętamy, to nasza cywi-
lizacja zginie lub zostanie z łatwo-
ścią podbita przez islamistów. My 
zaś skończymy jako skansen dla 
tych, których "postęp" i popraw-
ność nie zgubiły jeszcze do końca.

 v Michał Pasternak

dziSieJSzy ''PoStęPowy''  
świat kontra norMalnośĆ

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z zaprzeczeniem war-
tości, które dawniej były uznawane za normę. Wmawia się nam, 
że życie ludzkie jest najwyższą wartością, podczas gdy jeszcze 
niedawno najważniejsze było dobro Ojczyzny lub życie kobiety czy 
dziecka. Chciałbym się w tym artykule skupić na dzieciach, gdyż to właśnie 
ich rolę dzisiejszy ''postępowy'' świat całkowicie wywrócił do gory nogami.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego ze środków PFron

V integracyJny Plener MalarSki iM. kS. Marcina dubiela – cieślin 2016
Z początkiem sierpnia Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „KLUCZ” z Kolbarku rozpoczęło realizację projektu 
„Plener otwartych uczuć”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych,  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Wiesław Pietras, prezes Stowarzyszenia „KLUCZ”.
Projekt zakłada integrację i aktywizację społeczną 55 osób niepeł-
nosprawnych z terenu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego i pro-
szowickiego, poprzez udział w warsztatach artystyczno-malarskich.
Realizacja projektu rozpoczyna się działaniem pod nazwą „V inte-
gracyjny plener malarski im. Ks. Marcina Dubiela – Cieślin 2016”, 
który jest kontynuacją corocznego pleneru poświęconego pamięci 
nieżyjącego już artysty malarza, proboszcza parafii Cieślin. W dniach 
od 16.08.2016 r. do 20.08.2016 r. 10 osób niepełnosprawnych 
pod kierunkiem 13 profesjonalnych artystów malarzy poznawało 
podstawy różnorodnych technik malarsko-plastycznych rozwijając 
bądź utrwalając swoje zdolności artystyczne. W niedzielę 21 sierpnia 
w Domu Ludowym w Cieślinie w obecności Pana Norberta Bienia 
Wójta Gminy Klucze oraz Ks. Mariusza Wróbla Proboszcza parafii 
Cieślin mieszkańcy gminy Klucze mieli okazję obejrzenia obrazów 
powstałych podczas pleneru.  Zajęcia plenerowe i ich uczestnicy staną 
się tematem przewodnim filmu realizowanego przez Pawła Krzepinę, 
utrwalającego dokonania artystyczne oraz popularyzującego terapię 
i aktywizację przez sztukę osób niepełnosprawnych.
Podobnie jak w latach ubiegłych pomysłodawcę formuły tegorocz-
nego pleneru jest Wiesław Pietras, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”
- Cieszę się, że w katalogu naszych działań na rzecz osób niepeł-
nosprawnych pojawia się kolejny pomysł na ich aktywizację, terapię 
i integrację tym razem przez sztukę. Z naszego dotychczasowe-
go doświadczenia wynika, że najczęstszymi barierami dla osób 
niepełnosprawnych są: izolacja społeczna, negatywne stereotypy 
myślowe i lęk ze strony społeczeństwa przed obcowaniem z osobami 
niepełnosprawnymi.   Warsztaty i plener mają na celu aktywizację 
potencjału twórczego oraz poznanie własnych słabości wśród osób 
niepełnosprawnych. Nie chodzi tu bynajmniej o zdolności artystyczne, 
rozumiane jako dar otrzymany w celu tworzenia „boskiego” dzieła 

sztuki. Chodzi raczej o formę aktywnego współdziałania z drugim 
człowiekiem, o radość tworzenia. Celem jest nowe widzenie świata, 
odnalezienie swoistej harmonii między nim i sobą, odnalezienie 
własnej tożsamości – mówi  Wiesław Pietras. 
W kolejnych miesiącach od sierpnia do listopada przeprowadzone 
zostaną w trzech wyżej wspomnianych powiatach warsztaty edukacyj-
no-artystyczne, w trakcie których grupa 45 osób niepełnosprawnych 
pozna sposoby i techniki w zakresie malarstwa olejnego, rysunku 
oraz, malowania ceramiki. Przeprowadzone także zostaną warsztaty 
obejmujące umiejętność wypowiadania się do kamery. Podsumo-
waniem projektu będzie Finał, wernisaż i wystawa prac malarskich 
uczestników pleneru z udziałem rodzin osób niepełnosprawnych 
i zaproszonych gości. 

Współorganizatorem oraz komisarzem pleneru i wystaw poplenero-
wych  już po raz czwarty jest Mariusz Połeć,  mieszkający w Cieślinie 
artysta malarz o bogatym i uznanym dorobku artystycznym. Dzięki 
uprzejmości Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Śląskiego uczestnicy pleneru mają zapewnione noclegi w Ośrodku 
Edukacyjno – Naukowym w Smoleniu. 
Artyści uczestniczący w plenerze: BEATA BĘDKOWSKA, EWA 
BOGUCKA PUDLIS, MIROSLAV CAPOVČÁK, JOANNA 
GAŁECKA, BARBARA HUBERT, ROBERT HÜBNER, 
SAMVEL PAREMUZYAN, MARIUSZ POŁEĆ, JÁN ŠOLTĚS, 
SYLVESTER STABRYŁA, RENATA SZYSZLAK, BOGDAN 
WAROWNY, ARTUR PRZEBINDOWSKI.

mieJski oŚroDek sPorTu i rekreacJi
w olkuszu zaPrasza na:

28.08.2016 r. (niedziela) od godz. 9.00

W programie również: konkursy, animacje oraz gry i zabawy. Serdecznie zapraszamy!
OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

Zgłoszenia on-line: www.mosir.olkusz.pl do 26.08
Miejsce: Kompleks Basenowo-Rekreacyjny OSW "Czarna Góra

Informacje: 32 649 44 88, 784 647 871 

zakoŃczenie wakacJi

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

Informacje
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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
• olkusz. skradziono samochód

W nocy z 21 na 22 sierpnia br. skradziono samochód osobowy marki 
Ford S-Max. Auto znajdowało się na parkingu na ulicy Reja w Olkuszu. 
Właściciel samochodu straty wycenił na kwotę 65.000 złotych. Sprawą 
zajmują się policjanci z olkuskiej komendy.

• Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 791
Do tragicznego zdarzenia doszło (20.08.br.) około godziny 21.20 na dro-
dze wojewódzkiej nr 791 pomiędzy Olkuszem a Kluczami. Z nieustalo-
nych na chwilę obecną przyczyn, samochód osobowy marki Fiat Stilo 
wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Autem kierował 27-letni mieszka-
niec Klucz. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Na  
miejscu obecny był technik kryminalistyki oraz prokurator. Policjanci 
będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.

• rodaki. Potrącono rowerzystkę
W piątek (19.08.br.) około godziny 14 na drodze wojewódzkiej nr 791 w 
Ryczówku potrącono rowerzystkę.
Jak wstępnie ustalili policjanci, 67-letni mieszkaniec Olkusza, kierują-
cy   Oplem Astrą podczas wyprzedzania, potrącił jadąca w tym samym 
kierunku rowerzystkę. W wyniku tego zdarzenia kierująca jednośladem 
przewróciła się na jezdnię. 30-letnia rowerzystka ze złamaniem szczeki i 
ręki trafiła do szpitala w Olkuszu. Kierowca  Opla był trzeźw. Na miejscu 
technik kryminalistyki przeprowadził oględziny.
Okoliczności i przyczyny wypadku ustala olkuska policja. 

• kradzież tablic rejestracyjnych
19 sierpnia br. z samochodu osobowego marki Fiat Punto skradziono 
dwie tablice rejestracyjne. Auto znajdowało się na parkingu na ulicy 
Żuradzkiej w Olkuszu. W sobotę (20.08.br.) z ulicy Niepodległości w Bu-
kownie skradziono tablice rejestracyjne z pojazdów: Citroen   Berlingo 
oraz Daewoo Lanos.

• Przywłaszczenie telefonu
Policjanci z olkuskiej komendy zajmują się sprawą przywłaszczenia tele-
fonu komórkowego marki LG, który to właścicielka pozostawiła na przy-
stanku autobusowym przy Dk nr 94. 18-letnia mieszkanka Olkusza straty 
wyceniła na kwotę 250 złotych.

• Gmina wolbrom. skradziono samochód
W nocy z 18 na 19 sierpnia br. skradziono samochód osobowy. Złodziej 
- z otwartego garażu, który znajdował się w pobliżu posesji, ukradł Audi 
A8.  Właściciel samochodu starty wycenił na kwotę 230.000 złotych.

• olkusz. matka z promilami
Nawet do 5 lat pozbawienia wolności może grozi nietrzeźwej kobiecie, 
która sprawowała opiekę nad dwójką małoletnich dzieci w wieku 3 i 7 
lat.  O pijanej matce poinformował Policję kurator sądowy. 18 sierpnia 
po godzinie 16   policjanci z Ogniowa Patrolowo-Interwencyjnego otrzy-
mali informację, że nietrzeźwa matka opiekuje się dziećmi. Na miejscu 

mundurowi zastali kuratora sądowego, który zgłosił 
interwencję. W mieszkaniu przebywała matka i dwój-
ka dzieci: 7-letnia dziewczynka i 3-letni chłopiec.   
Funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości 32-latki. 
Okazało się, że kobieta ma ponad 3,3 promila alko-
holu w organizmie.   W takim stanie 32-latka „opie-
kowała się” małoletnimi.   Na szczęście dzieciom nic 
się nie stało.   Do czasu wytrzeźwienia mamy dziećmi 
zaopiekowała się bliska osoba.
Obecnie policjanci z komendy w Olkuszu wyjaśniają okoliczności tej 
sprawy. Jeżeli okaże się, że nietrzeźwa mama swoim zachowaniem stwo-
rzyła zagrożenie dla życia lub zdrowia małoletnich dzieci  może jej grozić 
kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Policjanci o sytuacji małolet-
nich powiadomią również sąd rodzinny.

• olkusz. kolejne zatrzymania narkotykowe
Wnikliwa praca funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego z Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu doprowadziła do zatrzymania 32-letnie-
go mieszkańca gminy Olkusz, który w domu jednorodzinnym uprawiał 
konopie indyjskie.  Zatrzymany usłyszał już zarzuty z Ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii.
Mężczyzna został zatrzymany w środę (17.08.br.) rano w miejscu za-
mieszkania.     Kryminalni   wspólnie z policyjnym przewodnikiem i jego 
psem, przeszukali wszystkie pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze 
zajmowane przez  32-latka. W trakcie przeszukania ujawnili i zabezpie-
czyli ponad 270 gram marihuany oraz 6 sztuk krzewów konopi indyj-
skich. Dodatkowo   policjanci zabezpieczyli sprzęt służący do uprawy 
konopi indyjskich w tym  namiot, wentylator, lampę oraz wagę elektro-
niczną i młynek. Zatrzymany 32-latek  jeszcze tego samego dnia usłyszał 
zarzuty tj.  posiadania i uprawy konopi indyjskiej z art. 62 ust. 2 oraz 63 
ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Wobec podejrzanego prokurator zastosował policyjny dozór.

• Bukowno. zderzenie motorowerzysty z koparką
W środę (17.08.br.) około godziny 14.20 doszło do wypadku drogowego 
z udziałem motoroweru i koparki. Jak wstępnie ustalili policjanci kieru-
jący motorowerem, jadąc ulicą Kolejową w stronę Bukowna, uderzył w 
koparkę, która wyjeżdżała z ul. Tłukienka w kierunku Bolesławia.
56-letni motorowerzysta z podejrzeniem złamania mostka został prze-
wieziony do szpitala w Olkuszu. Na miejscu obecny był technik krymina-
listyki, który zabezpieczył ślady, wykonał szkic sytuacyjny i zrobił zdję-
cia. Policjanci będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia 
drogowego.

• zatrzymany za posiadanie narkotyków
Obywatele skutecznie zareagowali na zachowanie kierowcy peugeota 
na drodze. Ich postawa zasługuje na wyrazy uznania i podziękowanie. To 
kolejny przykład współpracy obywateli z Policją w walce z przestępczo-
ścią. Do zdarzenia doszło z 15 na16 sierpnia 2016 roku tuż po północy. 
Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego otrzymali informację, że 
od strony Trzebini w kierunku Olkusza - całą szerokością drogi, jedzie 
Peugeot. Z relacji świadków wynikało, że kierowca może prowadzić po-
jazd pod wpływem alkoholu.
Policjanci natychmiast pojechali na ulicę Kochanowskiego i podjęli in-
terwencję. Okazało się, że za kierownicą Peugeota siedzi  23-letni miesz-
kaniec Leszcz. Mężczyzna nie potrafił sensownie odpowiadać na pytania 
mundurowych - twierdził, że jest zmęczony.
Policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości, które nie wykazało 
alkoholu. Jednakże podejrzewając, że 23-latek   prowadził pojazd   pod 
działaniem  jakiegoś środka, mężczyźnie pobrano krew do badań. Ponad-
to w czasie kontroli osobistej funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli u 
kierującego środki odurzające w postaci amfetaminy.
Leszczanin usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających. Jeśli 
przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdzą się to niebawem usłyszy 
kolejny zarzut a prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem 
środków odurzających.
Za kierowanie pod wpływem środka odurzającego grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie narkotyków do 3 lat po-
bawienia wolności.

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  

zatrudnię  

PrzeDsTawiciela hanDloweGo  
na teren małopolski i Śląska.

 wymagane: 
 • prawo jazdy kat B doświadczenie,  

• dyspozycyjność  
• łatwość w nawiązywaniu kontaktu z klientami. 

oferty proszę wysyła pod adres mailowy:  
k.cmiel@ekomatex.pl

Praca

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”
OLKUSZ UL. FRANCeSCO NULLO 29

rePerTuar kina „raDoŚĆ”
Wolbrom ul. Leśna 2

 v  "Jason Bourne" prod. USA 
sensacyjny, 2D napisy, czas trwania: 2h03 min. , od 15 lat 
25 VIII godz. 20.00

 v „mÓJ PrzyJaciel smok” 
familijny, 2D dubbing, czas trwania: 1h 50min.,  
bez ograniczeń wiekowych   
26 VIII godz. 14.30, 16.30, 18,30 
27 VIII godz. 12.30, 14.30, 16.30 
28 VIII godz. 14.30, 16.30 
30-31 VIII godz. 14.30, 16.30

 v „ŚmieTanka Towarzyska” komedia, prod. USA 
2D napisy , czas trwania 1h 36min. , od 12 lat 
26-31 VIII godz. 18.30

 v „ranDka na weselu” komedia, prod. USA 
2D napisy , czas trwania 1h 38 min. , od 15 lat 
26-31 VIII godz. 18.30

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

 v  "koBieTy Bez wsTyDu" prod. Polska 
komedia, 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

„MNIEJ ZŁOŚCI, WIĘCEJ MIŁOŚCI” autor: Natalia Sońska
Kinga pracuje w redakcji pisma modowego „Pearl”. Jej życie 
jest idealnie poukładane i pozbawione problemów. Fajna 
praca i zakochany w dziewczynie po uszy fotograf Daniel 
są cudownym uzupełnieniem sielanki. Nic nie zapowiada 
nagłego załamania…
Życie Kingi zmienia się jednak diametralnie, gdy dziewczyna 
dowiaduje się, że jej ukochany wyjeżdża na międzynarodowy 
kontrakt do Afryki i zostawia ją na kilka miesięcy. Ale nie jest 
to jedyna szokująca wiadomość…
Uczucia Kingi zostaną wystawione na ciężką próbę. 
Będzie musiała znaleźć w sobie odwagę, by stawić czoła 
przeciwnościom. Na szczęście może liczyć na wsparcie 

rodziny i niezawodnej przyjaciółki. Czy z taką pomocą Kinga 
zdoła odnaleźć utracone szczęście i spełnić swoje marzenia?
„Mniej złości, więcej miłości” to historia o przyjaźni, 
uczuciach, rodzinnych więziach, nierozwikłanych zagadkach, 
niedopowiedzeniach i ogromnym poświęceniu. Burzliwe 
emocje biorą tu górę, złość pojawia się niejednokrotnie, a 
miłość odgrywa jak zwykle bardzo ważną rolę.

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

Reklamy


