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

Wykonujemy instalacje: 
• Z.W.U., C.W.U., C.O. 
• KANALIZACJI 
• CENTRALNEGO ODKURZACZA 
• SOLARNE  
• WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
• POMPY CIEPŁA
• UZDATNIANIE WODY

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

Poniedziałek - piątek 900-1700, sobota 800-1300

montaż
8% VAT

Olkusz, ul. Rabsztyńska 51,
tel. 788 524 414, 728 820 552

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 

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

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

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

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.
800 – 2200

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 9 cm, 11.1 cm i 13 cm.
• Podbitkę pod dachy 
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych 
    z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. 
• Deski podłogowe
• Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe, 
• Meble oraz drzwiCzynne:

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

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

PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

STAŁA
OPIEKA

SERWISOWA

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

www.polnox.pl

SPRZEDAŻ 
KOMPUTERÓW

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

Novitus Nano E POSNET ERGO

1586,70 PLN
1428,03 PLN
Nowa niższa cena!
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CENTRUM OGRODNICZECENTRUM OGRODNICZE

Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 800 - 1800  Sob. 800 - 1600

ACZERACZER

OLKUSZ, ul. Zagaje 48 www.aczer.com.pl

tel.
662 121 525

tel.
662 121 525

BARDZO UDANE OTWARTE MISTRZOSTWA REGIONALNE OYAMA 
KARATE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM

W dniu 30 KWIETNIA 2017 r. w Domu Kultury w Wolbromiu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Regionalne OYAMA 
Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom w Kata, w których wystartowało ponad 140 zawod-
ników z 7 klubów Oyama karate, Tarnowski Klub OYAMA Karate(Tarnów), Zagłębiowski Klub OYAMA Karate 
(Sosnowiec), Klub OYAMA Karate Brzeszcze, Klub OYAMA Karate Milówka, Proszowickie Towarzystwo OYAMA 
Karate, MKS OYAMA Karate „Kosynier Racławice”, Jurajski Klub OYAMA Karate (Olkusz). Ich organizatorem 
był Jurajski Klub OYAMA Karate  z Sensei Kazimierzem Skalniakiem 4 dan na czele. Współorganizatorem 
zawodów był Urząd Miejski w Wolbromiu i Dom Kultury w Wolbromiu kierowany przez Dyrektora Piotra 
Gamrota. Patronat nad Mistrzostwami objął Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Pan Adam Zielnik.
Zawody otworzył Burmistrz Pan Adam 
Zielnik, który z rąk Sensei Kazimierza 
Skalniaka 4 dan otrzymał pamiątkową 
tabliczkę z podziękowaniami za pomoc 
i owocną współpracę. Szef Jurajskie-
go Klubu Sensei Kazimierz Skalniak 
wyraził także wyrazy wdzięczności za 
gościnność w Wolbromiu.
W czasie ceremonii otwarcia Sensei 
dziękował Pani Poseł na Sejm RP 
Lidii Gądek za wspieranie Jurajskie-
go Klubu oraz przywitał Dyrektora 
ZS w Wolbromiu Pana Waldemara 
Smotera, również podziękował Pani 
Paulinie Górnickiej-Zielnik za pomoc 
w organizacji Mistrzostw. Na zawody 
zaproszenia otrzymali Starosta Powiatu 
Olkuskiego Pan Paweł Piasny, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Wol-
bromiu Pan Dariusz Gorgoń, Pani 
Dyrektor Bożena Konieczna Społeczny 
Doradca Burmistrza. Przed rywalizacją 
odbył się ciekawy pokaz zawodników 
Jurajskiego Klubu pod wodzą Sensei 
Kingi Skalniak 1 dan.    
Sędzią Głównym był Sensei Dariusz 
Hachaj 3 dan (Tarnów), a arbitra-
mi: Sensei Marek Wawrzyński 2 dan 
(Brzeszcze), Sensei Michał Smajda 2 
dan (Sosnowiec), Sensei Andrzej Dutka 
2 dan (Milówka), Sensei Robert Wlazło 
2 dan (Tarnów), Sensei Paweł Zbieżek 
1 dan (Proszowice), Sensei Kinga Skal-
niak 1 dan (Olkusz). Zawody sprawnie 
prowadzili asystenci Sędziego Głów-
nego: Pani Marta Skalniak (Olkusz) 
i Pan Grzegorz Furgaliński (Zadroże).
Rywalizacja odbywała się w trzech kon-
kurencjach: Kata, Kata z bronią (Oyama 
Kobudo Kata), Makiwara  (zawodnicy 

wykonywali techniki ręczne i nożne 
z użyciem tarczy) na dwóch polach pre-
zentacji. Zawody rozegrano systemem 
punktowym i pucharowym. Poziom 
współzawodnictwa  sportowego był 
wysoki i wyrównany. 
Najlepszym Zawodnikiem Mistrzostw 
został Sempai Grzegorz Furgaliński 
z Olkusza – zwycięzca dwóch konku-
rencji ( Kata i Kobudo).
Piękne puchary i medale wręczali: 
Burmistrz Pan Adam Zielnik, Sensei 
Dariusz Hachaj, Sensei  Robert Wlazło. 
Zawody w Wolbromiu dofinansował 
Zarząd Jurajskiego Klubu OYAMA 
Karate. Mistrzostwa  zakończyły się 
pełnym sukcesem organizacyjnym 
i sportowym.
Dziękujemy właścicielom firm  za 
współpracę i Fundacji  Nowa Przystań 
z Krakowa na czele z Panią Prezes Anną 
Zarzyńską, także  składamy podzię-
kowania dla Pana Bartosza Biedacha 
i Piotra Świechowskiego, Pani Agniesz-
ce Szwagierczak –właścicielce Agencji 

Ubezpieczeniowej oraz Panu Jakubo-
wi Grzance wł. sklepu internetowego 
Oximowycieraczki.pl. i wypożyczalni 
bagażników.Podziękowania należą się 
również Pani Dyrektor ZS nr 4 w Olku-
szu Maridzie Zoń, Pani Teresie Stach 
oraz wolontariuszom z „Budowlanki”.
Patronat medialny objęli: Pan Woj-
ciech Szota – Wieści Wolbromskie, Pan 
Franciszek Rozmus – olkusztv.pl, Pani 
Anna Przetacznik – Gwarek Olkuski, 
Pan Adrian Broda –SpottedOlkusz.pl
Przed nami Mistrzostwa Polski 
OYAMA PFK w Kumite 27-28 maja 
2017 roku w Andrychowie i IX Otwarte 
Mistrzostwa Jury Krakowsko – Czę-
stochowskiej OYAMA Karate Dzieci 
i Młodzieży w Olkuszu, 03.06.2017 
roku.

BARDZO DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM ZAWODNIKOM, 

TRENEROM, SĘDZIOM, 
WSPÓŁORGANIZATOROM  

ZA POMOC I OWOCNĄ 
WSPÓŁPRACĘ, OSU!

ORYGINALNE BATERIE DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!
Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCH NA TELEFONY!

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

KOMPUTER PC DO GIER   
4x 3.8 GHz

959 zł !!!

„4 światy”, to tytuł, który wydawałby się doskonałym dla określenia tego, 
co wyśmienicie zaaranżowane zostało we wnętrzach pawilonu wystawien-
niczego przy ul. Szpitalnej. Wydawałby się, gdyż w trakcie wernisażu 
rozbudowany został do... pięciu światów. W czym rzecz, i jak to się stało? 
Wymienieni wcześniej autorzy prac składających się na tę wystawę, mają 
w gronie najbliższych jeszcze córkę i siostrę Annę. Wkrótce po prezentacji 
czworga artystów przez Grażynę Praszelik-Kocjan – kierownik Działu 
Muzealno-Regionalnego MOK, Anna właśnie zaproszona została do 
wygłoszenia wprowadzającej gości w tę wystawę przemowy. Jak sama 
skromnie wyznała, jest tylko teoretykiem sztuki, jednak znawstwo arty-
stów, ich dzieł, technik oraz form wyrazu, nie po raz pierwszy w Olkuszu 
ujawnione, zasługuje bez wątpienia na uwagę i uznanie. Po wypowiedziach 
członków rodziny Wywiołów to właśnie zaakcentowała Beata Soboń – 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.
Idąc w ślady otwierających wystawę, przedstawmy autorów. Zofia Rola-
-Wywioł najpierw ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym 
Wiśniczu, a następnie krakowską ASP, gdzie studiowała na Wydziale 
Grafiki. Dyplom realizowała w Pracowni Drzeworytu prowadzonej przez 
prof. F. Buscha, Pracowni Książki i Typografii prof. R. Banaszewskiego 
oraz Pracowni Malarstwa prof. Z. Maciejewskiego. Była stypendystką 
Ministra Kultury i Sztuki 1988/89. Od pięciu lat prowadzi warsztaty 
rysunku w Akademii Rysunku, Malarstwa i Historii Sztuki w Wite-
radowie. Uprawia malarstwo, zajmuje się projektowaniem graficznym 
w Art Novum Projekt i sztuką sakralną. Jej prace podziwiać można było 
na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju 
oraz zagranicą. Ma swoją stronę internetową: www.zofia.wywiol.pl. Na 
wystawie „4 światy” zaprezentowała cykl powstałych w tym roku prac 
poświęconych znanym z ksiąg Starego Testamentu kobietom.
Stanisław Wywioł jest absolwentem tego samego, co żona Zofia, liceum. 
Początkowo studiował w PWSSP we Wrocławiu, a od 1985 r. w krakow-
skiej ASP, a dokładniej w Pracowni Malarstwa prof. St. Rodzińskiego 
i Pracowni Rysunku prof. Zbyluta Grzywacza. Po uzyskaniu dyplomu, tak 
jak Zofia i w tym samy czasie był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. 
Wtedy też rozpoczął pracę w olkuskim Studium Nauczycielskim, a nieco 
później, bo w 1991 r. w IV LO w Olkuszu, gdzie uczy plastyki, wiedzy 
o kulturze i historii sztuki. Tak, jak żona, czyli od od 2012 r. prowadzi 
też warsztaty rysunku i historii sztuki w witeradowskiej Akademii. Swe 
talenty twórcze realizuje za pomocą malarstwa sztalugowego, rysunku 
i projektów witraży. Para się ponadto projektowaniem graficznym, a osobną 

dziedziną jego artystycznej aktywności jest sztuka sakralna. Efekty tych 
aktywności, przede wszystkim obrazy, gościły na kilkudziesięciu krajowych 
i zagranicznych wystawach. W globalnej sieci prezentuje się na: www.
stanislaw.wywiol.pl. Natomiast w pawilonie MOK-Centrum Kultury 
przedstawił najnowsze obrazy z cyklu Pamięci Tadeusza Kantora, efekt 
fascynacji trwającej od lat ‘80, a także z cyklu Krzyż, ukazującym ludzkie 
cierpienie poprzez ujęcia etapów śmierci Jezusa.
Jakub, starszy z synów Zofii i Stanisława, ukończył IV LO w Olkuszu, 
potem studiował w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Kompu-
terowych w Bytomiu. Pracę licencjacką obronił w Pracowni Ilustracji dra 
hab. prof. ASP M. Surzyckiego. Tytuł magistra sztuki zdobył w 2014 r. na 
Uniwersytecie Śląskim. Pracę dyplomową realizował w: Pracowni Grafiki 
pod kierunkiem prof. dr hab. J. Piech-Kalarus i dr N. Pawlus, Pracowni 
Malarstwa dra I. Batora, Pracowni Projektowania Graficznego dra T. 
Kipki. Seminarium teoretyczne prowadziła dr J. Wowrzeczkę. Ostatni 
rok studiów minął Jakubowi Wywiołowi na branży interaktywnej oraz 
własnej działalności. Jego strona internetowa, to: www.jakub.wywiol.pl. Na 
wystawie „4 światy” pokazał część swojej pracy dyplomowej poświęconej 
damsko-męskim relacjom, obrazowanym za pomocą dłoni.
Również Bartosz Wywioł jest absolwentem olkuskiego IV LO. W ubie-
głym roku obronił dyplom licencjacki na ASP w Katowicach, w Pracowni 
Plakatu prof. R. Kalarusa, pod kierunkiem dr Moniki Starowicz. Obecnie 
kontynuuje tam studia na kierunku Grafika, a wybraną przez niego 
specjalizacją jest Projektowanie Graficzne. Bartosz oddaje się nie tylko 
projektowaniu graficznemu, ale też malarstwu, fotografii i grafice. Pewnie 
nikogo już nie zaskoczy, że jego internetowa wizytówka znajduje się pod 
adresem: www.bartosz.wywiol.pl. Na wystawie „4 światy” zdecydował się 
zaprezentować swoje związane z Olkuszem plakaty, promujące Muzeum 
Twórczości Władysława Wołkowskiego.
Uzupełniając powyższe, najważniejsze fragmenty artystycznych biografii, 
podkreślenia wymaga jeszcze fakt, iż członkowie rodziny Wywiołów, znani 
z pogodnego oraz życzliwego usposobienia, zawsze też chętnie włączają się 
w przedsięwzięcia przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu realizowane. 
Zresztą nie tylko przez tę instytucję. Wymieńmy choć kilka przykładów 
współpracy z MOK: cykl prezentacji Mistrz i uczniowie, imprezy zwią-
zane z obchodami Roku Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Kantora, 
zajęcia dla Grupy Malarskiej Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
wydarzenia promujące zabytki bazyliki św. Andrzeja. Ich wkład w te i inne 
inicjatywy zawsze każdą z nich ubogacał. Dziękujemy.

Wracając jeszcze do wernisażu dodać trzeba, że uświetnił go rodzinny 
występ skrzypaczek Elżbiety Pałki i jej córki Magdy, które tego wieczoru 
wykonały Taniec węgierski nr 5 Johannesa Brahmsa.
Nie sposób też nie wspomnieć, iż wśród licznie przybyłych gości obecni 
byli: Jan Orkisz – wicestarosta Powiatu Olkuskiego, Michał Masłowski 
- przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady 
Miejskiej w Olkuszu, Barbara Orkisz – prezes Stowarzyszenia Wszyscy 
Dla Wszystkich, a także artyści, społecznicy, miłośnicy sztuki, rzecz 
jasna bliscy i znajomi autorów, a także uczniowie Zofii oraz Stanisława, 
będących cenionymi twórcami i pedagogami.
Wiele więcej można, a nawet wypadałoby napisać o pracach prezentowa-
nych obecnie w MOK-Centrum Kultury. Nie wszystkie zresztą zostały 
powyżej wymienione. Jednak przecież żadne słowa nie oddadzą tego, 
co warto zobaczyć, czym zachwycić się, nad czym zadumać. Wystawę 
„4 światy” oglądać można w pawilonie przy ul. Szpitalnej 32 do 25 maja 
2017 r. Serdecznie zapraszamy..

„4 ŚWIATY”. WYSTAWA RODZINY WYWIOŁÓW
Wspólna prezentacja artystycznego dorobku bardzo bliskich sobie twórców, małżonków, rodziców i dzieci, jest bez wątpienia wyjątkowym wydarzeniem, ale również 
wyzwaniem. Oto bowiem poddają się oni ocenie nie tylko indywidualnie, ale też równocześnie wszyscy razem, co stwarza okazję do porównań, poszukiwań tego co 
łączy autorów i tego co ich od siebie odróżnia. Zawsze też rodzić może się pytanie, czyje prace wzbudzą większe, a czyje mniejsze zainteresowanie. Nie zniechęciło to 
małżeństwa Zofii i Stanisława oraz ich synów Jakuba i Bartosza Wywiołów, których wystawę od 28 kwietnia 2017 r. oglądać można w olkuskim MOK-Centrum Kultury.

Informacje
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Zgodnie z art. 471 Ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2016.380 t.j. z dnia 2016.03.22 
z późn. zm.), Dłużnik obowiązany 
jest do naprawienia szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wyko-
nanie jest następstwem okoliczności, 
za które dłużnik odpowiedzialności 
nie ponosi.
Powyższy zapis jest podstawą tzw. 
odpowiedzialności ex contractu 
w prawie cywilnym. Co do zasady więc 
dłużnik odpowiada za niedochowanie 
należytej staranności, przy czym nale-
żytą staranność w zakresie prowadzonej 
przez dłużnika działalności gospodar-
czej określa się przy uwzględnieniu 
zawodowego jej charakteru.
Ponadto, dłużnik może przez umowę 
przyjąć na siebie odpowiedzialność 
za niewykonanie lub za nienależyte 
wykonanie zobowiązania z powodu 
innych (oprócz braku należytej staran-
ności) okoliczności. W naszym intere-
sie jest zatem właściwe konstruowanie 
zawieranych umów aby można było 
w razie sporu łatwo wykazać ewident-
ne naruszenie ich postanowień przez 
drugą stronę. 
Inaczej wyglądają przesłanki odpo-
wiedzialności na gruncie prawa kar-
nego. Zgodnie z art. 286 § 1 Ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny (Dz.U.2016.1137 t.j. z dnia 

2016.07.29 z późn. zm.), Kto, w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, 
doprowadza inną osobę do nieko-
rzystnego rozporządzenia własnym 
lub cudzym mieniem za pomocą 
wprowadzenia jej w błąd albo wyzy-
skania błędu lub niezdolności do nale-
żytego pojmowania przedsiębranego 
działania, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Przepis powyższy zawiera znamiona 
przestępstwa oszustwa i często usiłuje 
być zbyt pochopnie wykorzystywany 
przez niezadowolonych kontrahen-
tów. Dla wykazania odpowiedzial-
ności dłużnika – a na gruncie prawa 
karnego winniśmy raczej mówić 
o oskarżonym – koniecznym jest 
udowodnienie wszystkich wskaza-
nych w przepisie przesłanek. Brak ich 
wykazania oznacza w konsekwencji 
wydanie przez Sąd wyroku uniewin-
niającego, a na etapie postepowania 
przygotowawczego przed organami 
ścigania – wydanie postanowienia 
o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu 
dochodzenia. Powyższe oczywiście 
nie wyłącza prawa do uzyskania 
odszkodowania na gruncie prawa 
cywilnego.
Głównym aspektem odróżnienia 
reżimu odpowiedzialności dłużnika 
jest zamiar jaki przyświecał mu przy 
zawiązaniu zobowiązania. Dla przy-
jęcia zamiaru konieczne jest ustalenie, 
że sprawca miał świadomość prze-
kazywania osobie rozporządzającej 

mieniem nieprawdziwych informacji 
i czynił tak, aby doprowadzić ją do 
niekorzystnego rozporządzenia, a co 
więcej czynił to w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej. Mówimy zatem 
w tym przypadku o tzw. zamiarze 
bezpośrednim kierunkowym (dolus 
directus coloratus), a charakterystycz-
nym dla występku oszustwa.
Podstawowym kryterium będzie więc 
wykazanie, że w chwili zawierania 
umowy sprawca działał w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej, czyli 
dążył do uzyskania świadczenia ale 
przez zastosowanie nieuczciwych 
metod jak wprowadzenie w błąd lub 
wyzyskanie błędu co do okoliczno-
ści mających znaczenie dla zawarcia 
umowy, przy świadomości, że gdyby 
druga strona umowy znała rzeczywi-
sty stan, nie zawarłaby umowy lub nie 
zawarłaby umowy na tych warunkach, 
na jakich została zawarta (por. wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 
2003 r., sygn. II KK 9/03).
Powyższe oznacza, że w praktyce np. 
zmiana sytuacji finansowej dłużnika 
lub niezależna modyfikacja innych 
okoliczności rzutujących na zdolność 
do wypełniania przez niego zobowią-
zań zwykle stanowi o braku znamion 
przestępstwa oszustwa, a tym samym 
sprawiedliwości należy szukać przed 
sądem cywilnym.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 

CZY ABY NA PEWNO PADŁEŚ OFIARĄ OSZUSTWA?
Nieotrzymanie zapłaty za usługę lub towar nie zawsze oznacza, że padliśmy ofiarą oszustwa. 
To samo dotyczy odwrotnej sytuacji kiedy to pomimo dokonanej zapłaty nie otrzymaliśmy 
towaru albo jest on wadliwy. Nie wypełnienie przez dłużnika jego obowiązków w niektórych 
wypadkach może dotyczyć jedynie stosunku zobowiązaniowego przy braku prawnokarnych 
podstaw do żądania naprawienia szkody. W niniejszym artykule przybliżę Państwu różnice 
które pozwalają na rozdzielenie sfery prawa cywilnego od prawa karnego w tym aspekcie.

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”.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa 
się takie naruszenie sprawności orga-
nizmu, które powoduje upośledzenie 
czynności organizmu nierokujące 
poprawy. Za długotrwały uszczerbek 
na zdrowiu uważa się takie naruszenie 
sprawności organizmu, które powodu-
je upośledzenie czynności organizmu 
na okres przekraczający 6 miesięcy, 
mogące ulec poprawie. Oceny stop-
nia uszczerbku na zdrowiu oraz jego 
związku  z wypadkiem przy pracy lub 
chorobą zawodową dokonuje się po 
zakończeniu leczenia i rehabilitacji.
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie 
ubezpieczony pracownik składa do płat-
nika składek. We wniosku należy podać 
dane identyfikacyjne  płatnika składek 
tj. NIP i REGON, a jeśli płatnikowi 
nie nadano tych numerów lub jednego 
z nich – nr PESEL lub serię i nr dowodu 
osobistego albo paszportu oraz ubez-
pieczonego pracownika – nr PESEL, 
a w przypadku jego braku – serię i numer 
dowodu osobistego lub paszportu.
Po otrzymaniu wniosku płatnik kom-
pletuje dokumentację niezbędną do 
ustalenia uszczerbku na zdrowiu 
ubezpieczonego – w szczególności: 
protokół powypadkowy,  prawomocny 
wyrok sądu pracy, kartę wypadku, 
decyzję o stwierdzeniu choroby zawo-
dowej, zaświadczenie o stanie zdrowia 
wydane przez lekarza, pod którego 
opieką znajduje się ubezpieczony.
Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji 
przez ubezpieczonego zebraną doku-
mentację płatnik przekazuje do ZUS 

w celu skierowania ubezpieczonego 
na badanie przeprowadzone przez 
orzecznika ZUS. Termin badania 
zakład ustala w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania wniosku.
Lekarz orzecznik lub – w II instan-
cji – komisja lekarska ZUS ustala, na 
podstawie bezpośredniego badania 
ubezpieczonego i posiadanej doku-
mentacji medycznej oraz dokumentacji 
dotyczącej tego wypadku przy pracy 
albo choroby zawodowej, uszczerbek 
na zdrowiu oraz jego związek z wypad-
kiem przy pracy lub chorobą zawodową. 
Po dokonaniu ustaleń wydawane jest 
orzeczenie o stałym lub długotrwa-
łym uszczerbku na zdrowiu, w którym 
stwierdza się stopień uszczerbku oraz 
jego związek z wypadkiem przy pracy 
lub chorobą zawodową. Warto zazna-
czyć, że stopień uszczerbku na zdrowiu 
ustalany jest w procentach.
Dodatkowo, gdy dla danego przy-
padku w ocenie procentowej brak 
jest odpowiedniej pozycji, orzeczenie 
może zawierać uzasadnienie przyczyn 
zastosowania określonej pozycji oceny 
procentowej. Orzeczenie wydane przez 
lekarza otrzymuje ubezpieczony.
Przyznanie lub odmowa przyznania 
jednorazowego odszkodowania oraz 
ustalenie jego wysokości następuje 
w drodze decyzji ZUS, którą wydaje 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
orzeczenia lekarza orzecznika lub 
komisji lekarskiej bądź wyjaśnienia 
ostatniej okoliczności niezbędnej do 
wydania decyzji.

Jeżeli w wyniku decyzji zostało 
ustalone prawo do jednorazowego 
odszkodowania oraz jego wysokość, 
ZUS dokonuje z urzędu wypłaty 
odszkodowania w terminie 30 dni 
od dnia wydania decyzji. Od decyzji 
o przyznaniu jednorazowego odszko-
dowania lub odmowie jego przyznania 
przysługuje odwołanie w trybie i na 
zasadach określonych w przepisach 
o systemie ubezpieczeń społecznych.
Wysokość jednorazowego odszkodo-
wania z tytułu wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej wynosi 20% 
przeciętnego wynagrodzenia za każdy 
procent stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli wskutek 
pogorszenia się stanu zdrowia stały 
lub długotrwały uszczerbek na zdro-
wiu ulegnie zwiększeniu co najmniej 
o 10 punktów procentowych, jedno-
razowe odszkodowanie zwiększa się 
o 20% przeciętnego wynagrodzenia za 
każdy procent uszczerbku na zdrowiu 
przewyższający procent, według któ-
rego było ustalone to odszkodowanie. 
Ponadto jednorazowe odszkodowanie 
ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 
3,5-krotność przeciętnego wynagro-
dzenia, jeżeli w stosunku do ubezpie-
czonego została orzeczona całkowita 
niezdolność do pracy oraz niezdolność 
do samodzielnej egzystencji wsku-
tek wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU 

WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, 
poz. 1322 z późn.zm) ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy  lub 
choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego  uszczerbku na zdrowiu, 
przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

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

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  MAX-TRANS

GOSPODARKA ODPADAMIGOSPODARKA ODPADAMI
Odbieramy odpady: Oferujemy państwu:

Nasze biuro: Olkusz, ul. Kluczewska 2
Tel./ Fax (32) 74 74 764 • Tel. 537 003 740, 506 160 450

AZBEST - ETERNIT
GRUZ MIESZANY
GRUZ BETONOWY
GRUZ CERAMICZNY
ODPADOWA PAPA
ODPADY PRODUKCYJNE - PRZEMYSŁOWE

 USŁUGI ASENIZACYJNE

• Piasek żużlowy „EKO PIASEK”
      uziarnienie 0 mm - 8 mm, posiada atest wg. Normy PN - S 02205:1998 “Drogi samochodowe, roboty ziemne”
     Zastosowanie: Piasek żużlowy może być zastosowany w budownictwie drogowym samodzielnie lub jako kruszywo 
      doziarnające do powierzchni twardej nieulepszonej, ulepszania nawierzchni gruntowych, podbudowy pomocniczej 
      w warstwach dolnych, podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe, zasypki.

• Żużel 0 mm - 80 mm
     Zastosowanie:  Kruszywo przeznaczone do utwardzenia dróg, placów, wypełnianie terenów 
     niekorzystnie przekształconych, rekultywacji, podbudów dróg.

• Mieszanka Geotechniczna „EKO PIASEK MIX”
     uziarnienie 0 mm - 10 mm posiada atest wg. Normy PN - S 02205: 1998 "Drogi samochodowe, roboty ziemne"
      Zastosowanie: do ulepszenia właściwości gruntów słabych, przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów, do 
     wykonania nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie, do podsypek, 
     obsypek i zasypek sieci infrastruktury podziemnej i do robót ziemnych w budownictwie kubaturowym.

Świadczymy usługi dla  klientów indywidualnych oraz firm związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 

Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:
www.fhumaxtrans.pl

Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:
www.fhumaxtrans.pl

SPRZEDAŻ KRUSZYW
Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych. 

Dysponujemy sprzętem renomowanych producentów, 
aby zagwarantować klientom wygodną, szybką i efektywną pracę.

Do Państwa dyspozycji są:
• KOPARKO-ŁADOWARKA • ŁADOWARKA •

• SAMOCHODY - WYWROTKI •
• CIĄGNIK MASSEY FERGUSSON •

WYNAJEM SPRZĘTU CIĘŻKIEGO DO PRAC BUDOWLANYCH

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

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

Na rynku roi się od firm odzy-
skujących odszkodowania za 
obrażenia poniesione w wypad-
kach. Wizyty u poszkodowa-
nych w szpitalach, natrętne 
telefony do poszkodowanych 
kilkanaście minut po wypad-
ku, nagabywanie rodziny przez 
zakłady pogrzebowe. Kreatyw-
ność niektórych firm, już dawno 
przekroczyła granice dobrego 
smaku. Dlaczego tak się dzieje? 
"Jak nie wiadomo o co chodzi, 
to chodzi o pieniądze".
Podpisując umowę z taką firmą, 
prawie zawsze dajemy jej pełne 
umocowanie do reprezentowa-
nia naszej osoby. Tym samym, 
dajemy też prawo do zawierania 
ugody w naszym imieniu.
Po "złapaniu" klienta, firma 
szybko negocjuje z zakładem 
ubezpieczeń kwotę ugody 
i podpisuje ją. Klient dostaje 
pieniądze, firma swoją prowizję 
i sprawa jest zamknięta. Słowo 
zamknięta jest tutaj odpowied-
nim słowem, bowiem podpi-
sanie ugody zamyka drogę do 
dalszych roszczeń.
Znamy przypadek kobiety 
z Zawiercia którą dwa lata temu 
niegroźnie potrącił samochód 
kiedy jechała na rowerze. Fir-
ma odszkodowawcza zawarła 
ugodę z zakładem ubezpieczeń 
na kwotę 1600zł. Sprawa jest 
zamknięta. Dziś ta kobieta ma 
problemy z kręgami szyjnymi 

objawiające się tym, że nie 
może utrzymać głowy prosto. 
Jest to następstwo tego wypad-
ku. Niestety, dwa lata temu fir-
ma odszkodowawcza zawarła 
w jej imieniu ugodę. Nic już 
nie można zrobić.
Drugim przypadkiem jest 
sprawa w powiatu często-
chowskiego, gdzie mężczyzna 
po wypadku samochodowym 
otrzymał tylko 18000zł. W jego 
przypadku również podpisano 
ugodę. Problem w tym, że męż-
czyzna niestety, ale już nigdy 
nie wstanie z wózka inwalidz-
kiego, a ubezpieczyciel umywa 
ręce, ponieważ zawarto ugodę.
Żadna z tych osób nie została 
poinformowana o zamiarze 
zawarcia ugody przez f irmę 
odszkodowawczą. Nie była też 
pytana o zgodę na zawarcie ugody. 
Za to, każda z nich była mamiona 
wizją otrzymania kilkusettysięcz-
nego odszkodowania.

Jak się zabezpieczyć? Przede 
wszystkim nie wierzyć we 
wszystko co słyszymy. Nie ma 
możliwości aby uzyskać wyso-
kie odszkodowanie za drobny 
wypadek. Nie ma też szans na 
wysokie odszkodowanie bez 
drogi sądowej. Tylko 5% spraw 
o odszkodowania za szkody 
na osobie trafia do sądu. To 
oznacza, że reszta kończy się 
ugodami.
Sposób jest jeden! Po podpi-
saniu umowy lub w trakcie jej 
podpisywania, należy zastrzec 
pisemnie, że nie udzielamy fir-
mie pełnomocnictwa do zawie-
rania ugody w naszym imieniu. 
Wtedy mamy realny wpływ na 
to co się będzie działo w naszej 
sprawie. Unikniemy też rozcza-
rowania w przyszłości.

 v Patrycja Zalewska
Młodszy specjalista d/s  

likwidacji szkód komunikacyjnych
zawiercie@kolizja.eu 

SZKODY OSOBOWE - FAKTY I MITY
Ostatnio media podawały informację o odszkodowaniu w kwocie miliona złotych za 
wypadek samochodowy. Kwota ta jest imponująca, jednak przede wszystkim należy 
przypomnieć, że została przyznana po 19 latach od wypadku, po którym mężczyzna 
przestał samodzielnie funkcjonować i wymaga stałej 24 godzinnej opieki.

Michał Masłowski jest w Olku-
szu osobą znaną jako nauczyciel 
historii w IV LO, radny, przewod-
niczący Komisji Kultury, Promocji 
i Ochrony Zabytków, społecznik, 
prezes Klubu Historycznego Armii 
Krajowej i wiceprezes Stowarzy-
szenia Po Prostu Działaj, a także 
współpracownik Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej IPN 
w Krakowie. Jego działalność 
uhonorowana została Nagrodą 
im. Danuty Siedzikówny „Inki”, 
w pierwszej edycji.
Michał Masłowski wprowadził 
studentów OUTW w historycz-
ne tło filmu, który obejrzeli jako 
jedni z pierwszych w Małopol-
sce. Wyjaśnił też, że obraz ten 
wybrany został do prezentacji 
w ramach tegorocznej, ósmej już 
edycji organizowanego przez IPN 
przeglądu filmowego „Echa Katy-
nia”. „Żona Oficera”, to opowieść 
powstała z poszukiwań informacji 
o dziadku i zbrodni katyńskiej, 
podjętych przez amerykańskiego 
reżysera polskiego pochodzenia. 
Piotr Uznarowicz wychował się 
w Chicago, w rodzinie pielęgnu-
jącej swą polskość do tego stopnia, 
że, jak twierdzi sam twórca „The 
Officer’s Wife”, języka angiel-
skiego musiał uczyć się z telewizji 
i w przedszkolu.
Już jako dorosły człowiek dowie-
dział się o tragicznej śmierci dziadka 
zamordowanego w Twerze i wów-
czas postanowił ruszyć z kamerą 

śladami katyńskiej zbrodni. Film, 
co warto podkreślić, wzbudził 
zainteresowanie amerykańskiej 
widowni i liczne, satysfakcjonujące 
nie tylko reżysera reakcje. Dzięki 
niemu wielu widzów za oceanem po 
raz pierwszy zetknęło się z tematem 
masowych mordów dokonanych 
przez NKWD na Polakach. Nie 
brakowało też wśród nich odbior-
ców, którzy dzielili się z autorem 
swoimi wywołanymi przez film 
emocjami.

Pozostaje mieć nadzieję, że 
„Żona Oficera” znajdzie się także 
w komercyjnej dystrybucji, dzięki 
czemu film ten będą mogli obej-
rzeć również inni zainteresowani 
tematyką olkuszanie.

„THE OFFICER’S WIFE”, „ŻONA OFICERA”
Film pod tym właśnie tytułem oraz wykład historyka Michała Masłowskiego złożyły się 
na program zajęć Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czwartek, 27 kwietnia 
2017 r. Za sprawą fabularyzowanego dokumentu studenci seniorzy zobaczyli zbrodnię 
katyńską oczami amerykańskiego reżysera Piotra Uzarowicza, którego dziadek, oficer 
Wojska Polskiego, zginął z rąk sowieckich oprawców z NKWD.

Informacje
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Oferujemy:
• betony towarowe od B-10 do B-40
• betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
• betony drogowe i mostowe
• betony wg receptury powierzonej
• zaprawy budowlane
• podsypki stabilizujące

Oferujemy również gamę 
prefabrykatów z wibroprasy:

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną. 
Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe
• kręgi

www.pro-bet.com.pl • pro_bet@poczta.onet.pl 
OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97
WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

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

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

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

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

      z dwoma balkonami i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):

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

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

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

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

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

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

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

Informacje
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POLICJA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

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

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

KRONIKA POLICYJNA

• Olkusz. Włamanie do pizzerii
29 kwietnia 2017 roku  nieustalony na chwilę obecną sprawca, włamał 
się do jednej z olkuskich pizzerii. Złodziej wybił szybę w oknie, wszedł 
do pomieszczenia i ukradł kasetkę, w której znajdowały się pieniądze. 
Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.

• Klucze. Policjanci uniemożliwili dalszą jazdę nietrzeźwemu 
kierowcy

Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał kierowca samochodu oso-
bowego marki Dodge Karawan, którego zatrzymali policjanci. Ponadto, 
mężczyzna kierował samochodem pomimo cofniętych uprawnień.
28 kwietnia 2017 roku około godziny 12 dyżurny Policji otrzymał in-
formację, że kierowca samochodu osobowego marki Dodge Karawan   
prawdopodobnie prowadzi auto w stanie nietrzeźwości. Z relacji zgłasza-
jącego wynikało, że  kierujący dodge jadąc od strony Chełmu w kierunku 
miejscowości Klucze, wielokrotnie zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu 
i wyjeżdżał na chodnik. Swoim zachowaniem   stwarzał   bezpośrednie 
zagrożenie dla innych użytkowników drogi.  Dyżurny natychmiast wysłał 
policyjny patrol. Kilka minut po godzinie 12 w Jaroszowcu policjanci Wy-
działu Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ol-
kuszu zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Dodge Karawan. Był 
nim 41- letni mieszkaniec  gminy Bolesław. Gdy funkcjonariusze zbadali 
stan trzeźwości mężczyzny, okazało się, że prowadził on samochód mając 
w organizmie ponad 3, 2 promile alkoholu. Ponadto w efekcie przepro-
wadzonych czynności policjanci ustalili, że 41-latek wsiadł za kółko po-
mimo decyzji Starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami 
mechanicznymi.
Za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeź-
wości mężczyźnie grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozba-
wienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat.

• Bukowno. Kradzież paliwa
23 kwietnia 2017 roku ze stacji benzynowej skradziono paliwo. Kierują-
cy BMW zatankował samochód i odjechał z miejsca nie płacąc za paliwo. 
Sprawą kradzieży zajmują się policjanci z Bukowna.

• Olkusz. Włamanie do sklepu i altany
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu odnotowali dwie kra-
dzieże z włamaniem. 21 kwietnia 2017 roku włamano się do jednego ze 
sklepów znajdujących się w Olkuszu. Złodziej ukradł alkohol i papierosy. 
Z kolei 22 kwietnia br. na ulicy Oskara Kolberga w Olkuszu włamano się 
do altany, z której skradziono telefon komórkowy.
Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozba-
wienia wolności. 

• Olkusz. Niebezpieczne węże i pyton w mieszkaniu 26-latka
Cztery grzechotniki, pytona i marihuanę znaleźli policjanci Wydziału Kry-
minalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu podczas przeszukania 
mieszkania 26-letniego mieszkańca Klucz.  Ukąszenie grzechotnika mo-
gło zakończyć się tragicznie zarówno dla właściciela, jak i lokatorów. Męż-
czyzna usłyszał już zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
ustawy o ochronie przyrody.  Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w czwartek (20 kwietnia br.) w jednym z mieszkań 
w Kluczach. Nielegalną hodowlę węży   odkryto podczas przeszukania, 
podczas gdy policjanci Wydziału Kryminalnego wykonywali czynności 
w związku z podejrzeniem, że w mieszkaniu mężczyzny mogą znajdować 

się narkotyki. Ich przypuszczenia potwierdziły się. Kryminalni   znaleźli 
nie tylko  marihuanę,  ale i nielegalną hodowlę węży - węża chronionego 
gatunku tj. pytona i 4  grzechotniki - zwierzęta jadowite, stwarzające bez-
pośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia. Na miejsce wezwano 
służby ratunkowe i weterynaryjne.
Mieszkańcowi Klucz postawiono zarzut z art. 62 ust 1 ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii, a także zarzut 
z ustawy o ochronie przyrody  tj. posiadania wbrew przepisom ustawy 
jednej sztuki gatunku chronionego węża pytona (art. 128 ust. 2 pkt D).
Pytona przekazano do ogrodu zoologicznego. Pozostałe cztery grzechot-
niki zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt uśpiono a następnie zneutrali-
zowano  jako osobniki bezpośrednio zagrażające otoczeniu.
Wobec podejrzanego mężczyzny, prokurator zastosował dozór policji.

• Olkusz. Uszkodzono samochód
Policjanci z komendy w Olkuszu przyjęli zawiadomienie o uszkodze-
niu samochodu osobowego marki Alfa Romeo. Do zdarzenia doszło 17 
kwietnia 2017 roku na ulicy Legionów Polskich w Olkuszu. Sprawca za-
rysował lakier w samochodzie. Straty jakie   wyrządził   oszacowano na 
kwotę około 1.200 złotych. 

• Olkusz. Zarzuty dla seryjnego włamywacza
Policjanci z olkuskiej komendy przedstawili zarzuty mężczyźnie, który 
w lutym i marcu 2017 roku włamywał się do placówek oświatowych 
w Olkuszu. Jak się później okazało, mężczyzna miał na swoim koncie 
jeszcze inne włamania. 36-latek łącznie usłyszał 21 zarzutów kradzieży 
z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem. Straty jakie wyrzą-
dził oszacowano na kwotę ponad 43 tysiące złotych.  Mężczyzna działał 
w warunkach recydywy i  grozi mu nawet 15 lat pozbawienia wolności.
Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olku-
szu  intensywnie pracowali nad sprawą włamań do placówek oświato-
wych. Funkcjonariuszy   ustalili, że przestępstw dokonał najprawdopo-
dobniej ten sam sprawca. Włamywacz zwykle działał w podobny sposób. 
Złodziej wchodził do budynków, wyważając okna lub drzwi  balkonowe.  
Plądrował pomieszczenia w poszukiwaniu wartościowych rzeczy. Jego 
łupem padały głównie pieniądze i sprzęt będący na wyposażeniu szkół 
i przedszkoli,  m.in.: laptopy, sprzęt nagłaśniający, aparaty fotograficzne, 
radioodtwarzacze i monitor. Kradł wszystko to co przedstawiało wartość. 
Nie pogardził również artykułami spożywczymi. 
Intensywne czynności operacyjne prowadzone przez olkuskich policjan-
tów w końcu przyniosły oczekiwany efekt. Policjanci ustalili seryjnego 
włamywacza był nim 36-letni mężczyzna, znany już  olkuskiej Policji.
Jak się okazało 36-latek oprócz włamań do placówek oświatowych w Ol-
kuszu,  miał na swoim koncie jeszcze inne włamania. Jego przestępczy 
proceder trwał od listopada ub.r. Mężczyzna włamał się m.in.  do sklepu 
monopolowego, sklepu  z pieczywem, pizzerii, baru, warzywniaka, punk-
tu dorabiania kluczy, sklepu z używaną odzieżą i pomieszczenia  biuro-
wego. Kradł głownie pieniądze i wartościowe przedmioty.
Mężczyzna został już rozliczony przez policjantów. Kilka dni temu usły-
szał 21 zarzutów kradzieży z włamaniem i usiłowania kradzieży z wła-
maniem. Podejrzany przyznał się do ich popełnienia. Z uwagi na to iż, 
36-latek działał w warunkach recydywy,  może mu grozić nawet 15 lat 
pozbawienia wolności.

UWAGA NA OSZUSTÓW PODAJĄCYCH SIĘ  
ZA POLICJANTÓW WALCZĄCYCH Z HAKERAMI!

Pod koniec ubiegłego tygodnia w powiecie olkuskim doszło do kil-
ku   prób wyłudzenia pieniędzy. Tym razem oszuści podawali się za 
policjantów walczących z hakerami. Niestety ich ofiarą padła 65-let-
nia kobieta, która w wyniku przestępczego procederu straciła około 
30.000 złotych.

Przestępcy losowo dzwonili do kilku wybranych osób.   Informowali 
je o tym, że te padły ofiarą hakerów komputerowych, którzy włamali 
się na ich konta bankowe. Prosili o udzielenie pomocy Policji w ujęciu 
sprawców. Przekonywali, że policyjne działania są prowadzone wspól-
nie  z bankiem. Zachęcali do potwierdzenia akcji i skorzystania z nu-
meru 997. Przestępca w taki sposób prowadził rozmowę i namawiał 
do wybrania numeru alarmowego, że rozmówca nawet nie wiedział, 
iż wybrał nr 997- bez uprzedniego rozłączania się. Połączenie było 
cały czas utrzymane, a po drugiej stronie słuchawki zmienił się tylko 
rozmówca (oszust „policjant”).

Kolejny fałszywy policjant przekonywał o podejmowanej akcji. Krok, 
po kroku instruował jak założyć rachunki bankowe, we wskazanych 
przez niego bankach. Następnie prosił o przekazanie danych umożli-
wiających zalogowanie się i namawiał do wzięcia kredytu.

Mając dostęp do założonych kont, oszuści przelewają z nich pieniądze 
na inne rachunki bankowe.

Policjanci   apelują o rozwagę i ostrzegają przed działaniami oszu-
stów. Policja nie dzwoni do mieszkańców i proponuje im udziału 
w prowadzonej przez siebie akcji. Nigdy nie prosi o przekazywanie 
pieniędzy nieznanym osobom, jak również o   przelewanie gotówki 
na rachunki bankowe.

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

RIO GRAPPLING CLUB Olkusz zaprasza wszystkich 
na treningi Brazylijskiego Jiu-Jitsu bez względu na wiek!

Zajęcia prowadzone są w II LO w Olkuszu.
 tel. 692-499-755 

1 trening gratis do zobaczenia!

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

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

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

email:
mpoznanska1@vp.pl

www.twoje-ori.olkusz.pl

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

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

poniedziałek 1600 - 1800

środa 1300 - 1700

piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

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

Oferujemy narzędzia:
skrawające, gwintujące i pomiarowe.
Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 535 19 07 12 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

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

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

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

Leczenie schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego 

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

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

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

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

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

PRODUCENT

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

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

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

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

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”
 v STRAŻNICY GALAKTYKI vol. 2 
3D DUBBING 
• 12.05. 17:00 • 14.05. 17:00 
• 15.05. 17:00 • 16.05. 17:00 
• 17.05. 17:00 
2D NAPISY 
• 12.05. 19:30 • 14.05. 19:30 
• 15.05. 19:30 • 16.05. 19:30 
• 17.05. 19:30

 v DZIECIAK RZĄDZI 
3D DUBBING 
• 19.05. 17:00 • 20.05. 17:00 
• 21.05. 17:00 • 22.05. 17:00 
• 23.05. 17:00

 v UCIEKAJ! 
2D NAPISY 
• 19.05. 19:00 • 20.05. 19:00 
• 21.05. 19:00 • 22.05. 19:00 
• 23.05. 19:00

 v OBCY: PRZYMIERZE 
2D NAPISY 
• 26.05. 19:00 • 27.05. 18:00  
• 28.05. 18:00 • 29.05. 19:00  
• 30.05. 19:00

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

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

PROMOCJA NA
AKUMULATORY W SPRZEDAŻY:

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

BADANIE ORAZ MONTAŻ GRATIS !!

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

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE

marzanna.edu.pl   • tel. 698 280 488

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

9-osobowy 
Opel Vivaro 
9-osobowy 
Opel Vivaro 
Do wynajęcia na wakacje, imprezy okolicznościowe, 

imprezy sportowe, wyjazdy integracyjne. 
Wynajem krótko i długoterminowy 

bez limitu kilometrów. 
Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Do wynajęcia na wakacje, imprezy okolicznościowe, 
imprezy sportowe, wyjazdy integracyjne. 

Wynajem krótko i długoterminowy 
bez limitu kilometrów. 

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl

Lokalizacja - Jaroszowiec koło Olkusza

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

Treningi obwodowe dla kobiet i mężczyzn
Stała opieka trenera na siłowni

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

Karnety poranne dla studentów i seniorów od 55 zł

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

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

HURTOWNIA
WOD-KAN,
GAZ I C.O.

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

BRAMY
PRZĘSŁA
BALUSTRADY

PRODUCENT OGRODZEŃ
LAKIERNIA PROSZKOWA
AUTOMATYKA BRAMOWA

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

Reklamy


