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

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

Czynne: pon.-pt. 7.00 - 16.00 

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

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

www.polnox.pl

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

SERWIS
LAPTOPÓW

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

tel. 728 122 613

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

Wolbrom
• kredyty wielu banków
• pożyczki
• punkt opłat 0,99 gr
• ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, na życie

Wolbrom, ul. Żwirki i Wigury 9 tel. 575 298 312

bez

dodatkowej 

prowizji

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
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tel. 601 464 046

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

Zanim przystąpiono do oficjalnej części uroczystości, czyli wręczenia 
medali, zebranych w doskonały nastrój wprowadził występ Sabiny 
Podsiadło i Wiesława Barana, którzy w świątecznej scenerii wykonali 
znane i lubiane kolędy.
- Iść przez życie w pojedynkę bardzo trudno, ale przeżyć pół wieku 
razem w miłości, zgodzie, w szczęściu i nieszczęściu to ogromna 
sztuka. Dlatego gratuluję Wam z całego serca tej niecodziennej 
umiejętności bycia razem i życzę, aby dalsze Wasze życie upływało 
w zdrowiu, radości oraz wdzięczności najbliższych: dzieci, wnuków 
i prawnuków, abyście doczekali kolejnych jubileuszy – mówił Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza wyrażając uznanie dla par obchodzących 
ten piękny jubileusz.
Jubilaci, oprócz licznych gratulacji oraz prezydenckiego medalu, 
otrzymali również kwiaty oraz komplety zdrowotnej pościeli.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odebrali:
1. Baldy Włodzimierz Władysław i Baldy Lidia Maria
2. Banach Jan Marian i Banach Ewa Janina
3. Banyś Stanisław Franciszek i Banyś Antonina
4. Barczyk Aleksander i Barczyk Teresa
5. Bąk Konrad i Bąk Barbara
6. Bednarek Waldemar Andrzej i Markiewicz-Bednarek Teresa Maria
7. Bigaj Jan i Bigaj Krystyna
8. Bryła Franciszek i Bryła Marianna
9. Brzozowski Zdzisław Ryszard i Brzozowska Zofia
10. Chłosta Wacław i Chłosta Stanisława
11. Czarnecki Witold Stanisław i Czarnecka Irena
12. Czarnota Tadeusz Karol i Czarnota Edwarda Janina
13. Czerniak Stanisław i Czerniak Janina Zofia
14. Gałgus Włodzimierz i Gałgus Jadwiga
15. Gil Marek Józef i Gil Krystyna
16. Głąbiński Czesław Donat i Głąbińska Jadwiga
17. Gromczyk Tadeusz Stanisław i Gromczyk Zofia
18. Imiela Zygmunt Stanisław i Imiela Mieczysława Zofia

19. Jackiewicz Bronisław i Jackiewicz Krystyna Janina
20. Januszek Stefan i Januszek Natalia
21. Karaś Zbigniew Jan i Karaś Anna Józefa
22. Kasprzyk Kazimierz i Kasprzyk Felicja
23. Kasprzyk Zenon Władysław i Kasprzyk Stanisława
24. Kłapciński Zbigniew Franciszek i Kłapcińska Lidia Natalia
25. Kocjan Jan i Kocjan Barbara
26. Kokoszka Mieczysław i Kokoszka Grażyna Janina
27. Kołodziejczyk Janusz Władysław i Kołodziejczyk Jadwiga
28. Kulak Marian Maciej i Kulak Krystyna Weronika
29. Kulig Wincenty Jan i Kulig Karolina Maria
30. Malkowski Władysław i Malkowska Renata Helena
31. Mączka Stanisław i Mączka Czesława Stanisława
32. Mączka Zygmunt i Mączka Edwarda
33. Mirek Ryszard i Mirek Janina
34. Nowak Mateusz Stanisław i Nowak Jadwiga Grażyna
35. Nowak Stanisław Teofil i Nowak Stanisława
36. Osuch Mieczysław i Osuch Janina
37. Osuch Roman Marian i Osuch Stanisława
38. Pasierbiński Zbigniew Ludwik i Pasierbińska Alicja Ewa
39. Pomierny Marian i Pomierna Wiesława Barbara
40. Rogóż Jan i Rogóż Karolina
41. Rogóż Władysław i Rogóż Helena Zofia
42. Roś Edward i Roś Danuta
43. Roś Jan Stefan i Roś Honorata
44. Roś Józef i Roś Zenona
45. Spytkowski Stefan Kacper i Spytkowska Maria Helena
46. Sroka Stanisław i Sroka Stanisława
47. Stach Julian i Stach Stanisława
48. Stawiarski Kazimierz Stanisław i Stawiarska Janina

49. Stempel Stanisław Antoni i Stempel Genowefa Stanisława
50. Synowiec Józef i Synowiec Natalia
51. Szymański Witold Marek i Szymańska Barbara Maria
52. Szymczyk Stanisław Piotr i Szymczyk Cecylia
53. Tomsia Jan Mieczysław i Tomsia Jadwiga Marta
54. Tracz Eugeniusz i Tracz Marianna Anna
55. Trzciąkowski Roman i Trzciąkowska Maria Bożena
56. Wadowski Krzysztof i Wadowska Zofia
57. Wańczyk Andrzej i Wańczyk Lidia Antonina
58. Wcisło Zdzisław Jan i Wcisło Jadwiga Halina
59. Zbieg Zygmunt i Zbieg Stanisława
60. Zbieraj Jan i Zbieraj Maria
 
Uroczystość przygotował i prowadził Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Olkuszu Władysław Kamiński.

ZŁOTE GODY 2017
Tegoroczne święta Bożego Narodzenia były szczególnie uroczyste dla 60 par, które w 2017 roku obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego. 28 grudnia 
serdeczne życzenia złożyli im burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk. W czasie 
uroczystości Złotych Godów małżonkowie otrzymali również medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przekazane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH  
Z DOFINANSOWANIEM

Tuż przed końcem roku do olkuskiego magistratu wpłynęła dobra wiadomość – projekt 
o nazwie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz otrzymał dofinanso-
wanie w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie 
systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
w subregionie Małopolski Zachodniej. Wartość uzyskanego dofinansowania to 170 425,00 zł.   
- Konsekwentnie dążymy do 
popraw y stanu środowiska 
naturalnego. Oprócz działań 
związanych z walką z niską 
emisją, real izujemy tak że 
program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Olkusz. Na zadania te 
skutecznie pozyskujemy środki 
zewnętrzne, co pozwala zrobić 
więcej – komentuje Roman Pia-
śnik, burmistrz Olkusza.

Całkowita wartość projektu 
w 2018 roku to 200 500,01 zł. 
Materiały zawierające azbest 
były powszechnie stosowane 
w budownictwie od początku 
lat 70. ze względu na niską cenę 
oraz wagę, a także dużą trwa-
łość. Zawarte w eternicie włókna 
azbestowe, są bardzo szkodliwe 
i powodują wiele chorób układu 
oddechowego. Właściciel nieru-
chomości, na której znajduje się 

azbest odpowiedzialny jest za 
jego utylizację. Zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z 23 października 2003 roku 
oraz Wieloletnim Programem 
Oczyszczania Kraju z Azbestu, 
wszystkie wyroby zawierające 
azbest muszą zostać usunięte do 
końca 2032 roku.

ROŚNIE LICZBA ZABUDOWANYCH  
ŚMIETNIKÓW NA OSIEDLACH

Niemały problem dotyczący kwestii utrzymania porządku na osiedlach 
mieszkaniowych w Olkuszu stanowią nieogrodzone kontenery. Same 
śmietniki – choć niezbędne – stanowią nie do końca estetyczny widok.   
Z otwartych kubłów wiatr często 
wywiewa lżejsze odpady, które 
później zalegają na ulicach. Powo-
li sytuacja ulega jednak popra-
wie. Na osiedlach: Słowiki czy 
Centrum już od dłuższego czasu 
powstają zabudowy śmietników, 
które skutecznie poprawiają miej-
scową estetykę. Tuż przed święta-
mi podobne rozwiązanie pojawiło 
się także na ul. Orzeszkowej.
- Bardzo zależy mi na tym, by 
przestrzeń publiczna była czysta 
i wyglądała estetycznie. Duży 

problem stanowią osiedlowe 
kontenery, wokół których trudno 
zachować porządek. Cieszą ini-
cjatywy spółdzielni mieszkanio-
wych, które inwestują w poprawę 
tego stanu rzeczy. Dbajmy wspól-
nie o nasze najbliższe otoczenie, 
a sami zaczniemy dostrzegać jego 
dobre strony – komentuje Roman 
Piaśnik, burmistrz Miasta i Gmi-
ny Olkusz.
Zgodnie z zapewnieniami, które 
uzyskał Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu, to nie koniec prac 

na tych osiedlach, gdzie brakuje 
zabudowy śmietników. Na dniach 
zabudowa, podobna jak ta przy ul. 
Orzeszkowej, powinna pojawić 
się również na ul. Armii Krajowej.

Informacje
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OLKUSZ ŚWIETLNĄ STOLICĄ MAŁOPOLSKI! 
Teraz walczymy o świetlną stolicę Polski. Srebrne Miasto zwyciężyło etap wojewódzki 
konkursu „Świeć się z Energą”. Dzięki aktywności głosujących, Olkusz pokonał innych 
rywali w Małopolsce, w tym Kraków i Zakopane! Oprócz prestiżowego tytułu do Olkusza 
trafi sprzęt energooszczędny o wartości 10 000 zł, który zostanie przekazany na cele 
charytatywne. W drugim etapie zaplanowanym na 8-15 stycznia 2018 r. internauci gło-
sować będą na 16 miast, które są laureatami z wszystkich województw. Olkusz ma więc 
szansę zostać zwycięzcą całego plebiscytu i wywalczyć sprzęt o wartości 40 000 zł na 
cele dobroczynne w swoim mieście.
- Jest to wspaniała informacja, 
która sprawiła mi, a przede 
wszystkim naszym mieszkań-
com, ogromną radość. Niezwy-
kle się cieszę, że świąteczna 
iluminacja miasta przypadła do 
gustu tak bardzo, iż olkuszanie 
nie szczędzili trudu, aby wal-
czyć o zwycięstwo dla swojego 
miasta. Dziękuję serdecznie za 
każdy głos i proszę o aktywność 
również w drugim etapie głoso-
wania. Wspólnie udowadniamy, 
że nie ma rzeczy niemożliwych 
– komentuje Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.  
O wejście do finału Plebiscytu 
"Świeć się z Energą" walczyły 143 
miasta. W tegorocznym finale 
plebiscytu "Świeć się z Ener-
gą" udział biorą: Aleksandrów 
Łódzki, Bydgoszcz, Częstocho-
wa, Legnica, Łomża, Mrągo-
wo, Nowa Sól, Olkusz, Opole, 
Ostrów Wielkopolski, Pelplin, 
Połczyn-Zdrój, Radom, Sta-
lowa Wola, Starachowice oraz 
Zamość. 
Współorganizatorami i part-
nerami 9. edycji akcji "Świeć 
się z Energą" są: Grupa Ener-
ga, Grupa ZPR Media, spółka 
Energa Oświetlenie oraz oficjal-
ny sklep akcji - sklep.energa.pl. 
Srebrne Miasto do konkursu 

zgłosił Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu. 
Głosy można oddawać codzien-
nie między 8 a 15 stycznia za 
pośrednictwem strony interne-

towej http://www.se.pl/swiecsie/
plebiscyt-miast-final/maopol-
skie/olkusz

- Dzięki zdolnym i ambitnym 
młodym ludziom nasza mała 
ojczyzna i cały kraj mogą zmieniać 
się na lepsze. Serdecznie Wam 
dziękuję za czas, jaki poświęcacie 
na rozwijanie swoich zaintere-
sowań i naukę. Jestem pewien, 
że wasza praca zaprocentuje 
w przyszłości i to stypendium jest 
początkiem wielkich karier, czego 
z całego serca Wam wszystkim 
życzę – gratulował stypendystom 
burmistrz Roman Piaśnik.
Kandydatów do otrzymania sty-
pendium mogli zgłaszać dyrekto-
rzy szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
rady rodziców, instytucje kultu-
ralne, oświatowe i sportowe oraz 
rodzice i opiekunowie uczniów.
Lista stypendystów została opu-
blikowana na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
www.olkusz.eu, natomiast pełna 
galeria zdjęć na naszym profilu na 
Facebooku: www.facebook.com/
umigolkusz.

Szkoła Podstawowa nr 3  
Osiągnięcia sportowe

1. Alan Motyka, 
2. Barbara Goraj 
3. Diana Parzych 
4. Emilia Parzych 

Szkoła Podstawowa nr 4 
Osiągnięcia w nauce

1. Aleksandra Polańska 
2. Matylda Soduł 

3. Maksymilian Żurek 
4. Szymon Bigaj 
5. Jan Jamroś  
6. Mikołaj Konieczny 
7. Hubert Smutek 
8. Jakub Chmist 
9. Michał Rusinek 
10. Daniel Kopacz 

Osiągnięcia sportowe
11. Przemysław Czaja, 
12. Ewa Filiczak 

Szkoła Podstawowa nr 9 
Osiągnięcia w nauce

13. Alicja Chrost
14. Zachariasz Woszczek
15. Emilia Prządo 
16. Piotr Cieślik

Osiągnięcia sportowe
17. Julia Jesień 

Weronika Kordaszewska
18. Wiktoria Petlic
19. Maja Skałbania
20. Magdalena Sołtysik
21. Zuzanna Żur
22. Alicja Cebula
23. Zofia Bigaj

Szkoła Podstawowa nr 10
Osiągnięcia w nauce

1. Oliwia Mączka 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
Integracyjny Nr 1 w Olkuszu

Osiągnięcia w nauce
1. Natalia Duda
2. Julia Tarchoł

Szkoła Podstawowa w Osieku
Osiągnięcia w nauce

1. Antonina Emilia Mittman
2. Zofia Antonina Mittman

I Liceum Ogólnokształcące
Osiągnięcia w nauce

1. Mateusz Frejlich 
2. Jakub Waszkiewicz 
3. Małgorzata Kucia 

Osiągnięcia sportowe
4. Kamil Wichary 

IV Liceum Ogólnokształcące
Osiągnięcia w nauce

1. Monika Kula 
Osiągnięcia sportowe

2. Magdalena Durańska 
3. Aleksandra Fajnkuchen 
4. Angelika Kuźma 
5. Emilia Minor 
6. Alicja Pietruszka 
7. Wiktoria Piotrowska 
8. Magdalena Sroka 
9. Wiktoria Sioła 
10. Radosław Wadowski 
11. Marta Zub 

Zgłoszenia indywidualne
Osiągnięcia sportowe

1. Oskar Janawa
2. Adrian Mielczarek 
3. Katarzyna Leśniak

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH W 2017
Tradycją stało się już, że ostatnia w roku kalendarzowym sesja Rady Miejskiej w Olkuszu 
przyjmuje charakter bardzo uroczysty. Był to dzień szczególny przede wszystkim dla 51 
uczniów i absolwentów olkuskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów, którzy 
z rąk burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika otrzymali stypendia za szcze-
gólne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz • tel. 32 754 56 70

Ponad 20 lat
doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

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”.

PORADY PRAWNE

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEGO KONSEKWENCJE
Czasami popełniliśmy błąd wybierając naszego kontrahenta, jesteśmy niezadowoleni 
ze świadczonych przez niego usług, opóźnia się on ze spełnieniem swojego świadczenia 
lub w ogóle go nie wykonuje, my zaś musimy tolerować takie zachowanie. Mogliśmy 
jednak zawczasu zapobiec takiej sytuacji umieszczając w umowie klauzulę tzw. 
umownego odstąpienia od umowy.
W pierwszej kolejności chciałem wska-
zać Państwu iż w Kodeksie Cywilnym 
mamy kilka podobnych w nazewnictwie 
instytucji, które niestety często są mylone 
w obrocie gospodarczym. Są to: umow-
ne prawo odstąpienia, ustawowe prawo 
odstąpienia oraz odstąpienie za zapłatą 
tzw. odstępnego. Z pozoru podobne, 
wszystkie bowiem wiążą się z „odstąpie-
niem” jednak ich skutki prawne i możli-
wość skutecznego zastosowania są różne. 
W niniejszym artykule zajmę się jedynie 
umownym prawem odstąpienia, a pozo-
stałe instytucje omówię w przyszłości 
w ramach osobnego artykułu.
Jak chodzi o umowne prawo odstąpienia 
to możemy w umowie zawrzeć postano-
wienie zgodnie z którym w oznaczonym 
terminie będziemy uprawnieni do odstą-
pienia od umowy. Postanowienie to może 
dotyczyć jednej lub obu stron. Celem 
wykonania tego prawa należy później 
złożyć oświadczenie drugiej stronie we 
właściwej formie o czym na końcu niniej-
szego artykułu. Nie musimy też podawać 
powodów naszej decyzji. Zawsze war-
to jednak należycie rozważyć złożenie 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
bowiem jest ono później nieodwołalne.
Zadbajmy zatem aby w umowie przewi-
dzieć dla siebie powyższe uprawnienie 
pamiętając jednak o tym żeby wyraźnie 
wskazać termin, w ciągu którego możemy 
je zrealizować. Jeżeli w postanowieniu 
umownym nie wskażemy terminu do 
odstąpienia to zastrzeżenie tego prawa 
będzie niestety nieważne. 
Po złożeniu oświadczenia drugiej stronie 
nasza umowa uważana jest jak gdyby 
nigdy nie została zawarta, jest to więc 

unicestwienie umowy z mocą wsteczną, 
a nie na przyszłość tj. dopiero od momen-
tu złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 
Odstąpienie obok skutków zobowiąza-
niowych, pociąga za sobą również kon-
sekwencje rzeczowe. Otóż to co strony 
już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie 
niezmienionym, chyba że zmiana była 
konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
Za świadczone usługi oraz za korzystanie 
z rzeczy należy się drugiej stronie odpo-
wiednie wynagrodzenie. Rozwiązanie to 
nie do końca może nas zadowalać bowiem 
z racji tego iż nastąpił skutek niweczący 
musimy liczyć się z obowiązkiem zwrotu, 
a nawet zapłaty wynagrodzenia dla dru-
giej strony za dotychczasowe świadczenia 
– o ile oczywiście takowe miały miejsce.
Jak zatem zapobiec takim nie do końca 
korzystnym dla nas skutkom? Bardzo 
ważnym jest, że możemy w umowie okre-
ślić odmienne od powyższych skutki, 
w przeciwnym bowiem wypadku zastoso-
wanie znajdą wyżej omówione ustawowe 
skutki umownego prawa do odstąpie-
nia od umowy. Można więc ustalić że 
odstąpienie od umowy ma status ex nunc 
i odnosi się jedynie do niespełnionej przed 
złożeniem oświadczenia części świadczeń 
stron (por. Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 9 września 2011 r. I CSK 696/10).
Reasumując, umowne prawo odstąpienia 
powoduje, że umowa uważana jest za 
niezawartą od samego początku, jed-
nak Sąd Najwyższy wypowiedział się 
iż możliwym jest przyznanie w umowie 
uprawnienia do odstąpienia jedynie od 
wskazanej części zobowiązania, w szcze-
gólności jak chodzi np. o umowę o roboty 
budowlane (por. wyrok SN z dnia 16 listo-

pada 2005 r., V CK 350/05). Powyższe 
powoduje, że po złożeniu oświadcze-
nia o częściowym odstąpieniu, umowa 
w części zrealizowanej, w której od niej 
nie odstąpiono pozostaje w mocy. W nie-
których typach kontraktów będzie to 
rozwiązanie niezwykle pożądane bowiem 
w zakresie w którym odstąpiliśmy od 
umowy powierzenie dalszych czynno-
ści możemy zlecić innemu podmiotowi 
zachowując jednak dotychczas wykonane 
prace, których wartość lub przedmiot 
musielibyśmy inaczej zwrócić.
Warto podkreślić iż również jeżeli zobo-
wiązanie ma charakter ciągły i powtarzal-
ny, skutkiem umownego odstąpienia jest 
również unicestwienie umowy na przy-
szłość, nie naruszając stosunku prawnego 
w zakresie spełnionego już świadczenia.
Wieńcząc wskazać należy, że aby skutecz-
nie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy winniśmy zrobić to w odpowied-
niej formie, która zależna jest m.in. od 
formy w jakiej zawarliśmy daną umowę. 
Otóż jeżeli umowa została zawarta w for-
mie pisemnej, dokumentowej albo elek-
tronicznej odstąpienie od niej wymaga 
zachowania formy dokumentowej, chyba 
że ustawa lub nasza umowa wyraźnie 
zastrzega inną formę. Jeżeli umowa zosta-
ła zawarta w innej formie szczególnej, np. 
w formie pisemnej z podpisami notarial-
nie poświadczonymi odstąpienie od umo-
wy powinno być stwierdzone pismem. 

Szymon Dubel 
Adwokat 

kom. 795 11 75 74

WODA W OLKUSZU ZNOWU TANIEJE
Poznaliśmy ceny wody i ścieków, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku. 
Drugi rok z rzędu mieszkańcy mogą spodziewać się obniżenia cen wody – tym razem 
o 20 groszy za 1m3. Jest to efekt konsekwentnej polityki oszczędnościowej prowadzo-
nej zarówno w olkuskim magistracie, jak też w wodociągach. Dzięki dopłacie z budżetu 
Gminy Olkusz cena 1 m3 wody dla mieszkańca wyniesie 5,57 zł brutto (obniżona o 0,20 zł 
w stosunku do ceny 1 m3 wody dla mieszkańca w 2017 r.), a cena 1 m3 ścieków wyniesie 
7,42 zł brutto (utrzymana na tym samym poziomie co w 2017 r.).   
- Po raz kolejny prace nad 
weryfikacją cen wody i ścieków 
rozpoczęliśmy ze znacznym 
wyprzedzeniem, co pozwoliło 
jeszcze bardziej obniżyć cenę 
wody w porównaniu ze stawka-
mi obowiązującymi w mijającym 
roku. Dziękuję radnym Rady 
Miejskiej w Olkuszu, którzy 
przychylili się do zatwierdzenia 
dopłat z budżetu Gminy Olkusz 
na zaproponowanym poziomie – 

komentuje Roman Piaśnik, bur-
mistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Przez wiele lat najlepszą wia-
domością dotyczącą cen wody 
i ścieków, której mogli spodziewać 
się mieszkańcy, była informacja 
o braku podwyżek. W ubiegłym 
roku burmistrz Roman Piaśnik 
– pierwszy burmistrz od 1994 
r. – zaproponował obniżenie 
opłat odpowiednio o 29 groszy 

za 1m3 wody oraz 8 groszy za 1m3 
odprowadzanych ścieków. Radni 
zgodzili się z tą propozycją, dzięki 
czemu niższe stawki obowiązy-
wały przez cały 2017 rok. W tym 
roku sytuacja powtarza się, dzięki 
czemu woda w 2018 roku będzie 
tańsza jeszcze o 20 groszy.

Informacje



4

KĄCIK KULINARNY

SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM  
I JAJKIEM NA TWARDO
• sałata zielona 
• puszka tuńczyka w puszcze 
• 1 jajko ugotowane  

na twardo 
• 1/4 pudełka sera feta 
• 1 łyżka pestek z dyni 
• 1 łyżka płatków z migdałów 
• 1 łyżka oleju rzepakowego 

Sałatę myjemy pod zimną 
wodą, osuszamy ręcznikiem 
papierowym. Do pudełeczka 
( lunchboxa ) rwiemy nasze 
liście na mniejsze kawałki. Na 
wierzchu kładziemy tuńczyka, 
obrane i pokrojone na ćwiart-
ki jajka ugotowane na twardo. 
Posypujemy pestkami z dyni 
i migdałami, polewamy olejem 
i możemy doprawię świeżo 
mielonym pieprzem. 
Zamykamy pudełeczko i bie-
rzemy do pracy. W pracy całość 
mieszamy – smacznego ! 
Do sałatki można dodać jeszcze 
na przykład piórka cebuli. 
Smacznego ! 

Szybka i prosta sałatka do pracy. Kolejna propozycja z cyklu 
zrób to sam, nie kupuj w barze ;) Tak, bo naprawdę zrobienie 
takiej sałatki do pracy to kilka minut. Dzień wcześniej kup sałatę, tuńczyka 
w puszce w sosie własnym, pomidora i jajka :) Rano, wstaw jajka do gotowania 
i przeczytaj poniższy przepis by wiedzieć co dalej. 

SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM I JAJKIEM  
NA TWARDO – LUNCH DO PRACY

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

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

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

AMUREK:
Przedstawiamy Amurka.. starszego, niesa-
mowicie smutnego psiaka w typie owczar-
ka, który już od roku przebywa pod naszą 
opieką. Amurek to psiak spokojny, grzecz-
ny i przyjazny. Na pierwszy rzut oka może 
wydawać się niedostępny, czasem może 
szczeknąć, ale to dobry psiak. Amurek w bok-
sie przebywa z innymi psiakami i dogaduje 
się z nimi. Może trochę bronić jedzenia (do 
schroniska trafił tak skrajnie wygłodzony, 
że nie był w stanie ustać na łapach), ale 
poza tym jest niekonfliktowy. Obecnie ma 
prawidłową wagę, nie jest chudy, waży 
35 kg. Psiak kompletnie nie odnajduje się 
w schronisku. Jest smutny, zrezygnowany, 
bardzo samotny. Prosimy o dom, o szansę, 
o opiekę dla Amura.. Psiak ma około 10 lat, 
ale jeszcze nie czas na niego. Nie pozwólmy, 
by do końca swych dni czekał w schronisku.. 
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. 
Jest zaczipowany i wykastrowany. Ładnie 
chodzi na smyczy, nie ciągnie.

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem 
do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim 
(około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane 
i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani 
szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy 
na Państwa pytania. 
Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy                                   schroniskopsiepole.pl

BUBUŚ-BRONEK:
Poszukujemy domu dla Bronusia - wesołego, 
kochanego, pogodnego pieska, który od 
kilku miesięcy przebywa pod naszą opie-
ką. Bronuś na pewno miał kiedyś dom. Do 
schroniska trafił czysty, zadbany. Miał obróż-
ki, nie miał pcheł... Ponadto psiak potrafi 
wykonywać podstawowe komendy i naj-
piękniej na świecie staje słupka, przebiera 
przednimi łapkami i prosi o dom. Psiak jest 
bardzo uroczy..
Bronuś to piesek w wieku 7, może 8 lat, ale 
przy swoim niewielkim wzroście (waży nie-
całe 10 kg, sięga głową pod kolano kobiety) 
jeszcze wiele wspaniałych lat życia przed 
nim... Bronuś ma niesamowity uśmiech.. 
Prosimy, aby ktoś z Państwa dał mu szansę 
i sprawił, że jego pyszczek będzie zawsze 
radosny..
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. 
Jest zaczipowany i wykastrowany.

GIENIO:
Przedstawiamy Gieniulka - psiego malucha, 
psiego młodzieńca.. Troszkę jak pinczer, 
trochę jak terrier..  GIENIULEK to psiak mło-
dy (ma około 1 roku), bardzo niewielkich 
rozmiarów (waży około 5 kg). Gdy trafił do 
nas słyszeliśmy o nim same złe rzeczy, ale 
rzeczywistość jest inna. Gieniulek jest miły, 
kochany, chętnie się przytula, wchodzi opie-
kunom na ręce. Gdy komuś zaufa - pozna 
i przekona się, że nic złego mu nie grozi staje 
się najwierniejszym psem na świecie. Psiak 
lubi przebywać na rekach 
(a w szczególności na kolanach), chciałby 
mieć wśród ludzi człowieka na zawsze. Naj-
prawdopodobniej był krzywdzony przez 
dzieci; zdecydowanie unika małych dzieci. 
Jeśli miałby zamieszkać w domu z dziećmi 
to na pewno ze starszymi i grzecznymi. 
Gieniulek będzie kochany i wyjątkowy. 
Potrzebuje jedynie kilku chwil na adaptację 
i opiekę. Psiak potrafi chodzić na smyczy, 
nie ciągnie, nie szarpie. Może być pieskiem 
osoby mniej sprawnej choć potrzebuje 
ruchu jak każde młode zwierzę. Gieniulek 
dogaduje się z innymi psami. W schronisku 
nie sprawia problemów. Piesek ma kom-
plet szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został 
odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany 
i wykastrowany.

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie

www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

Nie bądź obojętny. Reaguj na przemoc! 
Masz prawo się bronić i szukać pomocy u profesjonalistów mogących pomóc 

rozwiązać Twoje problemy, jednak od Ciebie zależy decyzja o poszukiwaniu pomocy. 
Nie zwlekaj, im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej uzyskasz pomoc. 

 

*Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy 
dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-Lecia 15c  

W Punkcie dyżurują specjaliści: 
psycholog, prawnik i pracownik socjalny. 

Dyżury w Punkcie odbywają się dwa razy w tygodniu: 
• wtorek: godz. 15.00 - 17.00 • czwartek: godz. 15.00 – 17.00  

WSZYSTKIE PORADY SĄ BEZPŁATNE

*Telefon Zaufania - BEZPŁATNA INFOLINIA - Zadzwoń!

800 17 00 77
Pracownicy socjalni udzielą Ci wszelkich informacji 

dotyczących działań jakie możesz podjąć w trudnej sytuacji.
Ośrodek Pomocy Społecznej czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00, w poniedziałki od 7.00 do 17.00, 
tel.: 32/641-32-12

Pomóż sobie i swoim bliskim zgłoś się po pomoc! 
Jesteśmy tu aby Ci pomóc! Przemoc w rodzinie łamie Twoje podstawowe prawa!

Przemocy nic nie usprawiedliwia!

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! REAGUJ NA PRZEMOC!

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.

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):

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

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

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

Informacje
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POLICJA

KRONIKA POLICYJNA
• OLKUSZ WŁAMANIE DO DOMU
Policjanci z komisariatu w Kluczach pracują nad ustaleniem 
sprawców kradzieży z włamaniem, która miała miejsce 24 grudnia 
2017 r. W Krzywopłotach. Złodzieje, wykorzystując nieobecność 
domowników, wyłamali drzwi balkonowe i dostali się do środ-
ka. Z domu skradziono pieniądze   i biżuterię o łącznej wartości 
13.850 zł.

• OLKUSZ WŁAMANIA DO PIWNIC
W Olkuszu 22 grudnia 2017 r. na ulicy Sławkowskiej doszło do 
dwóch włamań do piwnic. Nieustalony do chwili obecnej spraw-
ca po zerwaniu zabezpieczających drzwi wejściowe do piwnicy 
kłódek dostał się do środka i dokonał kradzieży znajdujących się 
przedmiotów. W pierwszej jego łupem padł telewizor i dziecięce 
zabawki. Właścicielka poniosła straty w kwocie 400 zł. Z drugiej 
piwnicy udało mu się ukraść głośniki,   których strat właściciel 
jeszcze nie oszacował.

• OLKUSZ KRADZIEŻE Z POJAZDÓW
W dniu 21.12.2017r około godziny 20.00 na jednym z olkuskich osie-
dli  nieznany sprawca, ukradł z wnętrza  pojazdu marki VW T4: kamerę 
cofania, telefon komórkowy marki SAMSUNG, dowód rejestracyjny, 
video rejestrator oraz kamerę z dyktafonem. Mieszkaniec Olkusza po-
niósł straty na kwotę  929 zł. Kolejna kradzież z włamaniem na osiedlu 
25 grudnia 2017 r. około godziny 17.00. Policja ustala sprawcę, który 
z wnętrza pojazdu marki Ford ukradł: portfel z zawartością pieniędzy, 
dowodem osobistym i kartami bankomatowymi.

• WYKORZYSTAŁ MOMENT NIEUWAGI I OKRADŁ KOBIETĘ
Policjanci z Olkusza , ustalają   złodzieja , który w poniedziałek 
18.12.2017 r. w jednym z olkuskich dyskontów spożywczych na ul. 
Tadeusza Kościuszki,  wykorzystując nieuwagę mieszkanki Sienicz-
na, skradł z torebki portfel z zawartością dokumentów i pieniędzy. 
Kobieta poniosła straty na łączną sumę 1150 zł. Za przestępstwo 
kradzieży grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

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

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

DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS 

OSOBOWE 
DOSTAWCZE 
MOTOCYKLE 

CAŁE 
I USZKODZONE 

ZADZWOŃ!!!

 

784 849 523

AUTO
SKUP

Zapraszamy!
Pn.-Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00 

SKLEP MOTORYZACYJNY SKLEP MOTORYZACYJNY 

• oleje • filtry • części samochodowe •
• kosmetki • chemia • akumulatory • 

• oleje luz •

AG-MAR, Chełm ul. Grabie 33 
kom. 501 101 873

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

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!

JAZDA NA "PODWÓJNYM GAZIE"
Ponad 3 promile miał w organizmie 37-latek, którego na terenie Lgoty Wolbromskiej zatrzymali policjanci olkuskiej dro-
gówki. Jazda pod wpływem alkoholu to jednak nie wszystko, bowiem okazało się, że mężczyzna ma już na swoim koncie sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów. Teraz nierozważny kierowca odpowie za jazdę na „podwójnym gazie” oraz zignorowanie sądowego zakazu.
6 stycznia 2018r policjanci ruchu 
drogowego skontrolowali kierują-
cego samochodem marki Opel. Już 
sam styl jazdy kierowcy wskazywał, 
że może on być pod wpływem al-
koholu. Przeczucia policjantów 

okazały się słuszne. Po przebada-
niu 37-letniego mieszkańca gminy 
Wolbrom okazało się, że jest on 
kompletnie pijany. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało w jego orga-
nizmie ponad 3 promile alkoholu. 

Na tym jednak nie koniec. Gdy 
policjanci sprawdzili nieodpowie-
dzialnego kierowcę w policyjnych 
bazach informatycznych wyszło na 
jaw, że mężczyzna nie tylko popeł-
nił przestępstwo, prowadząc auto 

po pijaku, ale także złamał sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. Teraz o jego dalszym 
losie zadecyduje prokurator i sąd.

NIELEGALNY TOWAR
Zabezpieczonych 2860 sztuk papierosów różnych marek oraz 8 litrów spirytusu bez polskich znaków akcyzy to rezultat działań operacyj-
nych olkuskich policjantów.
W piątek 05.01.2018 r. policjanci 
zajmujący się przestępczością go-
spodarczą, uzyskali informację, że 
na ul. Świętokrzyskiej w Olkuszu 
na jednym ze stoisk z artykułami 
spożywczymi, sprzedawany jest 
nielegalny tytoń oraz alkohol. In-

formacja okazała się trafna. Funk-
cjonariusze przy jednym z takich 
stoisk zauważyli mężczyznę, który 
kupował butelkę plastikową bez 
żadnej etykiety. Sprzedawcą okazał 
się 66-letni mieszkaniec Olkusza, 
który handlował nielegalnym towa-

rem. W toku przeszukania stoiska 
funkcjonariusze znaleźli 143 paczki 
papierosów(2860 sztuk papierosów) 
i 8 litrów alkoholu bez znaków skar-
bowych akcyzy. Trwają ustalenia 
wartości uszczuplenia Skarbu Pań-
stwa. Policjanci obecnie wyjaśniają 

wszystkie okoliczności i prowadzą 
dalsze czynności w tej sprawie. 
Zgodnie z przepisami kodeksu kar-
no-skarbowego czyn ten zagrożony 
jest karą grzywny albo karą do 3 lat 
pozbawienia wolności oraz przepad-
kiem nielegalnego towaru.

NOWY RADAR OLKUSKICH POLICJANTÓW
Policjanci olkuskiej drogówki otrzymali nowy laserowy miernik prędkości, który będzie hamował kierowców ze zbyt ciężką nogą. Urządze-
nie rejestruje nie tylko prędkość, ale także obraz.
Teraz mundurowi podczas kontroli 
drogowych będą korzystali z nowe-
go, laserowego pomiaru prędkości. 
Urządzenie łączy w sobie funkcje 

wideokamery i lasera. Policjant z ta-
kim urządzeniem w ręku może nie 
tylko dokonać pomiaru prędkości, 
ale również zarejestrować inne wy-

kroczenia na drodze np. rozmowę 
przez telefon, jazdę bez zapiętych 
pasów bezpieczeństwa, wyprzedza-
nie na skrzyżowaniu, przejazd na 

czerwonym świetle. Kierowcy będą 
musieli zdjąć nogę z gazu i prze-
strzegać przepisy ruchu drogowego.

NOWE RADIOWOZY DLA POLICJANTÓW POWIATU OLKUSKIEGO
Już niebawem na terenie powiatu olkuskiego będzie można zobaczyć nowe radiowozy, które właśnie otrzymała Komenda Powiatowa 
Policji w Olkuszu. Doposażenie policjantów w cztery nowe radiowozy, możliwe było dzięki wsparciu finansowemu władz samorządowych. 
Dzielnicowi z Olkusza otrzymali 
Hyundai I20, który dofinansowany 
był przez Urząd Miasta i Gminy 
Olkusz. Policjanci Ruchu Drogowe-
go dostali Opla Astrę współfinanso-

wanego przez Starostwo Powiatowe 
w Olkuszu. Zespół Patrolowo-In-
terwencyjny w komisariacie w Klu-
czach do codziennej służby będzie 
teraz wykorzystywał Opla Astrę, do-

finansowanego przez Urząd Gminy 
Klucze. Mundurowi z Wolbromia 
otrzymali Opla Mokka, dofinanso-
wanego przez Urząd Miasta i Gmi-
ny Wolbrom. Pojazdy te z pewnością 

stanowić będą duże wzmocnienie 
dla Policjantów w działaniach reali-
zowanych na rzecz społeczeństwa.

ZDARZENIE DROGOWE
Do zdarzenia doszło w sobotę 30.12.2017 r. około godz. 16.00 na te-
renie leśnym między miejscowością Klucze a miejscowością Hutki. 
Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący samochodem marki Kia 
Carens, jadąc od Klucz w kierunku miejscowości Hutki, nie dosto-
sował prędkości do warunków atmosferycznych na drodze i na łuku 
drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas 
ruchu, a następnie doprowadził do zdarzenia z jadącym z przeciwka 
pojazdem marki VW Passat.
Obaj kierowcy zostali poddani 
badaniu na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu, które 
wykazało, że byli trzeźwi. W wyniku 
zdarzenia ranne zostały trzy osoby 
kierowca i pasażerka VW Passat 
oraz kierujący Kia Carens. Poszko-

dowani zostali zabrani do szpitala 
w Olkuszu. Po przebadaniu i kon-
sultacji lekarskiej wszyscy uczest-
nicy zdarzenia drogowego opuścili 
szpital. Na miejscu wykonano oglę-
dziny pojazdów i miejsca zdarzenia.

KOMUNIKAT
Policja poszukuje świadków i właściciela pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, które miało miejsce 18 grudnia 2017 r. na ul. 
Bożniczej w Olkuszu. Kierująca Toyotą, wykonując manewr skrętu zawadziła, lusterkiem zaparkowany pojazd typu SUV koloru 
ciemnego o początkowych nr rejestracyjnych KR… Osoby, które były świadkami zdarzenia lub właściciel pojazdu SUV proszeni są 
o kontakt z prowadzącym sprawę pod numer telefonu 32-6478-236 lub 997.

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 • Brzozówka • Bukowno • Bydlin • Chechło • Chełm• 
 • Cieślin • Dłużec • Domaniewice • Gołaczewy • Gorenice • Jangrot • Jaroszowiec • Kaliś • Klucze •  
• Kogutek • Kolbark • Kosmolów • Krze • Krzykawka • Krzywopłoty • Kwaśniów Dolny • Kwaśniów Górny •  
• Laski • Małobądz • Michałówka,  Niesułowice • Olewin • Olkusz • Osiek • Pazurek • Podchybie • Podlesie •  
• Pomorzany • Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • Troks • Trzyciąż • Ujków Nowy • Wierzchowisko • 
• Witeradów • Wolbrom • Zadroże • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • Zimnodół • Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na 
terenie całego powiatu olkuskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

SKLEP TECHNIKSKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

STYCZNIOWE PROMOCJE HITACHI
Promocja od 11.01.2018 do 07.02.2018

• serwis elektronarzędzi (części zamienne) •
• ostrzenie pił widiowych•  ostrzenie łańcuchów do pił •

• narzędzia spawalnicze • narzędzia pneumatyczne •

Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 533 190 712 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

Wiertarka 
udarowa
FDV16VB2
(550 W, 13 mm, 
uchwyt samo-
zaciskowy w walizce) 

Młotowiertarka
DH26PC 

629 zł
409 zł

219 zł

 Wkrętarka DS10DAL 
(2 x akumulator + latarka)

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

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

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

poniedziałek 1600 - 1800

środa 1300 - 1700

piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

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

zapraszamy do sklepu internetowego:
http://beautystore.oriflame.pl/842930

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

Informacje
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Kontakt:
biuro@asestravel.pl

tel. 600 89 31 31

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

LATO 2018
FIRST MINUTE:

• Turcja, Belek 
    rodzina 2+2, 7 dni, Ultra All, 
    wylot Katowice, 
    cena od 7500 zł / rodzina

• Cypr 
    wyloty maj 2018. 7 dni. HB, 
    wylot Kraków / Katowice, 
    cena już od 1600 zł

• Bułgaria
     wyloty czerwiec 2018, 7 dni All, 
     cena od 1500 zł

marzanna.edu.pl   • tel. 698 280 488

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

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

HURTOWNIA
WOD-KAN,
GAZ I C.O.

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

WSZYSTKIE TYPY, MARKI I MODELE

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

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

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

tel. 518 718 020

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

BRAMY • PRZĘSŁA 
BALUSTRADY

PRODUCENT
OGRODZEŃ
LAKIERNIA PROSZKOWA
AUTOMATYKA BRAMOWA

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

RTV / AGD / MULTIMEDIA

TELEWIZORY LODÓWKI LAPTOPY PRALKI ŻELAZKA TELEFONY

Wolbrom, Rynek 21 • tel. 32 646 25 23

OBNIŻAMY CENY!

znajdź nas
na facebooku

Z TYM KUPONEM 5% RABATU 
NA ZAKUPY W NASZYM SKLEPIE5%

Promocje nie łączą się


Olkusz, ul. Sikorka 9a
tel.: 518 167 864

Zapraszamy również do naszego sklepu w Wolbromiu, ul. Krakowska 30

www.sklepyszyk.pl godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00, sobota 9:00 - 14:00

Promocja 
OFERTA

STUDNIÓWKOWA
Z tą reklamą przy 

zakupie garnituru otrzymasz 
pokrowiec oraz muchę 

lub krawat gratis!

Reklamy


