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KUCHNIEKUCHNIE
SKLEP

NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
SZAFYSZAFY

tel./fax  32 641 32 00
kom.     502 26 15 86
tel./fax  32 641 32 00
kom.     502 26 15 86

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

• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •

KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (32) 754 76 72, 606 249 021 KO

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

• NOWOCZESNE TECHNIKI GRZEWCZE
    /sprzedaż, montaż/
• ARTYKUŁY WOD-KAN
• WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD
32-300 Olkusz, ul.Nullo 23/7

 tel/fax 32 754-26-22, tel.kom. 602-589-437

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!! 
SKUP ZŁOTA

LOMBARD
32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl www.lombard.olkusz.pl 

OPTYK
OKULISTA

Klucze, ul. Zawierciańska 4
tel: 501 506 547

Technik Optyk Jolanta Siembab
Stylistka Optyki Okularowej

optykokulista@interia.pl
www.optykokulistaklucze.pl

godziny otwarcia:
pon - pt 10:00 - 17:00, sob 09:00 - 13:00

PROMOCJA SZKOLNA 
15 % RABATU NA OPRAWKI

••• 
PARA SOCZEWEK 
Z ANTYREFLEKSEM

99 PLN
Zapraszamy

www.nieruchomosci-lesniak.pl

pn-pt 900-1600

POŚREDNICTWO • DORADZTWO • KREDYTY • KUPNO • SPRZEDAŻ

biuro@nieruchomosci-lesniak.pl
tel: 32 307 77 33  kom: 508 186 606

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60, 32-300 Olkusz

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

tel. kom: 500 400 700 Olkusz, ul. Rynek 27 
Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

tel. kom: 500 400 700 Olkusz, ul. Rynek 27 
Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

 
Obiady domowe  – 11 zł

 
Obiady domowe  – 11 zł

Marcin Czerniak

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

CENTRALNE ODKURZACZE - MONTAŻ GRATIS!*
NOWOCZESNE KOMINKI ELEKTRYCZNE DO BLOKÓW!

OLKUSZ, ul. Rabsztyńska 67, tel. 501 510 105

Piece MORSO 150 LAT tradycji - PROMOCYJNE CENY!

Ciepłe kominki - obudowy kumulacyjne

www.kominkowanie.pl

W cenie zwykłej
obudowy!

Olkusz
Al. 1000-lecia
gamexolkusz@poczta.fm
tel.  32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79 

OFERUJEMY:
• pasty BHP, mydła 
• chemia gospodarcza 
• kosmetyki 
• profesjonalne
   środki czystości 
• rajstopy 
• papier toaletowy 
• ręczniki ZZ 
• ręczniki przemysłowe

Hurtownia

HURTOWNIA

Dla szkół, zakładów pracy i stałych klientów rabaty.
Dostawa gratis! Zapraszamy do współpracy!

Badź Widoczny !!
Miejsce Na Twoja Reklame 

Jesienny deszcz

kasy!

WOLBROM, ul. Krakowska 44
tel. (32) 611 08 34, kom. 698 686 482

Chwilówka
do 1000 zł
 w 15 minKREDYTY

gotówkowe • konsolidacyjne

Pożyczka
2.000 zł
 bez BIK
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SPRZEDAM AUDI A6 
C6 QUATRO 2.7 TDI 

(możliwa zamiana na mniejszy)
ROK PRODUKCJI 2007. Kosztował 270 000. 

BARDZO BOGATE WYPOSAŻENIE + DODATKI
KUPIONY U DEALERA W POLSCE, SERWISOWANY  

W AUTORYZOWANYM SERWISIE AUDI, BEZWYPADKOWY , STAN 
TECHNICZNY I WIZUALNY PERFEKCYJNY, OBJĘTY GWARANCJĄ

TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok 70 000 zł

 20 WRZEŚNIA 2012
Nr 18/2012 (153)
Nakład: 20 000 szt.
ISSN: 1896-1797 

 Redakcja:
ul. Kluczewska 2/8
32-300 Olkusz
tel. 668 339 732
tel. 608 696 097
e-mail:  gwarekolkuski@wp.pl 
 redakcja@gwarek-olkuski.pl

 www.gwarek-olkuski.pl



ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02;  fax 32 643-43-48;  NIP 637-10-45-891

► Nie wiesz jak napisać CV i list motywacyjny?  ► Boisz się rozmowy kwalifikacyjnej? 
► Nie wiesz jak i gdzie szukać pracy? ► Chcesz porozmawiać z ludźmi w podobnej 
sytuacji? ► Masz trudności ze znalezieniem pracy?

Oferta Klubu pracy to :
•	 Szkolenie	z	zakresu	umiejętności	poszukiwania	
pracy	„Szukam	pracy”	cykl	3	tygodniowy(80godz.)

•	 Zajęcia	aktywizacyjne	(1,2	spotkania)
•	 Dostęp	do	zasobów	informacji	i	elektronicznych	
baz	danych	z	zakresu	rynku	pracy.	

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania 
pracy „Szukam Pracy” realizowane jest  w opar-
ciu o program szkolenia rekomendowany przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Można w nim 
uczestniczyć raz na 2 lata.

Program	szkolenia	z	zakresu	umiejętności	poszukiwa-
nia	pracy	obejmuje:
-  40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych meto-
dą warsztatów,	realizowanych	przez	10	kolejnych	dni	
roboczych,	w	podziale	na	następujące	sesje	tematyczne:	
•	 Metody	nauki	stosowane	podczas	szkolenia;	
Reakcje	w	trudnych	sytuacjach;

•	 Kompetencje	i	predyspozycje	zawodowe;	Bariery	
na	drodze	do	zatrudnienia;

•	 Zarządzanie	sobą	podczas	poszukiwania	zatrud-
nienia	;	Analiza	rynku	pracy	;	Formy	zatrudnienia;

•	 Wizytówka	zawodowa	–	dokumenty	aplikacyjne;	
Sztuka	mówienia	i	prezentacji;

•	 Zachowania	asertywne	w	poszukiwaniu	pracy;
•	 Oferty	na	rynku	pracy;	Przygotowanie	do	rozmo-
wy	z	pracodawcą;	Rozmowa	kwalifikacyjna;

•	 Edukacja	na	rynku	pracy;	Plan	poszukiwania	
pracy,	

- oraz 40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń 
realizowanych	w	ciągu	5	dni	roboczych.	w	ramach	któ-
rych	uczestnicy	poszukują	pracy	oraz	uczestniczą	we	

wspólnych	 spotkaniach,	 których	 celem	 jest	wymiana	
doświadczeń	oraz	wzajemna	pomoc		i	wsparcie	w	trak-
cie	poszukiwania	pracy.	
Osobie	bezrobotnej	za	okres	szkolenia	z	zakresu	umie-
jętności	poszukiwania	pracy	„	Szukam	pracy”	wypła-
cane	jest	stypendium.	

Zajęcia aktywizacyjne	 to	 realizowane	 w	 formie	
warsztatów	zajęcia	dla	osób	chcących	uzupełnić	wie-
dzę	i	nabyć	umiejętności	potrzebne	w	aktywnym	po-
szukiwaniu	pracy.	Zajęcia	aktywizacyjne	dotyczą	:	
•	 Pisania	dokumentów	aplikacyjnych	z	możliwością	
wysłania	ich	do	pracodawcy	drogą	elektroniczną	

•	 Rozmowy	kwalifikacyjnej
•	 Aktywnych		metod	poszukiwania	pracy
•	 Asertywności	w	procesie	poszukiwania	zatrudnienia	

Ucząc się z nami: 
	► Poznasz	podstawowe	zagadnienia	rynku	pracy	
i	mechanizmy,	które	nim	rządzą
	► Dokonasz	analizy	rynku	pracy	na	którym	poszu-
kujesz	pracy	dla	siebie
	► Określisz	swoje	mocne	i	słabe	strony
	► Określisz	jak	własne	kwalifikacje,	umiejętności	
i	kompetencje	odpowiadają	potrzebom	rynku
	► Nawiążesz	kontakty	pomocne	w	poszukiwaniu	
pracy.
	► Otrzymasz	psychiczne	wsparcie	w	radzeniu	sobie	
z	bezrobociem

ZAPRASZAMY
nasze usługi są bezpłatne

miejsca	w	którym	można	zdobywać	wiedzę	niezbędną	w	poszukiwaniu	zatrudnienia,	rozwijać	
umiejętności	uczenia	się,	myślenia	o	sobie	w	kategoriach	pozytywnych	i	decydowania	o	sobie.

Zapisz	się	telefonicznie:	32/ 6430538, 32/ 6434348 - wew. 239
lub	bezpośrednio	u	Lidera	Klubu	Pracy:	pokój nr 6 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu

Klub Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu

Skorzystaj z  KLUBU PRACY  !!!!!!
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Powiatowy serwis informacyjny

V Małopolski Konkurs Karaoke ŚDS-ów
W ubiegły czwartek, 13 września, w Miejskim Domu Kul-

tury w Olkuszu odbył się V Małopolski Konkurs Karaoke 
Środowiskowych Domów Samopomocy. Imprezę wymy-
ślili, organizują i poprowadzą pracownicy olkuskiego ŚDS. 
Pomysł okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. 
Zainteresowanie,	ku	uciesze	pomysłodawców,	

z	roku	na	rok	jest	bardzo	duże.	Nie	inaczej	było	
i	 tym	 razem.	W	konkursie	wzięło	 udział	 62	
uczestników	z	29	placówek	 z	 różnych	 części	
małopolski.	Uczestnikami	 są	przede	wszyst-
kim	osoby	niepełnosprawne	umysłowo.	Arty-
stów	wraz	z	terapeutami	oraz	gości	przywitała	
dyrektor	olkuskiej	placówki	Anna	Kwaśniewska.	
Tradycją	stało	się	już,	że	na	rozpoczęcie	konkur-
su	przybywa	ksiądz	biskup	Grzegorz	Kaszak,	
który	wygłasza	 swoje	 słowo	do	uczestników.	
W	zamian	za	słowo	i	przy	okazji	przypadających	
na	wrzesień	imienin	ks.	bp.	Grzegorz	od	orga-
nizatorów	i	uczestników	otrzymał	przepiękny	
bukiet	kwiatów.	Wszystkich	przybyłych	przywi-
tał	również	starosta	olkuski	Jerzy	Kwaśniewski,	
który	wspólnie	z	wiceprzewodniczącym	Rady	
Powiatu	Zygmuntem	Soleckim	reprezentowali	
władze	powiatowe.
Jury	w	składzie	Grzegorz	Turski	–	przewodni-

czący,	Michał	Mączka,	Agnieszka	Tabor,	Barbara	
Orkisz,	Barbara	Litarska	oraz	Małgorzata	Wadas	
po	przesłuchaniu	wszystkich	uczestników	posta-
nowiło	przyznać	trzy	nagrody	i	trzy	wyróżnienia.
Miejsce	pierwsze	zdobył	Janusz	Lesisz	z	SDŚ	

z	Krakówa-Józefa	 za	 „Czerwony	 jak	 cegła”,	
miejsce	drugie	Marcin	Człowiek	z	ŚDS	z	Kęt	
za	„Mniej	niż	zero”,	natomiast	miejsce	trzecie	
przypadło	Tomaszowi	Krawcowi	z	ŚDS	z	Olku-
sza	za	„Przeżyj	to	sam”.

Natomiast	wyróżnienia	 otrzymali:	Barbara	
Grabowska	 z	SDŚ	z	Zegartowic	 za	 „	 Jak	 się	
masz	kochanie”	,	Zofia	Szybińska	z	SDŚ	z	Brzezi	
za	„L’Italiano	vero”	oraz	Roman	Janrot	z	SDŚ	
z	Oświęcimia	za	„Gdy	zapłaczesz”.
W	konkursie	oprócz	podopiecznych	w	swojej	

kategorii	wystartowali	 też	 terapeuci.	Decyzją	
jury	nagrodę	dla	 terapeuty	 otrzymała	Edyta	
Wasik	z	ŚDS	z	Chełmka	za	„Mam	cudownych	
rodziców”.
Nagrody	wręczył	starosta	powiatu	olkuskiego	

Jerzy	Kwaśniewski.
Należy	wspomnieć,	że	ŚDS	w	Olkuszu	powstał	

1	września	2004	z	myślą	o	osobach	słabszych	
psychicznie,	które	-	nastawione	„do	wewnątrz”	
-	 często	 zamykają	 się	w	 sobie	 uciekając	 od	
rzeczywistości,	 nie	 potrafiąc	dostosować	 się	
do	tempa	zmian	we	współczesnym	świecie.	Od	
tego	 czasu	placówka	wykonała	wielką	pracę	
w	dziedzinie	pomocy	osobom	niepełnospraw-
nym.	W	tym	roku	dzięki	temu	powiat	olkuski	
został	 laureatem	dwóch	prestiżowych	nagród.	
Za	działania	w	 latach	2005-2011	wyróżniony	
został	tytułami	Małopolski	Samorząd	Równych	
Szans	oraz	Ogólnopolski	Samorząd	Równych	
Szans	2012	przyznany	przez	kapitułę	na	czele	
z	 pełnomocnikiem	 rządu	ds.	 osób	niepełno-
sprawnych	min.	Jarosławem	Dudą.	

GPT

Trudną	 sytuację	 pacjentów	
dodatkowo	 komplikuje	 postawa	
NFZ-u,	 który	 nie	 chce	 w	 pełni	
płacić	 szpitalom	 i	 placówkom	
medycznych	 za	 tzw.	 nadwyko-
nania.	 Przychodnie	 i	 szpitale	 po	
wyczerpaniu	 przyznanego	 na	 ten	
rok	limitu	nie	chcą	dalej	przyjmo-
wać	pacjentów,	bojąc	 się,	 że	nikt	
nie	 zwróci	w	 pełni	 poniesionych	
kosztów. – Tylko w ciągu ostat-
nich dwóch miesięcy w moim 
biurze w Olkuszu i Wolbromiu 
interweniowało ponad 100 osób. 
Mieszkańcy są zbulwersowa-
ni ogromnymi kolejkami do 
lekarzy specjalistów. Interwe-
niujący podkreślają, że tylko 
nielicznych stać na prywatne 
wizyty. W opinii osób z którymi 
się spotkałem, sytuacja w na-
szym województwie pogarsza 
się z miesiąca na miesiąc	 –	 za-
znacza	 olkuski	 parlamentarzysta	
PiS	Jacek	Osuch.	–	Ministerstwo 
nie reaguje na dramatyczne in-
formacje płynące z całej Polski. 
W Sejmie słyszymy tylko, że 
pieniędzy więcej nie będzie, bo 
to i tak nie polepszyłoby sytuacji 

pacjentów. Tymczasem dyrekto-
rzy placówek medycznych zgod-
nie podkreślają, że gdyby NFZ 
przyznał im większe limity, to 
pacjenci nie czekaliby miesiąca-
mi w kolejce do lekarzy	–	dodaje	
poseł	Osuch.		

Według	oficjalnych	informacji	
umieszczonych	na	stronie	interne-
towej	NFZ	w	tym	roku	w	naszym	
powiecie	 będziemy	 mieli	 pro-
blemy	 z	 zarejestrowaniem	 się	 do	
poradni	 urologicznej.	 Na	 wizytę	
w	 poradni	 okulistycznej	 trzeba	
czekać	 aż	 118	 dni.	 W	 olkuskim	
szpitalu	 najdłużej	 czeka	 się	 na	
rewizję	 po	 endoprotezoplastyce	

stawu	biodrowego.	Tu	czas	ocze-
kiwania	wynosi	aż	429	dni!	

– Jednorazowe akcje organi-
zowane pod namiotami, w któ-
rych lekarze przeprowadzają 
badania nie rozwiązują proble-
mu. Polacy chcieliby być leczeni 
nie pod namiotami, ale w do-
brze wyposażonych przychod-
niach i szpitalach – podkreślają 
specjaliści zajmujący	się	ochroną	
zdrowia.	

 v BPJO

Sytuacja w polskiej służbie zdrowia jeszcze nigdy nie była taka zła. 
Kolejki do niektórych specjalistów sięgają już nie miesięcy lecz lat. 
Poseł Jacek Osuch zapytał ministra Arłukowicza, jakie działania pode-
jmuje resort zdrowia, aby poprawić dramatyczną sytuację pacjentów, 
którzy muszą czekać w coraz dłuższych kolejkach na wizytę u lekarza.

OLKUSZ 429 dni oczekiwania na zabieg

Dramatyczna
sytuacja pacjentów

Informacje
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Obowiązkiem	pracodawcy,	w	myśl	
§2	rozporządzenia	Ministra	Pracy	
i	Polityki	Socjalnej	z	dnia	15	maja	
1996	r.	w	sprawie	szczegółowej	tre-
ści	świadectwa	pracy	oraz	sposobu	
i	trybu	jego	wydawania	i	prostowania	
(Dz.	U.	nr	60,	poz.	282	z	późn.	zm.),	
jest	niezwłocznie,	z	chwilą	ustania	
stosunku	pracy,	wydanie	pracowni-
kowi	świadectwa	pracy.	Pracodawca	
wydaje	świadectwo	pracy	bezpo-
średnio	pracownikowi	albo	osobie	
upoważnionej	przez	pracownika	na	
piśmie	-	w	dniu,	w	którym	następuje	
rozwiązanie	lub	wygaśnięcie	stosun-
ku	pracy.	Jeżeli	natomiast	wydanie	
świadectwa	pracy	pracownikowi	
albo	osobie	przez	niego	upoważ-
nionej	nie	jest	możliwe,	pracodaw-
ca,	nie	później	niż	w	ciągu	7	dni	od	
dnia	ustania	stosunku	pracy,	przesyła	
świadectwo	pracy	pracownikowi	lub	
tej	osobie	za	pośrednictwem	poczty	
albo	doręcza	je	w	inny	sposób.
Jeśli	 wskutek	 niedopełnienia	

obowiązku	terminowego	wydania	
świadectwa	 pracy	 lub	 wydania	
wadliwego	świadectwa	pracownik	
poniesie	szkodę,	to	w	myśl	art.	99	
k.p.	przysługuje	mu	wobec	praco-
dawcy	roszczenie	o	jej	naprawienie.	
Szkoda,	o	której	mowa	w	wyżej	
wymienionym	 przepisie,	 wyni-
ka	z	 faktu	niemożności	podjęcia	
nowego	zatrudnienia,	przy	czym	
musi	istnieć	związek	przyczynowy	
między	tymi	zdarzeniami.	Ciężar	
udowodnienia	 powstania	 szko-
dy	oraz	związku	przyczynowego	
spoczywa	na	 pracowniku.	 Jeżeli	
wskutek	niewydania,	wydania	po	
terminie	lub	wydania	niewłaściwe-
go	 świadectwa	pracy	 pracownik	
poniósł	szkodę,	może	wystąpić	do	
pracodawcy	z	żądaniem	stosownego	

odszkodowania,	przy	czym	pracow-
nik,	któremu	wydano	świadectwo	
pracy	z	podaniem	w	nim	informacji	
o	sposobie	rozwiązywania	stosunku	
pracy,	informacji	niezgodnej	z	rze-
czywistością	i	mogącej	utrudnić	mu	
otrzymanie	nowego	zatrudnienia,	
powinien	żądać	bezzwłocznie,	aby	
zakład	pracy	sprostował	niepraw-
dziwą	relację.	Zgodnie	z	wyrokiem	
Sądu	Najwyższego	z	24	marca	1975	
r.	sygn.akt	I	PR	28/75	„jeżeli	pracow-
nik	nie	przejawił	w	tym	względzie	
wymaganej	aktywności,	a	niepraw-
dziwa	wzmianka	okazała	się	wyni-
kiem	błędu	po	stronie	zakładu	pracy,	
który	go	natychmiast	-	po	dowie-
dzeniu	się	o	błędzie	-	sprostował,	
sporządzając	właściwe	świadectwo	
pracy,	pracownikowi	pozostającemu	
bez	pracy	w	związku	z	wadliwym	
świadectwem	pracy	nie	przysługuje	
roszczenie	o	odszkodowanie	z	tego	
tytułu	 za	 czas	nieuzasadnionego	
opóźnienia	w	zgłoszeniu	żądania	
sprostowania	świadectwa	pracy”.
Zatem	warunkiem	wystąpienia	

pracownika	o	odszkodowanie	jest	
powstanie	szkody.	Zazwyczaj	szko-
da	polega	na	utracie	zarobków	ze	
względu	na	brak	możliwości	podjęcia	
kolejnego	zatrudnienia,	spowodo-
wanego	niewydaniem	w	terminie	
świadectwa	pracy.	Tak	też	orzekł	Sąd	
Najwyższy	w	wyroku	z	10	listopada	
1978	r.,	sygn.	akt	I	PRN	107/78,	sta-
nowiąc,	że	„w	świetle	
art.	99	§	2	k.p.	odszkodowanie	

z	powodu	niewydania	w	terminie	
lub	wydania	niewłaściwego	świa-
dectwa	 pracy	 przysługuje	 pra-
cownikowi	 tylko	 wówczas,	 gdy	
nie	mógł	uzyskać	z	tego	powodu	
nowej	pracy	mimo	podejmowanych	

w	tym	kierunku	starań,	co	sam	powi-
nien	udowodnić”.
Przepisy	prawa	pracy	ogranicza-

ją	wysokość	odszkodowania,	jakie	
pracownik	może	uzyskać	od	byłego	
pracodawcy	z	powodu	nieotrzyma-
nia	w	terminie	świadectwa	pracy	
i	powstałej	z	 tego	 tytułu	szkody.	
Zgodnie	z	art.	99	§	2	k.p.	odszko-
dowanie	przysługuje	w	wysokości	
wynagrodzenia	za	czas	pozostawa-
nia	bez	pracy	z	tego	powodu,	nie	
dłuższy	jednak	niż	6	tygodni.	Przy	
obliczaniu	przysługującego	pracow-
nikowi	odszkodowania	stosuje	się	
zasady	obowiązujące	przy	ustalaniu	
ekwiwalentu	pieniężnego	za	urlop	
wypoczynkowy.	
Punktem	spornym	jest	czy	cho-

dzi	o	wynagrodzenie	otrzymywane	
u	poprzedniego	pracodawcy	 czy	
inne.	W	literaturze	prezentowany	jest	
pogląd,	że	w	art.	99	k.p.	jest	mowa	
o	wynagrodzeniu,	jakie	pracownik	
uzyskałby,	gdyby	podjął	pracę.	Zgod-
nie	z	poglądem	doktryny,	szkoda	
polega	bowiem	na	utracie	wyna-
grodzenia,	które	pracownik	mógł-
by	otrzymać,	gdyby	podjął	pracę	
posiadając	prawidłowe	świadectwo	
pracy.	Roszczenie	o	odszkodowanie	
za	straty	z	tytułu	błędnego	lub	nieter-
minowego	świadectwa	pracy	ulegają	
przedawnieniu	w	ogólnym	terminie	
przedawnienia	roszczeń	ze	stosunku	
pracy,	a	więc	z	upływem	3	lat	od	daty	
ich	wymagalności.	

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub 
wydanie niewłaściwego świadectwa pracy
Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy nie-

zwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy 
z pracownikiem. W przypadku jego niewydania, wydania po 
terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracownik ma 
prawo domagać się od byłego pracodawcy odszkodowania.

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

SPRZEDAM TOYOTĘ AVENSIS II 1.8 16V
ROK PROD. 2003. BOGATE WYPOSAŻENIE.  SAMOCHÓD KUPIONY W POLSKIM SALONIE  

I NA BIEŻĄCO SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE TOYOTY 
PIERWSZY WŁAŚCICIEL , BEZWYPADKOWY ,GARAŻOWANY,  

STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY  
TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok. 25 000 zł

Działam od ponad  20 lat
nie zmieniając zainteresowań, 

zajmuję się klasycznym

kolekcjonerstwem:

Zapraszam do salonu kolekcjonerskiego 
w Olkuszu przy ul. Kościuszki 12

tel. 691 364 130

• numizmatyka • filatelistyka •
• doradztwo• wyceny •

Od	piątku,	14	września	wpro-
wadzona	została	nowa,	tymczaso-
wa	organizacja	ruchu	w	centrum	
miasta.	Wszystko	przez	rozpoczę-
cie	prac	wodno-kanalizacyjnych	
na	ul.	Górniczej.	Ulica	ta	na	czas	
prowadzonych	robót	na	odcinku	
od	skrzyżowania	z	ul.	Kościusz-
ki	 do	 ul.	 Floriańskiej	 stała	 się	
dwukierunkową.	Na	wspomnia-
nym	odcinku	wykonawca	posta-
wił	znaki	zakaz	zatrzymywania	
się	 i	 postoju.	Niewielu	 kierow-
ców	przestrzega	 jednak	 zakazu	
i	 samochody	 wbrew	 wprowa-
dzonej	 organizacji	 ruchu	dalej	
parkują	po	 lewej	stronie	 jezdni.	

Ulica	Górnicza	 od	 skrzyżowa-
nia	 z	ul.	Floriańską	do	Mickie-
wicza	jest	całkowicie	zamknięta	
dla	 ruchu.	– Wielu kierowców 
jest zdezorientowanych. Zna-
ki informujące o zmianach 
ustawiono tuż przed wjazdem 
w ulicę Górniczą. Brakuje 
jednak dużych, żółtych tablic 
informujących dużo wcześniej 
kierowców o wprowadzonej 
tymczasowej organizacji ruchu. 
W tej sprawie interweniowa-
łem już w Urzędzie Miasta 
oraz w Wodociągach. Obiecano 
mi, że duże tablice informu-
jące o objazdach już zostały 

zamówione i zostaną niebawem 
zamontowane	 	 –	mówi	olkuski	
radny	Łukasz	Kmita.		

Kierowcom	radzimy,	aby	bacz-
nie	przyglądali	się	oznakowaniu.	
Kolejne	utrudnienia	 czekają	na	
nich	na	ul.	Czarnogórskiej	a	nie-
bawem	na	ul.	Parkowej.		Miejmy	
nadzieje,	 że	wykonawca	 inwe-
stycji	szybko	upora	się	z	wyko-
naniem	niezbędnych	prac.

 v ToM

- Cele, jakie sobie wszyscy 
stawiamy, to przede wszyst-
kim zaktywizowanie seniorów 
do twórczego udziału w życiu 
kulturalnym i społecznym śro-
dowiska, ale też pobudzenie 
współpracy międzypokolenio-
wej i wypracowanie nawyków 
samopomocy w trudnych sytu-
acjach życiowych. Planujemy 
ponadto zorganizowanie pomo-
cy psychologicznej –	powiedziała	
prezes	Stowarzyszenia	Wszyscy	
Dla	Wszystkich	Barbara	Orkisz	
podczas	 spotkania	otwierające-
go	działalność	Centrum	Senio-
ra.	 Stowarzyszenie	 Wszyscy	
Dla	Wszystkich	prowadzi	Klub	
„Przyjaźń”,	 a	 obecnie	 również	
Centrum	Seniora.	Środki	na	ten	
cel,	w	kwocie	36	tys.	zł,	pochodzą	
z	 konkursu	grantowego	Gminy	
Olkusz,	a	pozyskanych	z	Urzędu	
Wojewódzkiego	w	Krakowie.

Program	zajęć,	jakie	planowane	
są	w	 ramach	projektu	Centrum	
Seniora,	 przedstawiła	 koordy-
nator	projektu	Olga	Śladowska:	
- Spotkania odbywać się będą 
5 razy w tygodniu po 4 godziny. 
Pragniemy w tym czasie posze-
rzać wiedzę seniorów i młodzie-
żowych wolontariuszy m. in. o 

wiadomości z zakresu historii 
regionalnej i turystyki, zdro-
wia, historii sztuki, domowej 
ekonomii oraz umiejętności w 
posługiwaniu się nowymi tech-
nologiami. Będą też warsztaty 
artystyczne i samopomocy oraz 
edukacyjne wycieczki.

Na	potrzeby	zajęć	nieodpłatnie	
udostępnione	będą	obiekty	 jed-
nostek	 organizacyjnych	Gminy	
Olkusz,	 tj.:	Miejskiego	Ośrodka	
Kultury,	 Miejskiego	 Ośrodka	
Sportu	 i	Rekreacji,	Powiatowej	 i	
Miejskiej	Biblioteki	Publiczna	oraz	
Galerii	Sztuki	Współczesnej	BWA.

W	projekcie	wezmą		udział	mło-
dzieżowi	wolontariusze	 z	Gim-
nazjum	Nr	1,	Gimnazjum	Nr	2,	I	
LO,	II	LO,	IV	LO	oraz	Zespołu	
Szkół	Nr	4	w	Olkuszu.	

Klub	„Przyjaźń”	od	 trzech	 lat	
aktywnie	działa	dzięki	 zaanga-
żowaniu	 członków	 Stowarzy-
szenia	Wszyscy	Dla	Wszystkich,	
grantom	Urzędu	Miasta	i	Gminy	
w	Olkuszu	oraz	 przy	wsparciu	
Olkuskiej	Spółdzielni	Mieszka-
niowej	w	Olkuszu.

OLKUSZ

OLKUSZ

Zmiana ORganiZaCji RuChu w centrum

Centrum Seniora rozpoCzęło działalność

Ulica Górnicza dwukierunkowa na odcinku od skrzyżowania 
z Kościuszki do Floriańskiej, a dalej zamknięta dla ruchu 
do ul. Mickiewicza – to najważniejsze zmiany jakie czekają 
kierowców jeżdżących po centrum Olkusza. 

Klub „Przyjaźń” na olkuskim osiedlu Pakuska znany jest z  ini-
cjatyw służących aktywizacji mieszkańców oraz zapewnieniu im 
atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. W ubiegły czwartek 
w siedzibie Klubu zainaugurowany został projekt wspierania osób 
w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą pn. Centrum Seniora. 
Honorowym patronem projektu jest burmistrz Olkusza.

Informacje
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Znieczulenie zewnątrzoponowe 
na żądanie w Nowym Szpitalu w Olkuszu

Ból porodowy jest zjawiskiem fizjologicznym, o złożonym mechanizmie, a każda z rodzących kobiet reaguje na ten stan odmiennie, nie tylko w 
sferze somatycznej ale i psychoemocjonalnej. Ból porodowy jest przeżyciem trwającym przeważnie kilkanaście godzin, które spotyka kobietę 
zazwyczaj kilkakrotnie w ciągu jej życia. Jednak w opinii rodzących jest on zdecydowanie bardziej negatywnie spostrzegany niż jakiekolwiek 
cierpienie związane z urazem czy schorzeniami przewlekłymi.
Współczesne metody zniesienia lub łagodzenia 
bólu porodowego możemy podzielić na niefar-
makologiczne i  farmakologiczne. Do pierwszej 
grupy zaliczyć możemy hydroterapie, przezskór-
ną stymulację nerwów, wsparcie emocjonalne, 
przyjęcie odpowiedniej pozycji w trakcie porodu. 
Farmakologicznie uśmierzać możemy poprzez 
podawanie leków wziewnie, dożylnie,domięśnio-
wo lub przez zastosowanie metod znieczulenia 
przewodowego. W analgezji bólu porodowego 
stosowane jest znieczulenie zewnątrzoponowe.

Na czym polega  
znieczulenie zewnątrzoponowe?

Znieczulenie zewnątrzoponowe polega na przerwa-
niu przewodnictwa nerwowego przez wstrzykniecie 
leku miejscowo znieczulającego do przestrzeni 
zewnątrzoponowej kanału kręgowego. Znieczu-
lenie to jest wykorzystywane nie tylko w przy-
padku porodu ale również jako metoda znieczu-
lania zabiegów operacyjnych oraz leczenia bólu 
pooperacyjnego.
W analgezji porodu wprowadzany zostaje cienki 
cewnik do przestrzeni zewnątrzoponowej okolicy 
lędźwiowej kręgosłupa, następnie podaje się przez 
niego leki miejscowo znieczulające, które łagodzą 
dolegliwości bólowe towarzyszące porodowi. Pod-
stawowym celem tego znieczulenia jest znaczne 
zmniejszenie dolegliwości bólowych podczas poro-
du, tj. do poziomu, który zaakceptuje pacjentka. 
Znieczulenie, co jest istotne, całkowicie nie elimi-
nuje bólu. Gdy poród się zakończy cewnik którym 
podawano leki znieczulające zostaje usunięty.

Ból w trakcie porodu może wywierać niekorzystny 
wpływ na rodzącą, podnosząc między innymi rzut 
serca, ciśnienie tętnicze krwi, zwiększając częstość 
oddechów, zużycie tlenu a w następstwie tego 
pojawia się niepokój, strach u rodzącej, pogorszenie 
współpracy w trakcie trwania porodu. Uśmierzanie 
bólu, bez względu na wybraną metodę ma na celu 
wyeliminowanie niekorzystnych reakcji związanych 
odczuwaniem bólu.
Jeśli chodzi o wpływ znieczulenia na poród, to 
głównie kontrowersje dotyczą czasu trwanie poro-
du, są zróżnicowane poglądy co do wydłużenia 
II-go okresu porodu. Zdarza się że znieczulenie 
może wydłużyć poród.

Wpływ znieczulenia na matkę i dziecko.
Zmniejszenie odczuwania bólu powoduje że rodzą-
ca jest spokojna, zrelaksowane, współpracująca, 
zachowuje pełną kontrolę nad przebiegiem porodu. 
Jednak należy pamiętać że jest to znieczulenie, i jak 
każda procedura medyczna niesie z sobą możliwość 
wystąpienia powikłań.
Jeśli chodzi o dziecko, to dawki i stężenia leków są 
zbyt małe, aby mogły mieć wpływ na stan dziecka 
w chwili przyjścia na świat.

Kiedy znieczulenie jest podawane?
Decyzję o rozpoczęciu znieczulenia podejmują 
wspólnie specjalista anestezjolog i specjalista położ-
nik, uwzględniając stan pacjentki i przebieg porodu. 
Przed rozpoczęciem znieczulenia pacjentka jest 
konsultowana, następnie informowana o przebiegu 
znieczulenia, jego wpływie na przebieg porodu 
i płód, możliwych powikłaniach i działaniach nie-

pożądanych związanych ze znieczuleniem, Przed 
rozpoczęciem znieczulenia pacjentka podpisuje 
świadomą zgodę na znieczulenie. W praktyce 
cewnik zakłada się przy regularnej akcji porodowej 
przy rozwarciu szyjki macicy 3-4 cm.
Kiedy pacjentka może prosić o takie znieczulenie?
Pod koniec ciąży położnik powinien przedstawić 
ciężarnej możliwe sposoby analgezji w trakcie poro-
du i zaproponować wybór optymalnego. Wybór 
ten powinien zależeć od stanu zdrowia pacjentki, 
jej konstrukcji psychologicznej, jej woli oraz możli-
wości danego ośrodka. Pacjentka powinna uzyskać 
pełną informacje na temat wybranego znieczulenia.
W przypadku przyjęcia pacjentki do szpitala, 
powinna przy przyjęciu zgłosić personelowi sali 
porodowej chęć ewentualnego znieczulenia.

Jaki jest sposób podawania znieczulenia?
W znieczuleniu miejscowym pomiędzy bólami 
porodowymi zakłada się cewnik do przestrzeni 
zewnątrzoponowej, następnie do cewnika poda-
je się pierwsza dawkę leku. Pacjentka zaczyna 
odczuwać zmniejszenie dolegliwości bólowych 
po około 20-30 minutach. Następnie obserwując 
przebieg porodu podaje się w pewnych odstępach 
czasowych kolejne dawki leku, lub stosuje się ciągły 
wlew leku pompą infuzyjną. Przed rozpoczęciem 
znieczulenia zabezpiecza się dostęp dożylny i roz-
poczyna się wlew płynów. Przez caly czas znieczu-
lenia monitorowane jest : ciśnienie tętnicze krwi, 
tętno, saturacja krwi obwodowej oraz tętno płodu.
Do znieczulenia porodu wymagane jest tylko ozna-
czenie poziomu płytek krwi, wynik ważny jest przez 

24 godziny, dlatego to badanie jest wykonywane 
już na sali porodowej. Jeśli chodzi o inne badania 
mogą zostać zalecone po konsultacji i badaniu 
przez anestezjologa.

Przeciwwskazania?
Z punktu widzenia anestezjologa przeciwwskaza-
niem do znieczulenia są zaburzenia układu krzep-
nięcia, zmiany skórne świadczące o zakażeniu 
w miejscu wkłucia, niektóre choroby ośrodkowego 
układu nerwowego oraz niektóre choroby i wady 
serca. Bardzo istotnym przeciwwskazaniem to 
zakładania cewnika zewnątrzoponowego jest brak 
współpracy z pacjentką.

Ryzyko?
 Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu jak każ-
da procedura medyczna wiąże się z możliwością 
wystąpienia powikłań, jednak stosowanie procedur 
związanych z kwalifikacją do znieczulenia, wyko-
nywaniem znieczulenia oraz ciągłym nadzorem 
i monitorowaniem pacjentki minimalizuje to ryzyko.

Podsumowując, znieczulenie zewnątrzoponowe 
porodu jest jedną z form analgezji porodu którą 
możemy zaproponować pacjentce. Chęć pacjentki 
do skorzystania ze znieczulenia do porodu podparta 
pełna wiedza na temat przebiegu znieczulenia, 
właściwa kwalifikacja i wykonanie znieczulenia, 
oraz pełna współpraca zespołu sali porodowej 
są warunkiem, aby osiągnąć cel jakim jest pełna 
satysfakcja i zadowolenie pacjentki w jednym z naj-
ważniejszych dni w jej życiu.

•
Wszystko czego potrzebujesz

pod jednym dachem
•

Sprzedaż stacjonarna
•

Sprzedaż z dowozem na telefon
•

Już jesteśmy w Olkuszu!!!

ul. Kluczewska 2
tel: 510-059-649

DOSTAWCA:
wędlin, mięsa, drobiu, nabiału, warzyw i art. spożywczych

czynne od poniedziałku do piątku:
od 5:00 do 13:00

sobota:
od 5:00 do 10:00

Zapraszamy
do współpracy!

Informacje, Reklamy
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OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

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

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

 Betoniarnia PRO-BET Sp. J.

KONKURENCYJNE

CENY!!!KONKURENCYJNE

CENY!!!

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group, 
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze oraz budowlane JCB.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji                                              
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad 3000 
maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. Dzięki 

dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego z największych dystrybutorów 
sprzętu rolniczego na południu Polski. 

STOPNICA

OLKUSZ

Mariusz Bąk
28-130 Stopnica, Szczeglin 30
tel. 501 435 596, 509 971 107

Krzysztof Augustowski
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

Reklamy
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32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako 

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Olkuszu przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 14,  informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania

że w związku z nowo planowaną nadbudową w 2012 r.  
pozostał jeszcze do sprzedaży jeden nowy lokal mieszkalny: o pow. około 56m2.

Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń 
na etapie realizacji inwestycji.  Zainteresowanych i chętnych nabyciem mieszkania prosimy 

o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

P.K.S. Olkusz
Al. Tysiaclecia 1

tel. 511-410-570

P.K.S. Olkusz
Al. Tysiaclecia 1

tel. 511-410-570

AUTO  MECHANIKA
ELEKTRYKA

WULKANIZACJA • WYMIANA OPON

oferuje wykonanie:
• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
   agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparko-
   ładowarką, samochód samowyładowczy   
• tynków maszynowych (gipsowych
   i cementowo-wapiennych)       

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

FIRMA BUDOWLANA
• RZUĆ PALENIE!! Najskuteczniejsza w Polsce metoda 
    rzucania palenia opracowana przez lekarzy metoda BRT!
• POZBĄDŹ SIĘ ALERGII !!

Bezbolesne, komputerowe testy alergiczne, odczulanie bez leków
• INNE TERAPIE METODĄ BRT

ALERGO-MED ALERGO-MED 
Autoryzowany Gabinet Biorezonansu

Olkusz, ul.K.K.Wielkiego 28, przychodnia obok Skarbka (2 piętro ) 
tel: 511 998 966, www.alergo-med.pl

WAKACYJNA PROMOCJA Testy alergiczne (90 alergenów) 99zł 

SPRZEDAM M4 60 m2 na os. Młodych cena do negocjacji , Tel: 510-575-662

• Usługi samochodem typu „Pomoc Drogowa”,
• Wynajem lawety,
• Diagnostyka komputerowa samochodów sprowadzanych z USA i Kanady,
• Wulkanizacja,
• Napełnianie klimatyzacji,
• Wymiana części eksploatacyjnych w samochodach osobowych.
• Wymiana olejów

WYPOŻYCZALNIA
samochodów osobowych
Warsztat mechaniczny:

MAXIRENT, ul. Skośna 2, 32-327 Gorenice
Tel. 32 645 61 91, 507 022 650, 508 078 414

www.maxirent.pl                biuro@maxirent.pl

Obsługa BHP w pracy:
• Bieżąca kontrola stanu BHP
• Uzupełnienie instrukcji obsługi BHP, 
   możliwych do opracowania przez Pracodawcę
• Doradztwo techniczno-prawne dotyczące przepisów BHP
• Kierowanie na badania wstępne, okresowe, kontrolne
Kontrola i prowadzenie akt osobowych pracowników:
• Nadzór nad prowadzeniem akt osobowych
• Doradztwo z zakresu Prawa Pracy

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:
Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń bhp:
• Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
• Pracownicy na stanowiskach robotniczych
• Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych
Ocena ryzyka zawodowego:
• Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
• Ocena ryzyka przy monitorach ekranowych
Sprawozdania z ochrony środowiska:
• Emisje gazów i pyłów do powietrza
• Karty odpadów

Usługi Doradczo-Konsultacyjne
mgr inż. Iwona Kołodziejczyk

tel. 503 354 903
e-mail: biuro@ikabhp.pl

http://ikabhp.pl

3	wrzenia,	w	poniedziałek,	olku-
ska	parafia	Dobrego	Pasterza	bardzo	
uroczyście	przywitała	pielgrzymu-
jący	obraz	i	relikwie	bł.	Jana	Pawła	
II.	Na	głównej	ulicy		-	Ks.	Kardy-
nała	Stefana	Wyszyńskiego	-	pro-
wadzącej	w	kierunku	parafialnego	
kościoła	 ustawiono	kilkadziesiąt	
postumentów,	na	których	zawisły	
flagi	biało-czerwone,	biało-niebieski	
i	biało-żółte.	W	kościele	licznie	zgro-
madzili	się	kapłani	z	całego	dekanatu	
oraz	wierni.

W	homilii	Biskup	Skucha	zazna-
czył,	abyśmy	nigdy	nie	zapomnieli	o	
rozmowie	z	Bogiem	i	zawsze	znaleźli	
na	nią	czas.–	To	nam	się	wydaje,	
że	nasze	sprawy,	sprawy	naszego	
sumienia	są	dla	Pana	Boga	nieważne	
–	zaznaczył	bp.	Piotr	Skucha.	–	W	
ludzkim	postępowaniu	jest	czasem	
coś	dziwnego.	Sami	nie	potrafimy	
się	nawrócić	i	innym	zagradzamy	
drogę	do	nawrócenia.	A	Pan	Bóg	
wysyła	do	nas	swojego	Syna,	aby	
pokazał	na	swoje	wielkie	Miłosier-
dzie.	Niech	Chrystus	będzie	dla	nas	
przewodnikiem,	a	my	chrońmy	się	
pod	płaszczem	jego	Miłosierdzia	
–	zaznaczył	w	homilii	bp.	Skucha.	

W	najbliższy	wtorek	uroczystości	
peregrynacyjne	odbywać	się	będą	w	
parafii	św.	Maksymiliana	M.	Kolbe-
go	w	Olkuszu.	

 v Łukasz KMITA

OLKUSZ

Pod Płaszczem BOżegO MiłOsierdzia
 – Łączy nas miłość Jezusa Chrystusa, która objawiła się w pełni w 

Miłosierdziu Bożym. Prosimy więc Księdza Biskupa Piotra Skuchę 
o modlitwę, aby Bóg miał Miłosierdzie dla nas i dla całego świata 
– mówił na rozpoczęcie Mszy świętej ks. prałat Henryk Januchta, 
proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Olkuszu. 

Reklamy
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AUTO-PLAST Sp. J.AUTO-PLAST Sp. J.

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •

• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

Bogucin Duży 100
tel.(32) 642 86 56; tel. 663 747 609

AUTO-SZYBY
MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE

Sprzedaż • Montaż •  Naprawa
HURT-DETAL

Przyjazdowi	Marka	Niedźwiec-
kiego	do	Wolbromia	towarzyszyły	
burza	i	ulewny	deszcz	–	pogoda,	
jakiej	on	sam	serdecznie	nie	lubi.	
Nie	lubi	też	wyjazdów	na	spotka-
nia	autorskie,	ale	jak	przyznał	–	
asertywność	nie	jest	jego	najmoc-
niejszą	 stroną.	 	Grono	wiernych	
fanów	„Trójki”,	którzy	czekali	na	
niego	w	Sali	Lustrzanej	Domu	
Kultury,	 z	 całą	pewnością	pod-
czas	tego	spotkania	doświadczyło	
duchowej	uczty.	Promocja	książki	

„Nie	wierzę	w	życie	pozaradio-
we”,	 którą	Marek	Niedźwiecki	
napisał	w	2011	 roku,	była	 tylko	
wstępem	do	prawdziwego	spotka-
nia	twarzą	w	twarz	–	z	prawdzi-
wym	człowiekiem,	autentycznym,	
szczerym,	dowcipnym,	niebudu-
jącym	dystansu	pomiędzy	 sobą	
–	legendą	radia,	i	słuchaczami	–	
czyli	publicznością.	Sama	książka,	
która	stała	się	jednym	z	głównych	
tematów,	ale	i	pretekstem	do	spo-
tkania,	ukazała	się,	jak	mówił	jej	
Autor,	niejako	na	skutek	podstępu	
wydawcy	i	sugestii,	iż	jej	tematem	
może	być	ukochana	przez	Marka	
Niedźwieckiego	Australia.	W	tej	
świetnie	napisanej	historii	 życia	
znalazła	ona	swoje	miejsce	w	czę-
ści	poświęconej	podróżom.	

Refleksje	na	temat	książki	szyb-
ko	poprowadziły	Autora	w	kie-
runku	 rozważań	 dotyczących	
i	 jego	własnej	kariery	 radiowej,	
i	 samego	 radia:	 /Kiedy	wymy-
śliłem,	właściwie	wymyśliliśmy	
razem	z	wydawcą	tytuł	„Nie	wie-
rzę	w	życie	pozaradiowe”,	 to	on	
mi	 się	 tak	bardzo	 spodobał,	był	
tak	prawdziwy	 i	 taki	o	mnie,	że	
właściwie	to	mnie	przekonało,	by	
podjąć	wyzwanie	 i	 skończyć	 tę	
książkę.	(…)	Nie	wiem,	czy	będzie	
ciąg	dalszy.	

Samo	życie	dopisuje	ciąg	dalszy.	
(…)	Nigdy	w	życiu	nie	byłem	na	
tylu	spotkaniach	co	w	tym	roku.	
One	 są	 zawsze	 miłe,	 bo	 staję	
oko	w	oko	z	czytelnikiem,	a	tak	
naprawdę	słuchaczem	Trójki,	bo	
przecież	z	tym	się	kojarzę.	Dobrze	
jest	zobaczyć	te	osoby	raz	na	jakiś	

czas	 i	 poczuć	atmosferę,	 a	 jed-
nocześnie	potwierdzić	 samemu	
sobie,	że	to,	co	robię,	ma	sens	i	jest	
pozytywne,	i	warto	to	robić	dalej.		
(…)	Nie	mam	wolnych	dni,	żeby	
ponudzić	 się	 i	wsiąść	do	pocią-
gu…/

/Tytuł	 książki	 „Nie	 wierzę	
w	życie	pozaradiowe”	oczywiście	
jest	bezpośrednim	skojarzeniem	
i	pamiętam,	że	kiedy	nasz	 facet	
od	książek,	czyli	Michał	Nogaś,	
u	Wojtka	Manna	 rekomendował	
tę	książkę,	to	powiedział	:	Marek	
Niedźwiecki	napisał	książkę	„Nie	
wierzę	w	życie	pozagrobowe”./		
(…)

/Jestem	szczęściarzem	–	mogę	
to	 pazowiedzieć.	 Mam	 58	 lat,	
od	trzydziestu	pracuję	w	Trójce.	
Z	wojskiem	–	na	2,5	roku	do	woj-
ska,	do	„Złotych	Beretów”	mnie	
wzięło	 (Radio	Złote	Przeboje	–	
przyp.	KSG),	ale	każde	doświad-
czenie	jest	inne,	ciekawe./

/Kiedyś	ktoś	mnie	zapytał:	Panie	
Marku,	co	to	jest	radio?	To	pytanie	
mnie	 tak	bardzo	zaskoczyło,	 że	
natychmiast	wymyśliłem	 sobie	
odpowiedź:	radio	to	coś	takiego,	
że	nie	wiadomo,	co	się	stanie	za	
trzy	minuty.	

Wchodzi	 prezenter	 czy	 pre-
zenterka	 i	musi	coś	powiedzieć.	
I	myślę,	że	słuchacz	na	to	czeka:	
że	tam	jest	żywy	człowiek,	który	
ma	mu	coś	do	powiedzenia,	coś	do	
przekazania,	coś	do	zaoferowania,	
a	nie	tylko	muzykę,	którą	będzie	
grać	od	rana	do	wieczora./

/Udało	mi	się.	Ja	sobie	wymy-
śliłem	to	radio	–	j//eśli	ktoś	czytał	
książkę,	o	tym	tam	wspominam	
–	wymyśliłem	 sobie	 je	w	dzie-
ciństwie,	tak	jak	młody	chłopak,	
który	 chce	być	 strażakiem	albo	
policjantem	 czy	 dziewczynka,	
która	 chce	 być	 Miss	 Polonią	
albo	miss	świata,	ja	chciałem	być	
„Miś	radia”.	Pochodzę	z	małego	
miasteczka	 –	 trzy	 razy	mniej-
szego	niż	wasze,	 i	 nie	miałem	
praktycznie	żadnych	szans,	żeby	
pracować	w	 radiu,	 żadnych.	To	

był	desperacki	krok.	Małe	miasto,	
2,5	tysiąca	mieszkańców,	i	nagle	
ja,	syn	nauczycielki	 i	kierowni-
ka	masarni,	wymyśliłem	 sobie,	
że	 jak	 dorosnę,	 będę	 pracował	
w	 radiu,	 a	 najlepiej	 w	 Trójce.	
Mogłem	 sobie	 równie	 dobrze	
wymyślić,	że	polecę	na	Księżyc.	
No	 i	 pracuję!	 Jak	widać,	 takie	
marzenia	trzeba	sobie	spełniać.	/

Marek	 Niedźwiecki	 barwnie	
opowiadał	o	swoich	podróżach	do	
Australii	oraz	o	wystawie	zdjęć	
z	nimi	związanych,	prezentowanej	
w	Muzeum	Ziemi	Lubuskiej	w	Zie-
lonej	Górze.	Jak	mówił,	Australia,	
jak	wiele	 innych	marzeń,	po	 raz	
pierwszy	pojawiła	się	w	jego	snach.	
Od	nich	do	urzeczywistnienia	–	był	
tylko	krok,	kilka	sympatycznych	
osób	i	jego	decyzja.

Na	 Sali	 Lustrzanej	 DK	 nie	
zbrakło	pytań	do	Gościa,	a	gdy-
by	czas	na	to	pozwolił,	zapewne	
wystarczyłoby	ich	do	późnej	nocy.	
Fani	Trójki	pytali	m.in.	o	pracę	
w	Radiu	Złote	Przeboje,	pierwsze	
płyty	z	jego	kilkunastotysięcznej	
kolekcji	(po	wizycie	w	Wolbromiu	
przybyły	do	niej	jeszcze	albumy	
Mgłowców	i	grupy	Lesers	Bend),	
pozytywne	 muzyczne	 niespo-
dzianki	dotyczące	 jego	ulubio-
nych	 zespołów	 czy	 o	 to,	 kiedy	
Lista	zostanie	nadana	z	Wolbro-
mia.	Pojawiły	się	 też	pytania	na	
poły	żartobliwe,	jak	np.	czy	nadal	
wybiera	 taką	 trasę	do	pracy,	by	
zawsze	skręcać	w	prawo,	albo	kto	
jest	wyższy:	on	czy	Artur	Andrus.	
Marek	Niedźwiecki	odniósł	 się	
także	do	gustów	muzycznych	naj-
młodszych	słuchaczy,	komplemen-
tując	np.	Selenę	Gomez	(dodajmy,	
że	za…	urodę).

W	 kontekście	 książki	 „Nie	
wierzę	 w	 życie	 pozaradiowe”	
nie	 zabrakło	 oczywiście	 pytań	

o	 styl	 życia	 i	 samotność,	 która	
pojawiła	 się	w	niej	w	 tak	wielu	
miejscach	 i	 odsłonach.	 Marek	
Niedźwiecki	poświęcił	 jej	wiele	
uwagi	 i	potwierdził,	 że	 jest	ona	
jego	sposobem	bycia	i	że	się	w	niej	
odnajduje:

Jestem	samotnikiem	z	wyboru,	
ale	to	właściwie	samotność	mnie	
wybrała,	 dlatego	 że	 jako	mło-
dy	człowiek	myślałem	sobie,	 że	
rodzina,	dzieci	przyjdą	później,		
bo	na	razie	muszę	zająć	się	tym,	
że	chcę	pracować	w	radiu.	A	kiedy	
już	zacząłem	pracować	w	 radiu,	
(…)	ciągle	myślałem:	jeszcze	nie	
teraz,	 jeszcze	nie	 teraz.	 Ja	bym	
nie	mógł	zrobić	tego,	co	zrobiłem,	
gdybym	miał	ze	sobą	rodzinę.	(…)	
Jak	mówię,	 samotność	wybrała	
mnie,	a	ja	później	tylko	starałem	
się	 sobie	z	 tym	radzić.	Świetnie	
się	czuję	ze	sobą./

Osoby	 obecne	 12	 września	
w	Domu	Kultury	również	świet-
nie	się	czuły,	mogąc	spotkać	się	
z	 człowiekiem,	który	dla	wielu	
nie	tylko	nie	przestał	być	legendą	
radia,	ale	przyjmując	zaproszenie	
i	przeżywając	razem	z	publiczno-
ścią	 środowe	spotkanie,	 stał	 się	
ikoną	otwartości	i	autentyzmu.	

Bez	 wątpienia,	 choć	 kultowa	
Lista	dopiero	w	piątek,	w	Wol-
bromiu	 słuchalność	 Trójki	 od	
wczoraj	rośnie.

Dziękujemy,	 Panie	 Marku,	
i	zapraszamy	ponownie!

Wielkie	podziękowania	kieruje-
my	również	do	Piekarni	u	Jacka,	
z	której	chleb	Marek	Niedźwiecki	
zabrał	ze	sobą	do	Warszawy..	

 v Karina Stempel-Gancarczyk

WOLBROM

MAREK NIEDŹWIEDZKI W WOLBROMIU
Fragment wpisu blogowego Marka Niedźwieckiego 

- www.marekniedzwiecki.pl: 9 tysięcy mieszkańców. I 
Pan Piotr, który mocno napierał, że warto przyjechać. 
Było warto… TLK (taka licha kolej) o 14.35 z Centralnego. 
Chyba tylko ja jechałem do Miechowa, cały pociąg do 
Krakowa na Sacrum Profanum. Trochę się zawsze boję, 
że przegapię stację. Nie przegapiłem. Kwadrans spóź-
nienia, ale do Wolbromia tylko kilkanaście kilometrów. 
W pociągu podsypiałem, ale ciśnienie spadało. Potem 
burza z ulewą…//Gołąbek w sosie pomidorowym na 
obiad i pora na spotkanie z ludzkością. Opowiadanie, 
opowiadanie… Pytania, pytania. Zdjęcia i autografy. 
Krótkie chwile zwierzeń. Małe radości… Pociąg powrotny 
w godzinę po spotkaniu. Czas płynie. Ulewa, ściana 
deszczu. Niech pada… Zdjęcie na peronie dworca 
kolejowego w Miechowie byłoby piękne. Dwóch pasa-
żerów wsiadających. Tata Uli i ja. Dobrze, że zabrałem 
kurtkę z kapturem. Panowie wsiadają! krzyknął //kierownik 
pociągu… Trzynasty wagon zaraz za Warsem. Okazało 
się, że jednak na końcu składu. Nic to… Już wracamy.

29.09.2012 (sobota) godzina 14:00 
odbędzie się spotkanie z panem  

Stanisławem
MICHALKIEWICZEM

w klubie „KUBUŚ”, 
ul. Batalionów Chłopskich 2 (Słowiki) 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.
Wstęp wolny!

knpolkusz.cba.pl • facebook.com/KNP.Olkusz • knpolkusz@wp.pl

tel. 513 949 580

 POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
Kradzież portfela

14 września br. około godziny 14:00, podróżującej autobusem miejskim olku-
szance skradziono portfel. Kradzież nastąpiła prawdopodobnie na ul. Kościuszki 
w Olkuszu. Kobieta oprócz portfela straciła pieniądze, kartę bankową oraz doku-
menty. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Olkusza.

Zatrzymani z narkotykami
Dwóch młodych mężczyzn, którzy podejrzani są o posiadanie  narkotyków 
zatrzymali 14 września br. policjanci. Obaj trafili do aresztu olkuskiej komendy. 
Pierwszy z wymienionej dwójki – 20-letni mieszkaniec Żurady został zatrzyma-
ny na ul. Żuradzkiej w Olkuszu około godziny 22:00. Funkcjonariusze odnaleźli 
przy nim około 2 g narkotyku, prawdopodobnie marihuany. Drugiego z mężczyzn 
zatrzymano około godziny 22:40 na ul. Nowej w Wolbromiu, kiedy kierował 
daewoo. Policjanci zwrócili uwagę na „podejrzanie” wyglądającego i zachowu-
jącego się mężczyznę, co sugerować mogło znajdowanie się w stanie po uży-
ciu substancji odurzających. 19 – letniemu wolbromianinowi pobrano krew do 
dalszych badań. Ponadto podczas przeszukania znaleziono przy nim „działkę” 
narkotyku, prawdopodobnie marihuany. Obu mężczyznom grozi kara trzech lat 
pozbawienia wolności. Jeśli potwierdzą się przypuszczenia policjantów dotyczą-
ce prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego, wolbromianinowi 
grozi dodatkowo kara dwóch lat wiezienia.

Odnaleziono niewybuch
Wczoraj (tj. 17 września br.) około godziny 17:00 w Troksie, mieszkaniec tejże 
miejscowości, podczas prowadzenia prac polowych wykopał pocisk artyleryjski 
pochodzący prawdopodobnie z okresu II Wojny Światowej. Policjanci zabezpie-
czali miejsce do czasu przybycia wojskowych saperów.

Motorower zderzył się z samochodem
5 września br. około godziny 20:00, na ul. 29 Listopada w Olkuszu, nissan zderzył 
się z motorowerem. Do olkuskiego szpitala trafił 13 – letni olkuszanin, który kie-
rował jednośladem. Prawdopodobnie złamał nogę. Policjanci ustalają przyczyny 
wypadku.

Zatrzymano osoby  podejrzewane o kradzież  kabli
Policjanci z Bukowna zatrzymali czterech mieszkańców Trzebini, którzy podejrze-
wani są o usiłowanie dokonania kradzieży napowietrznej linii telekomunikacyjnej. 
Sprawcom kradzieży grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.
Minionej nocy (tj. 7 września br.) około godziny  0:45, dyżurny Komisariatu Policji 
w Bukownie został powiadomiony przez pracownika jednego z przedsiębiorstw o 
przerwaniu sygnału należącej do nich sieci telekomunikacyjnej. Na ul. Ogrodowej 
w Bukownie policjanci zauważyli kilku młodych mężczyzn, którzy na ich widok 
zaczęli uciekać w kierunku pobliskiego lasu. Mężczyźni pozostawili na miejscu 
pocięty na kawałki przewód telekomunikacyjny linii napowietrznej oraz zaparko-
wany w pobliżu samochód, którym przyjechali. Po krótkim pościgu funkcjonariu-
sze zatrzymali jednego z uciekających mężczyzn. Po około godzinie zatrzymano 
trzech pozostałych. Wszyscy zatrzymani są mieszkańcami Trzebini, mają od 19 
do 24 lat. Usiłowali oni ukraść około 50 metrów przewodu, straty oszacowano 
na około 1.050 złotych. Trafili do aresztu olkuskiej komendy. Na policyjny parking 
trafiły również dwa samochody - drugie auto  miało prawdopodobnie przewieźć 
mężczyzn do miejsc zamieszkania. Wkrótce przedstawiony im zostanie zarzut 
usiłowania dokonania kradzieży – grozi im kara 5 lat więzienia.
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Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne  • roboty remontowe

• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

INWESTYCJE  „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY

„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ

UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61PACIEJ

POKRYCIAPOKRYCIA
dachowe
WOLBROM 32-340
ul. Olkuska (obok Stacji Paliw)

tel./fax: 32 611 04 93
tel. kom. 697 226 037

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

gwarancja do 40 lat

www.dachcenter.plwww.dachcenter.pl

Reklamy


