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• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ •
• SKUP •

tel. 662 660 373
www.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych
Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/

koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

SKUTERY
SERWIS “U PANA LESZKA”
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
800 – 2200
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

SALON KOTŁÓW C.O.

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

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

ECO-DOM

Olkusz , ul. Sikorka 65
tel./fax 32 647 00 35, kom. 603 463 034
e-mail: eco-dom1@tlen.pl

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.

tel. 32 643 22 33
kom. 662 331 345
kom. 516 969 700

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

Olkusz, ul. Wiejska 4
www.motoolkusz.otomoto.pl
www.moto-olkusz.pl

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800
sob 900 - 1400

MOTOCYKLE SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI

Zapraszamy na piętro

Marcin Czerniak

MEBLE POKOJOWE

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

ul. Nullo 2,
32-300 Olkusz

na przeciwko postoju Taxi

tel/fax: 32 211 03 27,
kom. +48 519 409 079
biuro@polnox.pl
sklep@polnox.pl
pon - pt 9.00 ÷ 18.00,
sobota 9.00 ÷ 13.00

• Nowoczesne Laptopy • Szybkie Komputery •
• Tanie kasy fiskalne •
• Wszystko, czego potrzebujesz do komputera •
Profesjonalny serwis:
Usługi związane z pełnym zakresem
serwisu komputerów, laptopów oraz tabletów.

WĘGIEL
- orzech I
- orzech II
- kostka
- groszek
- ekogroszek
- miał

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 730 - 1600, Sob 800 - 1400

Tel: 514 617 132 , 505 576 273, 728 122 613

LOMBARD
Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

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

www.lombard.olkusz.pl

PROJEKTOWANIE W 3D
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

www.duodampex.pl

WOBUD

Sprzedaż urządzeń sanitarnych i grzewczych
Autoryzowany Przedstawiciel:
De Dietrich, Vailant, Junkers, SAS, Imerges

ul.Nullo 23, 32-300 Olkusz,
tel.32 754 26 27, 602 589 437
Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie
instalacji gazowych, CO i Wod-Kan. - Tel 507 108 026
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Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

XXIV sesja Rady Powiatu

Nad wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego oraz nad zaciągnięciem przez
Powiat Olkuski kredytu bankowego długoterminowego głosowali radni 10 września, podczas XXIV sesji Rady Powiatu.

Zaproponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej dotyczą
nie tylko dochodów i wydatków, ale także przychodów i rozchodów. Dochody
per saldo nie ulegają zmianie, natomiast wydatki budżetu maleją o 1.262.889
PLN i wzrastają o 912.889 PLN, co powoduje zmniejszenie deficytu budżetu
o 350.000 PLN.
Zmniejszenie wydatków wynika m.in. z rozwiązania rezerwy celowej na
zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez ZOZ Olkusz,
obniżenia kosztów obsługi długu Powiatu Olkuskiego w związku z obniżką
stóp procentowych od zaciągniętych kredytów w stosunku do planowanych, z
korekty wydatków na druki komunikacyjne, zmiany klasyfikacji budżetowej
wydatków na budowę windy w budynku Starostwa, z ograniczenia dotacji dla
Gminy Wolbrom, z urealnienia o 9.000 PLN środków na ochronę budowanego
CKU i KZ w Olkuszu, z urealnienia dotacji dla ZOZ Olkusz na dokumentację
projektu „Najzdrowszy Powiat Europy", z urealnienia wydatków na wynagrodzenia koordynatorów rodzin zastępczych, a także ze zmiany struktury
wydatków bieżących Starostwa Powiatowego ze statutowych na dotacje dla
Gminy Klucze na organizację dożynek powiatowych itp.
Z kolei zwiększenie wydatków wynika po pierwsze z konieczności wypłaty
odpraw 3- i 6-miesięcznych dla nauczycieli. By pozostać przy sprawach oświaty,
kolejną pozycją na liście wydatków jest zwiększenie sumy przeznaczonej na
realizację programu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w
Małopolsce”. Inny powód zwiększenia wydatków – to z konieczność zwrotu
do budżetu państwa kwoty otrzymanej za nadpłacone składki ubezpieczenia
zdrowotnego bezrobotnych. Wśród wydatków powiatu wzrasta też dotacja z
PFRON na dofinansowanie budowy windy w budynku Starostwa Powiatowego. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, konieczny jest zakup na
potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru aplikacji komputerowej
obsługującej geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu, a dla Wydziału

Organizacyjnego – aplikacji do generowania danych z EWID do ZSIP.
W projekcie uchwały zaproponowano również zaciągnięcie kredytu bankowego
w wysokości 5.050.000 PLN z przeznaczeniem na przedterminową spłatę rat
przypadających na lata 2014 i 2015 z tytułu pięciu kredytów zaciągniętych w
latach od 2006 do 2009 r.
Projekt uchwały wzbudził gorącą dyskusję wśród radnych. Ostatecznie uchwała
przeszła przy 14 głosach „za”, sprzeciwie 6 uczestników sesji, jednym głosie
wstrzymującym się i chwilowej nieobecności jednego z obradujących.
Podobne kontrowersje wzbudził projekt uchwały wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego oraz – wynikający
z przyjętych zmian w uchwale budżetowej – projekt uchwały o zaciągnięciu
przez Powiat Olkuski kredytu bankowego długoterminowego. Pożyczka, której
zaciągnięcie planuje Zarząd Powiatu, będzie kredytem konsolidacyjnym,
przeznaczonym na przedterminową spłatę rat przypadających do spłaty w
latach 2014 i 2015 z tytułu pięciu kredytów zaciągniętych w latach od 2006
do 2009 w pięciu różnych bankach. Zaciągnięcie tego kredytu umożliwić ma
rozłożenie zadłużenia na lata 2014-2020, a nie – jak dotychczas – do roku 2015.
Obniży to obciążenie budżetu spłatami rat kredytowych w najbliższych latach.
Z drugiej strony wzięcie takiego kredytu nie zwolni władz powiatowych od
poczynienia oszczędności w wydatkach budżetu.
Ostatecznie obydwie uchwały – i ta o zmianach w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, i ta o zaciągnięciu kredytu – zostały podjęte. W obu przypadkach
za przyjęciem uchwał znów głosowało czternastu radnych, przeciw było sześciu,
od głosu wstrzymało się dwóch.
Głosowanie nad pozostałymi projektami uchwał poszły dużo sprawniej. Bez
kontrowersji przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Olkuskiego za pierwsze półrocze 2013 r., o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego według stanu na 30.06.2013 r., o

przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Olkuszu za I półrocze 2013 r., a także o przebiegu wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu
za I półrocze 2013 r. Podjęto też uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dla dyrektora Zespołu Szkół w Kluczach.

Starosta Olkuski oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu zapraszają od dnia 16.09.2013 roku na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie.
„Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego”
jest realizowany ze środków Starostwa Powiatowego w Olkuszu i adresowany jest do osób 60-letnich i starszych.
Kwalifikacje pacjentów do szczepień oraz same szczepienia wykonywane są w poniższych ośrodkach zdrowia podstawowej opieki medycznej:
• „Medbuk” w Bukownie, ul. Zwycięstwa 9 • CM „Promed” w Bolesławiu, ul. Laskowska 4a • NZOZ „Zdrowie” w Kluczach, ul. Zawierciańska 14 •
• COM „Eskulap” w Olkuszu, ul. K.K. Wielkiego 28 • NZOZ „Eskulap” w Olkuszu, ul. K. K. Wielkiego 64 • NZOZ „Sana- Med” w Olkuszu, ul. Buchowieckiego 15a •
NZOZ „Olmed” w Olkuszu, ul. Nałkowskiej 1 • SP ZOZ w Trzyciążu, Trzyciąż 72 • Miejsko-Gminne Centrum Medyczne „Wol- Med” w Wolbromiu, ul. Skalska 22 •
Współorganizatorem akcji jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu.

OPINIE
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

Dobre praktyki współpracy Powiatowego Urzędu
Pracy w Olkuszu z Ośrodkami Pomocy Społecznej
i innymi jednostkami w ramach partnerstw
W dniu 04 września 2013 w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Olkuszu odbyła się druga wizyta studyjna zorganizowana przez Akademię Przedsiębiorczości ze Starachowic
na zaproszenie Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” z Chechła.
Celem wizyty w urzędzie były ”Dobre praktyki współpracy
Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu z Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi
jednostkami w ramach partnerstw”.

Dzień Otwarty Pośrednictwa EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza wszystkich
zainteresowanych na DZIEŃ OTWARTY informujący
o Pośrednictwie Pracy EURES, który odbędzie się dnia
20.09.2013r. w godz. 9.00 – 13.00 (budynek PUP - hol główny).
Informacje skierowane będą do:
• Pracodawców w zakresie: rekrutacji pracowników ze wszystkich krajów
członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) oraz Szwajcarii.
• Osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracowników zamierzających zmienić pracę w zakresie: możliwości zdobycia nowych kwalifikacji,
umiejętności oraz znalezienia pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii.

Rozmowa z przedsiębiorcą
Panem KAMILEM OCZKOWICZEM
Mechanika samochodowa i wulkanizacja.
Olkusz, ul. 1000 Lecia 1, tel. 518 391 072, 511 663 583

Red.: Od kiedy prowadzi Pan
Zakład Mechaniki Pojazdowej i Wulkanizacji, jakie były
początki, trudności?

Kamil Oczkowicz: Działalność
prowadzę od 2 lat. Jak w każdej przypuszczam działalności
początki są trudne, wszystko było
ważne,od miejsca prowadzenia
działalności po narzędzia. Miejsce, w którym działam okazało się bardzo dobre jest to przy
ulicy 1000-lecia 1 z tyłu stacji
diagnostycznej. To właśnie umiejscowienie pozwala mi przy małej
stracie czasu zrobić ewentualnie
wszystkie potrzebne badania stanu technicznego auta co w konsekwencji ułatwia mi naprawę.
Wiadomo, że klient mówi tylko o
objawach, a moim obowiązkiem
jest sprawdzić czy to jest zgodne
z stanem rzeczywistym. Mając na
uwadze,że w naszej branży istnieje duża konkurencja, w Olkuszu
i okolicach działa bardzo dużo
takich zakładów. Trzeba wyrobić
sobie taką markę i pozycję by właściciela aut przyszli do mnie a nie
do kogoś innego. Muszę wykazać się znajomością zagadnień
z mechaniki,ale nie tylko, teraz
trzeba być wszechstronnym - tego
oczekuje klient. Naprawiając np.
jedną część auta trzeba sprawdzić
przy okazji inne mechanizmy. Na
dzisiaj mam pewną stałą grupę
klientów,którzy mi ufają i przyjeżdżają tylko do mnie. Taką
grupę chciałbym poszerzyć nie
tylko poprzez fachową naprawę,
ale też konkretnymi przywileja-

mi np. stosując rabaty dla nich
jak również dokonuję wymiany
oleju, do końca roku za darmo.
Przy określeniu ceny za usługę
kieruję się nie bezmyślną chęcią zysku, ale określam trudność
naprawy, czasochłonność, następnie powiadamiam klienta o tym
przed rozpoczęciem naprawy by
miał pewność i stabilność co do
ceny. Wyznaczając datę odbioru
naprawianego samochodu trzymam się jej sztywno.
Red.: Proszę przybliżyć nam
swoją sylwetkę.

Kamil Oczkowicz: Na to pytanie odpowiem krótko: z wykształcenia jestem elektronikiem, od
zawsze zajmowałem się zagadnieniami mechaniki i elektryką
samochodową. Dalej poszerzam
swoją wiedzę na te tematy łącząc
teorię z praktyką.
Red.: Trochę o planach na
przyszłość, kierunku rozwoju.

Kamil Oczkowicz: Przede
wszystkim chcę powiększyć
warsztat ,dalej myślę o poszerzeniu działalności o serwisowanie
klimatyzacji samochodowych.
Wiadomo, że w początkowym
okresie działalności, jak mówiłem
wcześniej, borykałem się z różnymi trudnościami, a to z narzędziami, to z przyrządami pomiarowymi itd. Na dzisiaj posiadam
już wszystkie potrzebne mi narzędzia,przyrządy pomiarowe,sprzęt
do wulkanizacji ,komputery wraz
z oprogramowaniem do większości samochodów. Zależy mi na
wszystkich klientach bez względu na zakres, wielkość naprawy.
Nie jest mi obca żadna marka
samochodowa bez względu na rok
produkcji, im więcej komplikacji
tym więcej satysfakcji z pracy.
Red.: Dziękujemy za rozmowę
i życzymy jak największej grupy klientów.
vv Redakcja
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FELIETON

przeciw rządom PO
Rynek tętniący życiem Zjednoczeni
Manifestacja przeciwko polityce rządu Donalda
Weekend 13-15 września bieżącego roku upłynął pod znakiem wielkiej zabawy na
olkuskim rynku. Po trzech długich latach mozolnych prac, wreszcie wróciło życie
do centrum miasta. Nowa płyta i układ serca naszego miasta powiatowego nie
każdemu przypadły do gustu, ale to akurat jest normalne. Jeszcze nigdy nikomu
nie udało się zadowolić wszystkich.
Weekend otwarcia cieszył się dużym
powodzeniem wśród mieszkańców.
Niektóre atrakcje wzbudziły taki
entuzjazm, że władze miasta obiecały ich powtórzenie. Chodzi głównie
o zwiedzanie ruin starego Ratusza,
na które wejściówki rozeszły się jak
świeże bułeczki. Wedle zapewnień
Burmistrza władze miejskie dołożą wszelkich starań, aby każdy kto
chce, miał możliwość zwiedzić ten
zabytek.
Organizatorzy postarali się, aby na
otwarciu rynku, połączonym z Dniami Olkusza nie zabrakło atrakcji.
Występy wielkich gwiazd estrady
jak Afromental, czy Zakopower
poprzedzone były równie ciekawymi
prezentacjami naszych rodzimych
artystów; uczniów szkół z gminy
Olkusz, wykonawców z MOK,
zespołów tanecznych, teatralnych,
zespołów muzycznych i solistów,
słowem każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Jednymi z najmłodszych na
scenie byli reprezentanci Przedszkola Integracyjnego nr 9. Pięciolatki
z gr. Jagódki przedstawiły taniec
ludowy, a sześciolatki z zerówki
taniec cygański – które to występy mogliśmy już podziwiać przy
okazji obchodów dwudziestolecia
Integracji.
Największą widownię zgromadziły występy głównych gwiazd,
Afromental w sobotę i Zakopower
w niedzielę. Artyści Afromental tak
rozgrzali atmosferę, ze nawet dość
chłodny sobotni wieczór nie mógł

zepsuć humoru
i zabawy jaka ogarnęła wszystkich
uczestników tej największej od paru lat
imprezy w Olkuszu.
Niezbyt przychylna
aura w niedzielę, też
nie zdołała rozgonić
towarzystwa, które licznie nawiedziło Olkuski rynek, aby bawić się przy
dźwiękach „Pójdę boso” Zakopowera. Narzekać mogą chyba tylko ci,
którym widoki zasłaniały rozłożone
parasole, jednak muzyki raczej się
słucha, oglądanie jest mniej ważne.
Można chyba powiedzieć, że tegoroczne Dni Olkusza zwane również
wielkim otwarciem olkuskiego rynku zakończyły się sukcesem organizatorów – jest więc coś na plus dla
władz miasta. Z drugiej strony o tym
czy był to sukces organizatorów, czy
też zainteresowanie wynikało z faktu ze była to pierwsza taka impreza

od lat zadecydują kolejne lata. Całe
przedsięwzięcie bez wątpienia przyciągnęło setki Olkuszan. Dawno już
nie oglądaliśmy w naszym mieście
takich tłumów w jednym miejscu.
Cieszy fakt, że rynek znów przyciąga
ludzi, że tętni życiem i pozostaje
nam mieć nadzieję, że Dni Olkusza
to początek wspaniałych imprez,
które podziwiać będziemy mogli
w naszym mieście. Teraz już nikt
nie może powiedzieć, ze nie będzie
Dni Olkusza bo nie ma ich gdzie
zorganizować.

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

PORADY PRAWNE

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia
W ostatnim czasie bardzo często mamy do czynienia z przypadkami,
kiedy to pracodawca nie wypłaca pracownikowi terminowo wynagrodzenia za pracę. Niestety prowadzi to zazwyczaj do sytuacji, w której
pracownik pozostaje bez środków do życia. Na szczęście pracownik
ma możliwości rozwiązania problemu nieterminowego wypłacania
wynagrodzenia przez pracodawcę.
Artykuł 85 kodeksu pracy stanowi, że pracodawca ma obowiązek wypłacania pracownikowi
wynagrodzenia co najmniej raz
w miesiącu, w stałym z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie
wypłaca się z dołu, niezwłocznie
po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego
miesiąca kalendarzowego lecz nie
ma przeciwwskazań, by wynagrodzenie płatne było z góry. Wszystko zależy od ustaleń w danym
zakładzie pracy.
W sytuacji, gdy pracodawca
opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia pracownik ma możliwość
zawiadomienia o tym okręgowego inspektora pracy, natomiast
Inspektor w związku z zawiadomieniem może wszcząć kontrolę
i zażądać od pracodawcy złożenia
odpowiednich wyjaśnień. W przypadku, gdy inspektor stwierdzi,
że pracodawca nie wypłaca
wynagrodzenia lub wypłaca je
z opóźnieniem może nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia
za pracę oraz innych świadczeń
przysługujących pracownikowi
(nakazy takie podlegają natychmiastowemu wykonaniu), bądź
wszcząć postępowanie w sprawie
popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Pracownik ma również prawo

wnieść do sądu pracy pozew
o zapłatę wynagrodzenia za
pracę wraz z odsetkami z tytułu
opóźnienia. Dla nabycia uprawnienia do odsetek bez znaczenia
pozostaje przyczyna opóźnienia
w wypłacie wynagrodzenia. Pracodawca będzie zobowiązany
do ich zapłaty, także wówczas
gdy nie ponosi winy w opóźnieniu wypłaty. Bez znaczenia dla
zasadności żądania odsetek pozostaje również to, czy pracownik
poniósł szkodę w wyniku opóźnionej wypłaty wynagrodzenia.
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia
19 września 2002 roku sygn. akt
III PZP 18/02, OSNP 2003/9/ 214
uznał, iż pracodawca ma obowiązek naliczyć odsetki od zaległego
wynagrodzenia brutto, a nie netto. Roszczenie o wypłatę odsetek
ulega przedawnieniu z upływem
trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne. W sprawach
ze stosunku pracy pracownik
nie ponosi kosztów związanych
z wniesieniem pozwu, w których
wartość nie przekracza 50 tyś. zł.
Jeśli wartość sporu przekracza
50 tyś. zł pracownik wnosi tzw.
opłatę stosunkową. Wynosi ona
5 proc. wartości sporu, jednak
nie mniej niż 30 zł i nie więcej
niż 100 tyś. zł. Jeśli wartość niewypłaconego wynagrodzenia nie
przewyższa 75 tyś. zł, właściwy

do rozpoznania sprawy jest sąd
rejonowy, zaś przy wyższej
wartości przedmiotu sporu sąd
okręgowy.
Wypłata wynagrodzenia pracownikowi jest jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy
wobec pracownika dlatego też,
gdy pracodawca dopuści się
wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków,
pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Pisemne oświadczenie
woli pracownika o rozwiązaniu
umowy bez wypowiedzenia musi
wskazywać przyczynę rozwiązania umowy oraz zostać złożone
w przewidziane z zachowaniem
terminu, który wynosi miesiąc
od dnia, w którym pracownik
dowiedział się o przyczynach
uzasadniających rozwiązanie
umowy. Co ważne, pracownikowi przysługuje odszkodowanie
w wysokości wynagrodzenia za
okres wypowiedzenia umowy
o pracę. Jeśli umowa o pracę
zawarta była na czas określony
lub na czas wykonania określonej
pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

Tuska w sobotę 14 września br. zgromadziła na
ulicach Warszawy, według różnych źródeł nawet
200 tys. osób. Ta największa od lat antyrządowa
demonstracja była finałem Ogólnopolskich Dni
Protestu, które zorganizowały NSZZ Solidarność,
OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

Protest odbywał się pod hasłem
„Dość lekceważenia społeczeństwa”. Pochód Solidarności
wyruszył sprzed Sejmu, gdzie od
środy stało związkowe miasteczko namiotowe. Na czele marszu
wieziony był „złoty” pomnik premiera Donalda Tuska w pozie
„nieśmiertelnych” wodzów rewolucji, z podpisem: „Premierowi
Naród”. Pomnik wywoływał salwy śmiechu głównie ze względu
na indiańską czapkę umieszczoną
na głowie premiera, jaką swego
czasu przywiózł z Peru, oraz jego
ukochaną futbolówkę pod pachą.
Dodatkowo w tym samym czasie
przed Pałacem Kultury i Nauki
trwała demonstracja OPZZ, a
FZZ – przed Stadionem Narodowym.
- Przyjechaliśmy tutaj wykrzyczeć: dość lekceważenia polskich
pracowników – mówił przewodniczący Solidarności Piotr Duda do
zgromadzonych na Placu Zamkowym. Natomiast przewodniczący
OPZZ Jan Guz wołał: - dziś rząd
dostaje ostatnie ostrzeżenie, jeśli
nie wyciągnie wniosków, zablokujemy cały kraj. Wspólnym
głosem wołamy; Nie dla takiej
władzy. Stop umowom śmieciowym. Stop okradaniu narodu.
Natomiast lider Forum Związków

Zawodowych Tadeusz Chwałka
powiedział: - zebraliśmy się po
to, aby powiedzieć temu rządowi, że mamy go powoli dosyć,
że nie będziemy dłużej tolerować
sposobu traktowania ludzi pracy
i obywateli.
Wyliczając najważniejsze sprawy,
o które walczą związkowcy, Piotr
Duda wskazał m.in. na konieczną
zmianę konstytucji i ustawy o
referendach krajowych. - Ubiegły
rok, 2,5 mln podpisów pod wnioskiem o referendum ws. wieku
emerytalnego, prawie 5 mln podpisów w 2012 obywateli naszego
kraju pod różnymi inicjatywami
obywatelskimi, 1 mln podpisów
rodziców pod sześciolatkami. I
co? Politycy wrzucają to do kosza
– mówił Duda. - Czas najwyższy, aby także to zmienić (…).
Demokracja dla nas, dla zwykłych obywateli jest raz na cztery
lata, jak mamy iść, wrzucić kartkę
do urny. Mamy być tylko bydłem
wyborczym, a później mamy siedzieć cicho i się nie odzywać –
dodał szef Solidarności. Innym
postulatem podkreślanym przez
związkowców jest wycofanie się z
już obowiązującej zmiany wieku
emerytalnego, który został podwyższony do 67 lat. - Coraz więcej mamy polskich pracowników,

którzy pracują, a są wykluczeni.
Wykluczeni społecznie. Nie mogą
końca z końcem związać. Tylko
52% Polaków pracujących, którzy
odprowadzają podatek dochodowy płaci składki emerytalno-rentowe (…), 75% absolwentów szkół
pierwszą pracę ma na umowach
śmieciowych, więc jak mają sobie
odkładać na emerytury? - pytał
Piotr Duda.
Należy podkreślić, że powiat
olkuski w stolicy reprezentowali
liczni związkowcy. Do Warszawy
pojechali również przedstawiciele
olkuskiej prawicy z Solidarnej
Polski.
Ostatnie protesty związkowców
pokazują wzrost społecznej frustracji i niezadowolenia. Jako
Polacy mamy coraz większą świadomość, że jesteśmy lekceważeni
przez obecny rząd, którego nie
interesuje nasze zdanie. Dlatego
należy się cieszyć, że związki
potrafiły w końcu zjednoczyć siły
i wspólnym głosem wyrazić to,
co wielu Polakom leży na sercu.

vv Monika Rusinek

FELIETON

Zwykła samorządowa fucha
Nie tak dawno nowy lokalny pisowski informator zamieścił udaną fotkę przewodniczącego
Rady Miejskiej zarzucając mu przy okazji
tej prezentacji pobieranie wynagrodzenia w
jednej ze spółek z kapitałem gminnym, co
zdaniem autora publicznego donosu może
być sprzeczne z obowiązującym prawem.

Te ostatnie wątpliwości zdają się być głównym powodem
publikacji, która w ogóle nie
komentuje etycznej strony
całego słusznie wywołanego
problemu. Bo też od samego
początku istnienia lokalnego
samorządu dominuje w nim
zasada, według której rozmaite synekury zarezerwowane są
dla rodziny, znajomych bądź
zaradnych rajców, którzy wręcz
organicznie nie przywykli do
myśli, że na tym stanowisku
mógłby ich zastąpić każdy kompetentny mieszkaniec naszego
miasta. Szczególnie irytująca
jest sytuacja, kiedy za różnymi
dochodowymi fuchami uganiają
się ludzie wychodzący raz na
cztery lata ze skóry, aby przekonać nas, że całe ich życie
sprowadza się do nieustannego
niesienia pomocy bliźnim oraz
pomnażania szczęścia i dobrobytu lokalnej społeczności. Nie
miałbym większych pretensji do
tych samorządowych wyjadaczy, gdyby w czasie kampanii
wyborczej reklamowali swoją
osobę w sposób bardziej odda-

jący powody ich publicznej
aktywności. Czy w imię chrześcijańskich zasad uczciwości i
prawdomówności nie lepiej na
ulotkach lub na plakacie wypisać jakie posady w nadchodzącej kadencji będą interesować
kandydata, jakiej rady nadzorczej nikomu nie odpuści, a z
jakiej jest w stanie ostatecznie
dla dobra zawieranej koalicji
zrezygnować?. Nie zaszkodziłoby również wymienić niepracujących członków najbliższej rodziny, tłustym drukiem
zaznaczając tych, którzy niezależnie od swych uzdolnień czy
kompetencji są zainteresowani
jedynie funkcjami i dochodami o charakterze dyrektorsko – prezesowskim . Jestem
przekonany, że skorzystanie z
mojej podpowiedzi może być
dla niektórych źródłem satysfakcji z realizacji chociaż części otwarcie prezentowanych
wyborcom zamierzeń. Całkiem
prawdopodobne, że będą one
należały do tego segmentu ich
programu wyborczego, który
jako jedyny zostanie wypełnio-

ny w całości. Dopóki jednak
obowiązują dotychczasowe
metody samorządowej reklamy
wypada śmielej komentować
ważniejszy aspekt poruszanego
przez lokalną gazetę problemu..Ważniejszy, bo nietrudno
dostrzec, że nawet najbardziej
zdesperowani lokalni karierowicze niechętnie decydują się
na ostentacyjne łamanie litery
prawa rekompensując to sobie
zupełnym ignorowaniem jego
ducha. To ostatnie nie leży w
obszarze zainteresowań organów ścigania, a jedynym co
może spędzać sen z powiek to
ryzyko przedostania się informacji do lokalnej opinii publicznej. Ale i na to jest sposób, bo
jeśli przyjrzymy się problemowi
z bliska, to dojdziemy do wniosku, że w sprawie rozdawnictwa
samorządowych fuch istnieje
wśród głównych miejscowych
sił politycznych jakaś dziwna,
przyjacielska zmowa milczenia.
vv dr Rober Herzyk
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OKAZYJNA CENA!

150 tyś zł brutto*
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w centrum OLKUSZA,
ul. Szkolna 5

* Powierzchnia użytkowa - 44,39 m2; powierzchnia wewnętrzna - 56,03 m2; piwnica, strych - GRATIS!

Tel. 32 21 21 171, 697 628 657

www.everest-investment.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków
Prawa i Sprawiedliwości na spotkanie
z Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości

Beatą Szydło
które odbędzie się w najbliższą niedzielę tj. 22 września o godz. 17.00
w Centrum Kultury w Olkuszu (ul. Szpitalna 32)

Poseł na Sejm RP
Jacek Osuch

HURTOWNIA

Galeria
Czystości
i Urody

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa
OFERUJEMY:
• pasty BHP
gratis!
• chemia gospodarcza

• kosmetyki
Zapraszamy
• profesjonalne
środki czystości
do współpracy!
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe
Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79

Przewodniczący PiS Olkusz
Łukasz Kmita

Hurtownia

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
-

OFERUJEMY:
NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
NAPRAWY ZAWIESZENIA
ROZRZĄDY, HAMULCE
WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1
(za stacją diagnostyczną)
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

Reklamy

Betoniarnia PRO-BET Sp. J.
OLKUSZ

WOLBROM

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLEWIN 50c

UL. BRZOZOWSKA 2

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

E
N
J
Y
C
N
E
KONKUR
CENY!!!

Oferujemy również gamę prefabrykatów z wibroprasy:
• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe

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

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

Gonty Matizol skład fabryczny

PROMOCJA

Promocja gontów Matizol
23,90 zł/m2
KOLORY GONTÓW

Imola Cream 45cm x45cm
Firma Halcon
cena 39,90 zł/m2 gatunek I

PRZYKŁADY REALIZACJI

Okaba Bejge 45cm x 45cm
cena 33,90 zł/m2 gatunek I
CENTRUM BUDOWLANE "GRAFIT"

ul. 20 Straconych 10, 32-300 Olkusz, tel. 32 643 21 89
Zapraszamy pon.-pt. 7-17, sobota 7-14 • www.graﬁtolkusz.pl

5

6

Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

INFORMUJEMY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza )
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania,
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014
w wyniku adaptacji poddasza powstaje osiem nowych lokali mieszkalnych o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących
układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro
"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"

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

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

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

Warsztat mechaniczny:

• 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

www.maxirent.pl

Zapraszamy do Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700, piątek 1200 - 1800

Kompra
BIURO RACHUNKOWE

biuro@maxirent.pl

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

OSKAR AUTO MECHANIKA

P.K.S. Olkusz, Al. 1000-lecia 1
tel. 511-410-570

FIRMA BUDOWLANA

AUTO-PLAST Sp. J.
• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •
• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

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

www.my.oriflame.pl/matori

y nasze
Świadczym
1 lat!
usługi od 2

Zakres działalności

Sprawy pracownicze
Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
Przekształcenia formy
prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70
oferuje wykonanie:

• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparkoładowarką, 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

POLICJA
• 14.09. Kradzież samochodu w Olkuszu. Z parkingu na ul. Bylicy skradziono srebrnego VW Passata
combi należacego do mieszkańca Sieniczna. Wartość
strat 30400 złotych.
• 13.09. Kradzieże tablic rejestracyjnych w
Wolbromiu i Kluczach. Mieszkaniec Wolbromia
zawiadomił tamtejszą policję o kradzieży tablic
rejestracyjnych z jego samochodu marki Citroen
Xsara Picasso. Kradzież miała miejsce w dniach
13-14. września br. Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji w Kluczach. Do podobnego zdarzenia doszło 13. września 2013 roku w
Kluczach na Osiedlu XXX – Lecia. Straty poniósł
mieszkaniec Klucz.
• 13.09. Olkusz. Skradziono koła. Nieustalony
sprawca ukradł dwie sztuki kół z Fiata Brava zaparkowanego na ul. Krasińskiego. Olkuszanin oszacował
straty na kwotę 500 zł.
• 11.09. Skradziono kołpaki. W Olkuszu na ul. Żeromskiego skradziono 4 sztuki kołpaków z samochodu
audi o wartości 448 złotych. Sprawę prowadzą olkuscy policjanci.
• 10.09. Kradzież samochodu w Olkuszu. Na ulicy
Rataja nieustalony do chwili obecnej sprawca ukradł
samochód marki Audi A6. Pokrzywdzony – mieszkaniec Olkusza oszacował straty na 50 tysięcy złotych.
• 10.09. Chrząstowice. Włamanie od pakamery.
Nieustalony sprawca włamał się do pakamery należącej do jednej z firm remontowo-budowlanych,
z której ukradł elektryczną pompę paliwową oraz
przedłużacze bębnowe i elektrody.

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl

• 10.09. Uszkodzono samochód na Os. Słowiki.
Karoseria Seata Alhambry została pomalowana nieustaloną substancją. Straty w ustaleniu.
• 09.09. Brzozówka. Ranny motorowerzysta.
Z nieustalonych przyczyn kierujący motorowerem
18-letni wolbromianin uderzył w jadący z przeciwka
samochód marki VW Golf kierowany przez mieszkankę Wierzchowiska. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Motorowerzysta doznał złamania nogi, przewieziony
został do szpitala w Krakowie.
• 08.09. Włamanie do samochodu w Wolbromiu.
Przy ul. Wigury i Żwirki nieustalony sprawca włamał
się do samochodu marki Audi A4. Skradziono CB radio i pendriva. Straty w wysokości 300 złotych poniósł
mieszkaniec Wolbromia.
• 08.09. Uszkodzenia pojazdów w Olkuszu. Na ul.
Legionów Polskich uszkodzono pojazd marki Suzuki poprzez zagniecenie dachu. Straty w wysokości 3 tysięcy
poniósł mieszkaniec Olkusza.
• 06.09. Kradzież rowerów. Mieszkaniec Olkusza
powiadomił policję, że skradziono mu dwa rowery
z piwnicy przy ulicy Armii Krajowej. Straty zgłaszający oszacował na kwotę 3000 zł. Sprawą zajmują się
policjanci z Olkusza.
• 05.09. Kradzież w szpitalu. Mieszkanka Osieka powiadomiła policję o kradzieży na terenie olkuskiego
szpitala. Kobieta straciła portfel, pieniądze i dokumenty.
• 05.09. Pazurek. Odnaleziono niewypały. Policjanci
zostali powiadomieni przez kierownika przedsiębiorstwa
budowy dróg o wykopaniu w Pazurku przez pracowników
tej firmy 3 niewybuchów o średnicy 10 cm i długości 50

cm. Przez całą dobę policjanci zabezpieczali teren, gdzie
odnaleziono pociski. Pociski zostały przekazane grupie
minersko-saperskiej z Krakowa.
• 03.09. Kradzież z włamaniem przy ul. K. K. Wielkiego. Mieszkaniec Wiśliczki zawiadomił policję, iż
w okresie od 2. sierpnia do 3. września br. przy ul. K.
K. Wielkiego włamano się do budynku przeznaczonego
pod inwestycje. Nieustalony sprawca po wyłamaniu
drzwi wejściowych dostał się do środka i ukradł metalowe elementy wyposażenia oraz liczniki energii elektrycznej. Straty oszacowano na 10000 zł.
• 03.09. Olkusz. Nietrzeźwa matka. Kolejny raz
w tym miesiącu policjanci interweniowali wobec
nietrzeźwej matki sprawującej opiekę nad dzieckiem. Informację o pijanej kobiecie dyżurnemu
policji przekazano anonimowo, policjanci pojechali
do mieszkania kobiety ale nikt nie otworzył im drzwi.
Z mieszkania nie dochodziły żadne odgłosy. W tym
samym czasie na telefon alarmowy zadzwoniła kobieta, zgłaszając nieprozumienia z jakimś mężczyzną
pod jednym z barów. Policjanci pojechali na miejsce
interwencji. Okazało się, iż zgłaszającą jest 35-letnia mieszkanka Olkusza, o której powiadomiono,
że w stanie nietrzeźwości opiekuje się małoletnim.
Kobieta miała 2,35 promila alkoholu w organizmie.
10-letniego syna zabrano spod baru i oddano pod
opiekę rodziny. Trwają ustalenia, czy matka naraziła
chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O zdarzeniu zostanie poinformowany sąd rodzinny.

Sprzedam

dom

Sprzedam dom w stanie surowym zamkniętym 162 m2 z garażem
w Baczynie k/Sanki na ładnej działce 13 a. Cena 320 tys. zł.
tel. 516 025 595
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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.

OLKUSZ

STOPNICA
Mariusz Bąk

Krzysztof Augustowski

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

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

KĄCIK KOLEKCJONERA

KOMUNIKAT

Olkuska policja poszukuje zaginionej Iwetty Tyńskiej lat 18,
zamieszkałej w Olkuszu. Dziewczyna 11.09.2013 r. wyszła
z domu, do którego do dzisiaj
nie wróciła. Ubrana była w bluzę z kapturem koloru szarego
z nadrukiem koloru ciemno-szarego, kurtkę skóropodobną,
tzw. „biodrówkę” zasuwaną na
zamek błyskawiczny w kolorze
żółto-beżowym, buty typu „adidas” w kolorze białym z różowymi ozdobami. Mogła być
ubrana w spodnie dżinsowe typu rurki lub czarne leginsy.
Na ręce założoną miała bransoletkę w kształcie srebrnych
prostokątów. Iwetta miała ze sobą torebkę w kolorze czarnym
ze złotymi zasuwakami i sprzączkami.
Rysopis zaginionej:
Wzrost: ok. 160-165cm
Waga: ok. 48 kg
Budowa Ciała (sylwetka): szczupła
Włosy: kolor czarny, proste, długie za ramiona
Kolor oczu: niebieskie
uszy: średnie przyległe, przekłute
Nos: mały, prosty
uzębienie: całe
nadkom. Agnieszka Fryben
Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu
tel. 665390536, 326478233

Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

Medycyna wczoraj i dziś

W ostatnim czasie w wyniku niezbyt przyjemnych okoliczności miałem wątpliwą przyjemność
mieć bardzo osobisty kontakt z obecną służbą zdrowia. Doznałem złamania dwóch żeber, na tyle
jednak do przeżycia, że obyło się bez wezwania karetki pogotowia. Udałem się następnego dnia
do naszego, podobno „nowego szpitala” celem prześwietlenia i skierowania do odpowiedniego
specjalisty. Od momentu zarejestrowania się do chwili wejścia do gabinetu lekarskiego zmuszony
byłem czekać na korytarzu ponad 4 godziny. Nie, nie było takiego przepływu chorych jak na
filmach amerykańskich. Pacjentów było tylko kilku. Konkretnie, każdy z nich zajmował lekarzowi
od 10 do 30 minut. Resztę czasu w gabinecie pierwszej pomocy kilku pracowników traktuje swoją
pracę jak zło konieczne. Lekarz, nie wspomnę tu nazwiska, bo jest całkowicie nie adekwatne do
zawodu, jaki wykonuje, sprawia wrażenie, że pracuje w prosektorium a nie w izbie przyjęć, gdzie
ma pacjentów naprawdę cierpiących. Kto nie przeżył pęknięcia, stłuczenia lub złamania żeber
(nikomu tego nie życzę), ten nie ma nawet ogólnego wyobrażenia o bólu jaki trzeba znieść. Na
zapytanie jakiejś pielęgniarki, czy obowiązuje jakaś kolejka, bo nie było nikogo przywiezionego
przez karetkę, opryskliwie odpowiedziała, że wołała mnie już cztery razy. Siedziałem przy drzwiach
i nie miałem chorych uszu tylko złamane żebra. Ponadto stwierdziła, że jak się będę awanturował to wezwie policję. Może to i było by potrzebne, żeby się przekonać, kto i po co jest w tym
szpitalu. Bo pamiętam jak kiedyś w tym samym szpitalu przed kilkudziesięciu laty, na korytarzu
siedziało po 50-60 pacjentów i czas oczekiwania na przyjęcie to góra dwie trzy godziny. Wówczas
jednak pracowali tam ludzie, którzy szanowali swoją pracę i swoich pacjentów. Dzisiaj, odnoszę
wrażenie, że płacąc horrendalne pieniądze na ZUS i ubezpieczenie jesteśmy kiwani przez system
opieki zdrowotnej jak tylko można. Wystarczyło przeprosić i zaprosić do środka. Ale musiałem
przepuścić jeszcze kilka osób, bym docenił, kto tam naprawdę ma władzę. A władzy trzeba się kłaniać. W efekcie przyjmował mnie już inny lekarz
(nastąpiła zmiana) i znowu nasuwa się porównanie. W ciągu niewielkiego czasu wszyscy czekający przyjęci zostali błyskawicznie. I może nie miałem
racji oceniając system, bo jest, jaki jest. Prześwietlenie błyskawiczne, ponowna wizyta u lekarza, natychmiastowa (dziękuję doktorowi Niewiarze)
i skierowanie do specjalisty. Po co było czekać w nerwach i bólu kilka godzin. W efekcie okazuje się, że nie jest u nas najgorzej. Paskudnie jest
tylko z ludźmi, którzy trafiają do niektórych zawodów z głupiego przypadku i chyba do końca życia nie zrozumieją o błędzie jaki popełnili. Gdzie się
podziali ludzie z pasją w swoich zawodach. Może i są, ale jakoś trudno ich dostrzec. Felieton ten dedykuję nieżyjącemu już doktorowi Tadeuszowi
Taborkowi, który był lekarzem z powołania, prawdziwym człowiekiem renesansu. Przyjmował kilkudziesięciu pacjentów dziennie, miał czas by być
zapalonym filatelistą i numizmatykiem, działać w wielu organizacjach społecznych. I chyba przez całe życie nie opuszczał go optymizm.
Może to mało ma wspólnego z kolekcjonerstwem, ale warto nieraz wspomnieć w kontekście życia codziennego o prawdziwych kolekcjonerach.
Bo kolekcjonerstwo wbrew pozorom to nie zabawa, ale styl życia. Kilka znaczków polskich z serii Medycyna polska z roku 1957 jest dobrym
początkiem do tematu „medycyna”.

Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz
w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach
powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane
w części lub całości bez jego zgody.
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POKRYCIA
dachowe

gwarancja do 40 lat

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

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

www.dachcenter.pl

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

