
W okre sie za le d wie czte rech mie -
się cy miesz ka niec Sta szo wa oszu -
kał w In ter ne cie szes na ście osób
na po nad 250 ty się cy zło tych.

Świę to krzy scy po li cjan ci za trzy ma li 38-
let nie go miesz kań ca Sta szo wa, któ ry jest po -

dej rze wa ny o oszu stwa, któ rych do ko ny wał
wy ko rzy stu jąc do te go ce lu In ter net. Jak
wstęp nie usta li li śled czy, męż czy zna oszu kał
16 osób z ca łe go kra ju na co naj mniej 250 ty -
się cy zło tych. Za oszu stwo ko deks kar ny prze -
wi du je ka rę do 8 lat po zba wie nia wol no ści. 

Od pew ne go cza su do po li cjan tów
z ca łej Pol ski do cie ra ły sy gna ły o nie uczci -
wym sprze daw cy ma te ria łów bu dow la -
nych. Nie zna na do tej po ry oso ba, za po -
śred nic twem In ter ne tu, od grud nia ubie -
głe go ro ku ofe ro wa ła do sprze da ży ma te -
ria ły bu dow la ne w atrak cyj nych ce nach. 

Z usta leń stró żów pra wa wy ni ka, że
męż czy zna za ło żył dwie fik cyj ne fir my
oraz kil ka kont ban ko wych na tzw. „słu -
py”. Ogła szał się na por ta lach in ter ne to -
wych i dzia łał od grud nia ubie głe go ro ku.
W po ło wie lu te go oszu kał oso bę na po -
nad 117 ty się cy zło tych. Aby uwia ry god -
nić swo ją dzia łal ność spraw ca prze ka zy -
wał ku pu ją ce mu do ku men ty sprze da ży
w po sta ci fak tur. Oso by za ma wia ły to war
i wpła ca ły pie nią dze na kon to, lecz nie
otrzy my wa ły to wa ru. Do tej po ry usta lo -
no 16 po krzyw dzo nych z ca łe go kra ju,
któ rzy w wy ni ku dzia ła nia oszu sta stra ci li
co naj mniej 250 ty się cy zło tych. 

W pią tek, 13 kwiet nia po li cjan ci
z Wy dzia łu do wal ki z Prze stęp czo ścią
Go spo dar czą Ko men dy Wo je wódz kiej
Po li cji w Kiel cach wspól nie z funk cjo na -
riu sza mi z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Sta szo wie za trzy ma li 38-let nie go miesz -
kań ca te go mia sta, któ ry we dług usta leń
jest od po wie dzial ny za prze stęp czy pro ce -
der. W je go sa mo cho dzie i miesz ka niu
zna leź li i za bez pie czy li te le fo ny ko mór ko -
we, kar ty SIM, kom pu te ry, pie cząt ki oraz
do ku men ta cję fi nan so wo – księ go wą. 

Po li cjan ci wy stą pi li do Pro ku ra tu ry
Re jo no wej w Sta szo wie o za sto so wa nie
wo bec 38-let nie go męż czy zny środ ka za -
po bie gaw cze go w po sta ci tym cza so we go
aresz to wa nia. Za oszu stwo spraw cy gro zić
mo że na wet 8 lat wię zie nia. 

K. T. G. D.

BRA KU JE WY OBRAŹ NI I ROZ SĄD KU
Kie row ca, re kor dzi sta miał po nad 1.8 pro mi la al ko ho lu i je -
chał 150 km/h w te re nie gdzie obo wią zu je ogra ni cze nie
pręd ko ści do 90 km/h.

ZŁOTA BRAMKA
Poziom spotkania był wyrównany. Oba zespoły stworzyły sobie kilka
dogodnych sytuacji do tego by rozstrzygnąć wynik spotkania na
swoją korzyść, ale skończyło się na podziale punktów.
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SZPI TAL NA RON DZIE
Gdy by ktoś chciał po pra wić so bie hu mor – po le cam wy wiad
z kie row ni kiem Od dzia łu Chi rur gicz ne go Ogól ne go. Choć
nie ła two prze brnąć przez ca ły ma te riał – war to!

POWIATZ ŻYCIA WZIĘTE

S. 2

SPORT

NR 2 l ROK I l 19 KWIETNIA 2012 e-mail: korso@extra-media.pl l www.extrapolska.plNAKŁAD 5000 EGZ.

EXTRA KORSOEXTRA KORSO
S. 9 S. 15

Wiosenne zabiegi odmładzające

reklama

reklama

Prze kręt w sie ci



Kie row ca, re kor dzi sta miał po -
nad 1.8 pro mi la al ko ho lu i je chał
150 km/h w te re nie gdzie obo wią zu -
je ogra ni cze nie pręd ko ści do 90
km/h, a lek ko myśl na mat ka, ma ją ca
0.5 pro mi la al ko ho lu we krwi, wio -
zła w swo im sa mo cho dzie 6-let nie
dziec ko. 

Jed na oso ba zgi nę ła, a dzie sięć zo -
sta ło ran nych w ośmiu wy pad kach
do ja kich do szło w świą tecz ny week end
na dro gach wo je wódz twa świę to krzy -
skie go. 

Te go rocz ne świę ta by ły znacz nie
bez piecz niej sze niż w ubie głym ro ku.
Po mi mo licz nych ape li mun du ro wych,

w cią gu czte rech dni świę to krzy scy stró -
że pra wa wy eli mi no wa li z ru chu aż 77
nie trzeź wych kie row ców. 

Po li cjan ci pod czas kon tro li dro go -
wej, jak za wsze zwra ca li szcze gól ną
uwa gę na stan trzeź wo ści kie ru ją cych.
Mi mo, że pod czas te go rocz ne go świą -
tecz ne go week en du, od no to wa no
mniej szą licz bę kie ru ją cych po spo ży -
ciu al ko ho lu, to ich ilość jest na dal za -
trwa ża ją ca. 

W so bot nie po łu dnie, w gmi nie
Chmiel nik, po li cjan ci z Wy dzia łu
Ru chu Dro go we go Ko men dy Wo je -
wódz kiej Po li cji w Kiel cach za trzy -
ma li do kon tro li dro go wej opla. Kie -

ru ją cy 33-la tek je chał z pręd ko ścią
150 km/h na od cin ku dro gi, gdzie
obo wią zu je ogra ni cze nie pręd ko ści
do 90 km/h. W cza sie kon tro li oka -
za ło się, że kie row ca jest nie trzeź wy,
w or ga ni zmie miał po nad 1,8 pro mi -
la al ko ho lu. Po nad to męż czy zna je -
chał bez za pi ętych pa sów bez pie -
czeń stwa, a tak że nie po sia dał w cza -
sie kon tro li pra wa jaz dy. 

W cza sie week en dy stró że pra wa
spraw dza li tak że stan tech nicz ny po jaz -
dów. Zwra ca li uwa gę na to, czy kie row -
cy i pa sa że ro wie ma ją za pię te pa sy bez -
pie czeń stwa, a dzie ci prze wo żo ne są
w spe cjal nych fo te li kach. 

W po nie dział ko we po po łu dnie,
na dro dze kra jo wej nr 74 stró że pra wa
za trzy ma li do kon tro li volks wa ge na,
któ rym kie ro wa ła 40-let nia ko bie ta. Ba -
da nie al ko ma tem wy ka za ło u niej po -
nad pół pro mi la al ko ho lu. Kie ru ją ca
prze wo zi ła w swo im sa mo cho dzie 6-let -
nie dziec ko bez wy ma ga ne go fo te li ka.
Po nad to w cza sie kon tro li nie po sia da -
ła do ku men tów na po jazd. 

Dla po rów na nia, w ubie głym ro ku
w 22 wy pad kach dro go wych zgi nę ło 3
oso by, a 28 zo sta ło ran nych. Od no to -
wa no tak że 88 ko li zji i za trzy ma no 114
nie trzeź wych użyt kow ni ków dróg.
Głów ny mi grze cha mi kie row ców by ło
jak za wsze prze kra cza nie do zwo lo nej
pręd ko ści, brak wy obraź ni za kie row ni -
cą i bra wu ra. 

Opr. KT 
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To lu bię
Bar dzo lu bię dwa wy da rze nia,

któ re spra wia ją mi nie by wa łą ra -
dość. Pierw sze do ty czy wy bo rów.
Wszyst ko jed no ja kich. Czu ję się
wte dy jak ja kieś pa ni sko, do ce nio -
ne, do war to ścio wa ne. Bo prze cież
nie je stem zwy kłym wy bor cą, ale
elek to rem. Ni czym elek tor pru ski,
nie za leż ny, nie bo ją cy się ni ko go.
Kan dy da ci obie cu ją mi świe tla ną
przy szłość, du żo zdro wia, szczę ścia
i pie nię dzy. Zło śli wi mó wią, że to tyl -
ko tzw. kieł ba sa wy bor cza, ale mi ło
jest cho ciaż przez kil ka ty go dni czuć
się jak praw dzi wy elek tor.

Dru gie wy da rze nie to świę ta.
Wszyst ko jed no ja kie – mo że być
Bo że Na ro dze nie, Wiel ka noc, 1-2-3
Ma ja lub też 11 Li sto pa da. Wte dy
też czu ję się jak ja kieś pa ni sko, do -
ce nia ne, do war to ścio wa ne. Bo
prze cież nie je stem zwy kłym zja da -

czem chle ba, ale praw dzi wym
szlach ci cem z cza sów sa skich. Ze -
wsząd sły szę: jedz, pij i po pusz czaj
pa sa. Tym ra zem dba ją o mnie ban -
ki i skle py. Ban ki ofe ru ją po życz ki,
a skle py pół ki peł ne tłu ste go mię si -
wa i z nie go prze two rów. Trze ba
oczy wi ście ucztę za czy nać od ja -
jecz ka, któ rym dzie li my się ni czym
opłat kiem, bo to wła śnie czas Wiel -
ka no cy.

Nie wie rzę, aby ktoś szcze gól -
nie po ścił przez ostat nie ty go dnie
i mu siał te raz od zy ski wać stra co ne
ki lo gra my tłusz czu, ale je stem prze -
ko na ny, że tzw. zły cho le ste rol (LDL)
bę dzie miał po wo dy do ra do ści.

Więk szość ga zet peł na jest
prze cież róż no ra kich prze pi sów,
do ty czą cych po traw, przy któ rych
ko tlet scha bo wy z ka pu stą jest tyl -
ko da niem dla przed szko la ków. Bo
my, do ro śli, ma my znacz nie po -
żyw niej sze da nia, któ re dla lep -
sze go tra wie nia prze pi je my zna ny -
mi na po ja mi.

Wie lu mo że nas za pew nić, że
świę ta spę dza my bar dzo kul tu ral -
nie. W to wa rzy stwie li te ra tu ry, mu -
zy ki, a na wet wspo mi na my zwy cię -
stwa So bie skie go, czy ta my frag -
men ty „Pa na Ta de usza” i in nych So -
pli ców, a kie dy ma my dość utwo rów
swoj skich, otwie ra my en cy klo pe dię
na stro nach z Fin lan dią lub też da le -
ką Nia ga rą. Sły szy my na wet bul -
bul – bul.

Jed nak nie wszyst kim się
prze le wa. Kie dy wy cho dzi my ze
skle pu z dwor ską szyn ką lub
szyn ką hra bi ny, pod rę kę z pa nem
Ta de uszem, spo ty ka my mło dych
lu dzi, któ rzy pro szą cym wzro kiem
za chę ca ją do po dzie le nia się bo -
ga tym po ży wie niem z ludź mi nie -
ma ją cy mi co wło żyć do garn ka.
Wspa nia ło myśl nie ku pu je my im
ki lo gram mą ki al bo cu kru, do kła -
da my kon ser wę ryb ną i pacz kę
cia stek dla dzie ci. Wia do mo,
świę ta to czas mi ło sier dzia. Przez
mo ment dzi wi my się tyl ko, że

w Pol sce, w XXI wie ku ma my
do czy nie nia z że bra ni ną, któ ra
tak po ru sza ła Ko nop nic ką, Że -
rom skie go czy Dy ga siń skie go
przed po nad wie kiem.

Nie mo że my jed nak roz stać się
tak pe sy mi stycz nie. Oto z mów nic
pań stwo wych, am bon ko ściel nych
i ga ze to wych stron otrzy ma li śmy
naj lep sze ży cze nia zdro wia, wszel -
kiej po myśl no ści, suk ce sów w pra cy
za wo do wej i w ży ciu ro dzin nym.
One mu szą się speł nić, bo skła da li
je prze cież pre zy dent, pre mier, ar cy -
bi sku pi, po sło wie, mar szał ko wie,
sta ro sto wie, wój to wie, dy rek to rzy,
pre ze si i in ne oso by wy bie ra ne
na od po wie dzial ne sta no wi ska.

Wpraw dzie ży cze nia po wyż sze
kie ro wa ne są tyl ko z oka zji Wiel ka -
no cy, ale ich moc bę dzie obo wią zy -
wać aż do 3 Ma ja. Wte dy po pły ną
jesz cze bar dziej pa trio tycz nie, re li -
gij nie i wol no ścio we.

KA ZI MIERZ NIE RÓW NY

SAMO ŻYCIE

BUSKO-ZDRÓJ
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Społem” w Busku – Zdroju: 
l Sklep Nr 1 – spożywczy 

Plac Zwycięstwa 26 
l Sklep Nr 5 – spożywczy 

Zbludowice 142 
l Sklep Nr 6 – spożywczy Staszica 2 
l Sklep Nr 9 – spożywczy 

ul. Broniewskiego 13
l Sklep Nr 10 – spożywczy

Solec-Zdrój ul. 1 Maja 4 
l Sklep Nr 14 – spożywczy Stopnica

Pl. Piłsudskiego 8 
l Sklep Nr 16 – spożywczy 

ul. Boh. Warszawy 116 
l Sklep Nr 24 – spożywczy 

ul. 1 Maja 8 
l Sklep Nr 27 – spożywczy 

ul. Kopernika 19 
l Sklep Nr 28 – spożywczy 

Plac Targowy 7A 
l Sklep Nr 31 – spożywczy 

ul. Mickiewicza 10a 
l Sklep Nr 38 – spożywczy 

ul. Poprzeczna 4 LUX 
l Sklep Nr 40 – spożywczy 

oś. Świerczewskiego 1 
l D. H. „Zenit” – spożywczy 

Pl. Zwycięstwa 22 
l Sanatorium Słowacki, ul. 1 Maja 33
l Sanatorium Nida, ul. Rzewuskiego 9
l Sanatorium Marconi, 

ul. Rzewuskiego 1
l Sanatorium Krystyna, 

ul Rzewuskiego 3
l Starostwo Powiatowe

w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza15
l Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój,

Al. Mickiewicza 10 
l Sklep komputerowy Bajts Computers

w Busku-Zdroju

STASZÓW
l Supermarket Tesco, 

ul. Mickiewicza 26
l Hipermarket Helena, 

ul. Krakowska 44
l Starostwo Powiatowe w Staszowie,

ul. Świerczewskiego 7

SOLEC-ZDRÓJ
l Uzdrowisko Solec-Zdrój, ul. 1 Maja
l Urząd Gminy Sole-Zdrój, 

ul. 1 Maja 10
l Sklep Groszek, ul. 1 Maja 8
l Nadwiślański Bank Spółdzielczy

Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 6
l Oddział NBS w Klimontowie, 

ul. dr. J. Zysmana 2
l Oddział NBS w Koprzywnicy, 

ul. Rynek 15
l Oddział NBS w Łubnicach
l Oddział NBS w Osieku, ul. Rynek 1
l Oddział NBS w Pacanowie, 

ul. Biechowska 2
l Oddział NBS w Busku-Zdroju, 

ul. Wojska Polskiego 2
l Filia NBS w Busku-Zdroju, 

ul. Kościuszki 28
l Filia NBS w Staszowie, ul. Rynek 1
l Hotel SPA Malinowy Zdrój

NOWY KORCZYN
l Urząd Gminy, ul. Krakowska 1
l PPHW Stekpol, ul. Rynek 15
l Delikatesy Centrum, ul. Stopnicka
l Punkt Informacji Turystycznej, 

ul. Rynek 16

TU DOSTANIESZ

EXTRA KORSO

2 kwiet nia w sa li na rad im. mjr Ja -
na Piw ni ka,, Po nu re go” Ko men dy
Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel cach od -
by ło się uro czy ste wpro wa dze nie
Za stęp cy Świę to krzy skie go Ko -
men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji
w Kiel cach pod insp. Ra fa ła Ko -
chań czy ka. 

W uro czy sto ści wzię ła udział ka dra
kie row ni cza Ko men dy Wo je wódz kiej
Po li cji w Kiel cach oraz ko men dan ci po -

wia to wi wo je wódz twa świę to krzy skie go.
Świę to krzy ski Ko men dant Wo je wódz ki
Po li cji w Kiel cach insp. Ja ro sław Szym -
czyk, przy wi tał swo je go za stęp cę oraz
prze sta wił prze bieg je go do tych cza so -
wej służ by. – Od sa me go po cząt ku bar -
dzo mi za le ża ło, aby na to miej sce po -
wo łać ofi ce ra, któ ry bę dzie się ce cho wał
ogrom nym do świad cze niem z za kre su
wie dzy i prak ty ki w pio nie pre wen -
cji – mó wił insp. Ja ro sław Szym czyk.

Po gra tu la cjach głos za brał pod -
insp. Ra fał Ko chań czyk. – Jest to dla
mnie bar dzo za szczyt na chwi la w ży ciu
za wo do wym. Zda ję so bie spra wę z od -
po wie dzial no ści, ja ka od te go mo men -
tu na mnie spo czy wa – po wie dział no -
wy za stęp ca.

Pod in spek tor Ra fał Ko chań czyk
pra cę w Po li cji roz po czął w 1993 ro ku
w pio nie pre wen cji w Po ste run ku
IV Po li cji Ko men dy Re jo no wej Po li cji

w Gli wi cach. W 2003 ro ku zo stał ko -
men dan tem Ko mi sa ria tu II w Gli wi -
cach, a w ro ku 2006 Ko men dan tem
Ko mi sa ria tu w Py sko wi cach. Ko lej nym
kro kiem w je go ka rie rze za wo do wej by -
ło po wo ła nie w ro ku 2007 na sta no wi -
sko Za stęp cy Ko men dan ta Miej skie go
Po li cji w Gli wi cach. Pod in spek tor Ra fał
Ko chań czyk jest ma gi strem po li to lo gii.
W 2000 ro ku ukoń czył Wyż szą Szko łę
Po li cji w Szczyt nie. KT/KG

Ofi cer z wie dzą i prak ty ką

Bra ku je wy obraź ni i roz sąd ku
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Je śli pro wa dzisz fir mę i chcesz mieć
do stęp do bez piecz ne go i szyb kie go
do ko ny wa nia roz li czeń za łóż ra chu -
nek bie żą cy lub po moc ni czy w NBS
Ban ku. Gwa ran tu je my do stęp
do środ ków za po mo cą ka na łów ban -
ko wo ści elek tro nicz nej oraz roz -
le głą sieć pla có wek i ban -
ko ma tów. Ra chu nek bie żą -
cy to efek tyw ne go spo da ro -
wa nie środ ka mi pie nięż ny mi
po przez lo ko wa nie nad wy żek fi -
nan so wych oraz oszczęd ność cza su
w przy pad ku gdy ko rzy stasz z ban ko -
wo ści elek tro nicz nej. 

Po sia da cza mi ra chun ków mo gą
być: oso by praw ne oraz jed nost ki or -
ga ni za cyj ne nie po sia da ją ce oso bo -
wo ści praw nej; jed nost ki sa mo rzą du
te ry to rial ne go; oso by f i -
zycz ne pro wa dzą ce dzia łal -
ność go spo dar czą na wła -
sny ra chu nek; oso by fi zycz ne wy ko -
nu ją ce wol ne za wo dy (rad cy praw ni,
ad wo ka ci, no ta riu sze, le ka rze itp.);
przed się bior stwa; przed sta wi ciel -
stwa; od dzia ły utwo rzo ne przez nie -
re zy den tów pro wa dzą ce dzia łal ność
go spo dar czą na te re nie kra ju. 

Po sia da nie ra chun ku roz li cze -
nio we go w Nad wi ślań skim Ban ku
Spół dziel czym za pew nia: bez pie -
czeń stwo po sia da nia i dys po no wa -
nia środ ka mi na ra chun ku; prze pro -
wa dza nie roz li czeń pie nięż nych; uła -

twia do stęp do do dat ko wych usług
ban ko wych w szcze gól no ści ko rzyst -
nych lo kat i kre dy tów (kre dyt ob ro to -
wy w ra chun ku, kar ty płat ni cze; usłu -
ga Ho me Ban king).

Ho me Ban -

king to no wo cze sny sys tem ban ko -
wo ści elek tro nicz nej umoż li wia ją cy
po przez łą cza in ter ne to we do stęp
do po sia da ne go ra chun ku i skła da -
nie dys -

po zy cji bez po śred nio z sie dzi by f ir -
my. Sys tem ten za pew nia wy so ki
po ziom bez pie czeń stwa re ali zo wa -
nych trans ak cji oraz gwa ran tu je:

swo bod ny do stęp do ra chun ku
przez ca łą do bę; po praw ność

trans ak cji; szyb kość trans ak cji;
oszczęd ność cza su.

Za pra sza my do na szych pla có wek:
w Sol cu -Zdro ju przy ul. 1 Ma ja 6,

od godz. 7.00 do 17.30
w Bu sku Zdro ju: do Od dzia łu

przy ul. Woj ska Pol skie go 2 od godz.
7.45 do 16.30; do Fi lii przy ul. Ko -
ściusz ki 28 od godz. 7.30 do 15.30;
do Punk tu Ka so we go w po miesz cze -
niach Urzę du Skar bo we go przy ul. 12
Stycz nia 17 od godz. 7.30 do 14.30

w Kra ko wie przy ul. Ba jecz nej
2B/4 od godz. 8.00 do 17.30

w Kiel cach przy ul. Le śnej 9
od godz. 8.30 do 16.30

w Pa ca no wie przy ul. Bie chow -
skiej 2 od godz. 7.20 do 14.45

w Ko szy cach przy ul. Elż bie ty Ło -
kiet ków ny 12 od godz. 7.30 do 15.30

w Łub ni cach od godz. 7.15
do 15.15

w Osie ku przy ul. Ry nek 1
od godz. 7.00 do  15.00

w Ko przyw ni cy przy ul. Ry nek 15
od godz. 7.30 do 14.00

w Kli mon to wie przy ul. dr J. Zy -
sma na 2 od godz. 7.15 do 15.15

w Tar no wie przy ul. Tar go wej 10
od godz. 8.00 do 16.00

Za pra sza my do ko rzy sta nia z roz -
li czeń za po śred nic twem ra chun ku
bie żą ce go

ZA RZĄD BAN KU

RA CHU NEK ROZ LI CZE NIO WY BIE ŻĄ CY
I PO MOC NI CZY W NBS BAN KU



Suk ce sem za koń czy ły się sta ra nia
Ko nec kie go Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia
Przed się bior czo ści, Po wia tu Sta szow -
skie go oraz Sto wa rzy sze nia,, Ukra -
ina – Pol ska – Niem cy” w Win ni cy
o po zy ska nie środ ków z pro gra mu Mi -
ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych RP,,
Pol ska po moc roz wo jo wa 2012”. Pro -
gram ten, zgod nie z re gu la mi nem, na -
kie ro wa ny jest na fi nan so wa nie ini cja -
tyw re ali zo wa nych przez Po la ków po -
za gra ni ca mi kra ju. 

Na li ście be ne fi cjen tów zna la zły się
tak re no mo wa ne or ga ni za cje jak
na przy kład,, Pol ska Ak cja Hu ma ni tar -
na”,,, Le ka rze bez gra nic”, Fun da cja,,
Pol skie Cen trum Po mo cy Mię dzy na ro -
do wej”, Sto wa rzy sze nie,, Pol ska Mi sja
Me dycz na”,,, Hel siń ska Fun da cja Praw
Czło wie ka” czy Fun da cja
Współ pra cy Pol sko -Ukra -
iń skiej,, PAU CI”, z któ rą
po wiat sta szow ski w la -
tach 2003 i 2004, zre ali zo -
wał dwa pro jek ty po le ga -
ją ce na or ga ni za cji w Win -
ni cy na Ukra inie Mię dzy -
na ro do wych Kon fe ren cji
na Rzecz Roz wo ju De mo -
kra cji Lo kal nych.

Wnio sko wa na przez
ko nec ko – sta szow sko –
win nic kie trio kwo ta 247
tys. zł na re ali za cję pro jek -
tu ,,Win ni czy zna na
Ukra inie – re gio nem ak -
tyw nych ko biet” zo sta ła
przy zna na w ca ło ści. Pro -
jekt ma za za da nie prze -

szko le nie 40 bez ro bot nych ko biet z ob -
wo du win nic kie go na te mat za kła da nia
wła snych firm i po zy ski wa nia fun du szy
lub kre dy tów na roz po czę cie pierw szej
dzia łal no ści go spo dar czej.

Waż nym re zul ta tem pro jek tu bę -
dzie tak że utwo rze nie, na ba zie za ku -
pio ne go sprzę tu in for ma tycz ne go
na po trze by szko leń, Biu ra Ak tyw no ści
Go spo dar czej w Win ni cy, któ re udzie -
lać bę dzie bez płat nych po rad biz ne so -
wych wszyst kim po trze bu ją cym po mo -
cy w tym za kre sie.

Ofi cjal ne roz po czę cie pro jek tu na -
stą pi w Win ni cy 18 ma ja te go ro ku.
Mie siąc li piec zo stał za re zer wo wa ny
na prze pro wa dze nie szko leń, na to miast
w okre sie od 25 do 28 sierp nia gru pa
40 ko biet uczest ni czek pro jek tu i 10

przed sta wi cie li władz sa -
mo rzą do wych Win ni cy
zło ży wi zy tę stu dyj ną
w po wie cie ko nec kim
i sta szow skim, co stwo rzy
moż li wość po zna nia kil -
ku przed się biorstw pro -
wa dzo nych przez na sze
pa nie i na wią za nia w przy -
szło ści ewen tu al nej współ -
pra cy go spo dar czej.

W dniu 16 mar ca
w Mi ni ster stwie Spraw Za -
gra nicz nych RP w War sza -
wie od by ło się spo tka nie
kie row ni ków po szcze gól -
nych pro jek tów z dy rek -
cją De par ta men tu Wdra -
ża nia Pro gra mów Roz wo -

jo wych MSZ, na któ rym po in for mo wa -
no m. in. o za sa dach pro wa dze nia roz -
li czeń wy dat ko wa nych środ ków, moż li -
wo ści do ko ny wa nia zmian w za pi sach
pro jek to wych i obo wią zu ją cej do ku -
men ta cji po szcze gól nych dzia łań.
W spo tka niu uczest ni czy ła kie row nicz -
ka pro jek tu Bar ba ra Bed nar czyk z Ko -
nec kie go Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia
Przed się bior czo ści oraz Jan Ma zan ka,
na czel nik Wy dzia łu Pro mo cji i Współ -
pra cy z Za gra ni cą w sta ro stwie sta szow -
skim, od po wie dzial ny za lo gi sty kę, pro -
mo cję i mo ni to ring re ali za cji po szcze -
gól nych dzia łań pro jek to wych.

W dniu 27 mar ca ko rzy sta jąc z oka -
zji, dwu dnio we go po by tu w Kiel cach
pre ze sa Win nic kie go Od dzia łu Sto wa -
rzy sze nia,, Ukra ina – Pol ska – Niem cy”

Olek si ja Ga vry lo va, do pre cy zo wa no
plan i spo so by re ali za cji za pla no wa nych
dzia łań. W szcze gól no ści omó wio no
kwe stie do ty czą ce ich fi nan so wa nia.
Pre zes Ga vry lov pod pi sał wcze śniej
uzgod nio ną ,,Umo wę part ner ską
na rzecz współ pra cy”, któ ra zo sta ła zre -
da go wa na za rów no po pol sku, jak
i po ukra iń sku. Umo wę tę pod pi sa li
rów nież: w imie niu Ko nec kie go Sto wa -
rzy sze nia Wspie ra nia Przed się bior czo -
ści, pre zes Ma rek Mi ka, a w imie niu Po -
wia tu Sta szow skie go: sta ro sta An drzej
Kru zel i wi ce sta ro sta Mi chał Skot nic ki. 

Pre zes Olek sij Ga vry lov wraz
z prze wod ni czą cym Ra dy Ob wo du
Win nic kie go Sier gie jem Ta tu sja kiem
by li go ść mi mar szał ka wo je wódz twa
świę to krzy skie go Ada ma Ja ru ba sa.
W śro dę, 28 mar ca wzię li udział
w XVII Tar gach,, Edu ka cja” i w kon fe -
ren cji pra so wej po któ rej wy je cha li
do War sza wy na bi la te ral ne roz mo wy
w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych
po świę co ne współ pra cy re gio nal nej
Pol ski i Ukra iny. 

Or ga ni za to rzy war szaw skiej de ba ty
za wzór ta kiej współ pra cy uzna li dzia ła -
nia, ja kie od lat w tym ob sza rze re ali zu -
ją wła dze wo je wódz twa świę to krzy skie -
go i ob wo du win nic kie go. Stąd w pro -
gra mie spo tka nia uwzględ nio no wy stą -
pie nia za rów no prze wod ni czą ce go Ra -
dy Ob wo du Win nic kie go Sier gie ja Ta -
tu sja ka, jak i re pre zen tu ją ce go wo je -
wódz two świę to krzy skie wi ce mar szał ka
Ka zi mie rza Ko tow skie go. W po ka zie
mul ti me dial nym za pre zen to wa nym
pod czas spo tka nia nie za bra kło ak cen -
tów mó wią cych o współ pra cy po wia tu
sta szow skie go z part ne ra mi zza
wschod niej gra ni cy.
Tekst i fo to. AN DRZEJ BO RYC KI
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Ty sią ce na szko le nie

reklama

TYLKO W UZDROWISKU SOLEC-ZDRÓJ SKUTECZNIE LECZYMY OD PONAD 170 LAT POSIADAMY
NAJLEPSZĄ WODĘ SIARKOWĄ O NAJEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ZABIEGOWYCH NA ŚWIECIE 

Woda siarkowa z naszego Uzdrowiska posiada unikalne, na skalę światową walory lecznicze, uodparnia organizm, obniża poziom cukru, cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi, zwiększa
wydalanie kwasu moczowego z krwi, działa przeciwreumatycznie, przeciwzapalnie i hamuje osteoporozę. Taką renomę zawdzięcza nie tylko stężeniu jonów siarczkowych wynoszącym 122 mg/l

ale również wysokiej mineralizacji oraz całej gamie związków, m.in: magnezu 552 mg/l, potasu 116 mg/l, jodu 1.81 mg/l.

Uzdrowisko Solec-Zdrój Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 1

28-131 Solec-Zdrój
tel./fax: 041 377 60 61, 041 377 63 90, 041 377 60 17,  e-mail: info@uzdrowiskosolec.pl

Po wiat sta szow ski zna ny jest z sze ro kiej współ pra cy z Ukra iną. Na zdję ciu
od le wej: prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu w Sta szo wie Da mian Sie rant, wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Ob wo du Win nic kie go Igor Krew skij, sta ro sta sta szow ski
An drzej Kru zel, wi ce sta ro sta Mi chał Skot nic ki, rad ny po wia tu Ja cek No wak
i tłu macz. 

Pi smo z po dzię ko wa niem od sta ro sty sta szow skie go An drze ja
Kru zla, na czel nik Jan Ma zan ka prze ka zał prze wod ni czą ce mu Ra -
dy Ob wo du Win nic kie go Sier gie jo wi Ta tu sja ko wi. 



Region 5

reklama

Ko mór ko wy 
wła my wacz

Świę to krzy scy po li cjan ci za trzy -
ma li 35-let nie go męż czy znę po dej -
rze wa ne go o kra dzież z wła ma -
niem do jed ne go z punk tów sprze -
da ży te le fo nów ko mór ko wych.
Za ten czyn ko deks kar ny prze wi -
du je ka rę do 10 lat po zba wie nia
wol no ści.

Do zda rze nia do szło w mar cu
bie żą ce go ro ku. Nie zna ny wte dy
spraw ca wła mał się do jed ne go
z punk tów sprze da ży te le fo nów
ko mór ko wych w po wie cie ka zi -
mier skim. Spraw ca ukradł kil ka
te le fo nów ko mór ko wych i na wi ga -
cję sa mo cho do wą. Stra ty osza co -
wa no na kwo tę po nad 3400 zł. 

Skru pu lat na pra ca funk cjo na -
riu szy z Wy dzia łu Kry mi nal ne go
Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Ka zi mie rzy Wiel kiej do pro wa -
dzi ła do usta le nia i za trzy ma nia
spraw cy. Oka zał się nim 35-let ni
miesz ka niec po wia tu. Po li cjan ci
usta li li, że w ubie głym ro ku, ten
sam męż czy zna wła mał się
do dwóch in nych obiek tów han -
dlo wych na te re nie Ka zi mie rzy
Wiel kiej. Męż czy zna tra fił do po li -
cyj nej ce li. Za kra dzież z wła ma -
niem gro zić mu mo że na wet 10-
let ni po byt w wię zie niu.

Je chał na ga zie 
i da cho wał
We wto rek, 10 kwiet nia, oko ło go -
dzi ny 01.55 w Sta szo wie na uli cy
Kra kow skiej, bę dą cy w sta nie nie -
trzeź wo ści (0,97mg/l i 0,11mg/l za -
war to ści al ko ho lu w wy dy cha nym
po wie trzu) 41-let ni męż czy zna kie -
ru jąc sa mo cho dem oso bo wy mar -
ki Ford Mon deo, ja dąc ze Sta szo -
wa w kie run ku miej sco wo ści Sie -
lec, na łu ku dro gi zje chał na le we
po bo cze, a na stęp nie stra cił pa no -
wa nie nad kie row ni cą i zje chał
do ro wu do pro wa dza jąc do da cho -
wa nia sa mo cho du. 

W wy ni ku wy pad ku kie ru ją cy
do znał ob ra żeń cia ła i po zo stał
na ob ser wa cji na Od dzia le Chi rur -
gicz nym Szpi ta la Re jo no we go
w Sta szo wie. Z re la cji osób, któ re
nad je cha ły za raz po wy pad ku wy ni -

ka, że w wy wró co nym na dach po -
jeź dzie nie by ło in nych osób. Kie ru -
ją cy od da lił się z miej sca zda rze nia.
Usta lo no i za trzy ma no kie ru ją ce go
41-lat ka. Po stę po wa nie pro wa dzi
Ko men da Po wia to wa Po li cji w Sta -
szo wie.

Śmierć cze ka ła
na dro dze
13 kwiet nia Ko men da Po wia to wa
Po li cji w Sta szo wie zo sta ła te le fo -
nicz nie po wia do mio na przez dys po -
zy to ra Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Sta szo wie o wy pad ku dro go wym
na dro dze po wia to wej w miej sco wo -
ści Zrę bin w gmi nie Po ła niec.

W to ku pod ję tych czyn no ści
usta lo no, że w pią tek, 13 kwiet nia,
oko ło go dzi ny 13.00 do szło
do zde rze nia czo ło we go sa mo cho -
du oso bo we go mar ki Se at Cor do -
ba z sa mo cho dem cię ża ro wym
mar ki Sca nia wraz z na cze pą. 

W trak cie do ko na nych oglę dzin
usta lo no, że kie ru ją cy sa mo cho -
dem oso bo wym 19-let ni męż czy -
zna, za miesz ka ły w gmi nie Po ła -
niec, po sia da ją cy od ro ku pra wo
jaz dy ka te go rii B, ja dąc w kie run ku
miej sco wo ści Po ła niec stra cił pa -
no wa nie nad po jaz dem, zje chał
na prze ciw ny pas ru chu i ude rzył
czo ło wo w ja dą cy od Po łań ca sa -
mo chód cię ża ro wy mar ki Sca nia,
kie ro wa ny przez 46-let nie go męż -
czy znę z gmi ny Ole śni ca. W wy ni -
ku zde rze nia kie ru ją cy sa mo cho -
dem Se at po niósł śmierć na miej -
scu. Po stę po wa nie pro wa dzi Ko -
men da Po wia to wa Po li cji w Sta -
szo wie.

Wnu czek 
po bił bab cię
We wto rek, 10 kwiet nia dy żur ny
san do mier skiej po li cji zo stał za -
alar mo wa ny, że 72-let nia miesz -
kan ka gmi ny Dwi ko zy zo sta ła po -
bi ta przez swo je go 28-let nie go
wnucz ka. 

Męż czy zna pod nie obec ność
in nych do mow ni ków wtar gnął
do jej miesz ka nia i za żą dał od niej
wy da nia pie nię dzy. Gdy ko bie ta
od mó wi ła, wsz czął awan tu rę i do -
tkli wie ją po bił. 72-lat ka do zna ła

ob ra żeń cia ła, ko niecz na by ła po -
moc me dycz na. Spraw ca uciekł
i ukry wał się. In ten syw na pra ca
san do mier skich kry mi nal nych do -
pro wa dzi ła do za trzy ma nia w no -
cy 28-lat ka po dej rze wa ne go o po -
bi cie swo jej bab ci. Męż czy zna
tra fił do po li cyj nej ce li. Te raz mo -
że mu gro zić na wet 12-let ni po byt
w wię zie niu.

Sąd Re jo no wy przy chy lił się
do wnio sku zło żo ne go przez Ko -
men dę Po wia to wą Po li cji w San -
do mie rzu za po śred nic twem Pro -
ku ra tu ry Re jo no wej w San do mie -
rzu i za sto so wał śro dek za po bie -
gaw czy w po sta ci tym cza so we go
aresz to wa nia na okres trzech mie -
się cy od 11 kwiet nia do dnia 11 lip -
ca 2012 ro ku wo bec 28-let nie go
męż czy zny, po dej rza ne go o to, że
w dniu 10 kwiet nia uży wa jąc groź -
by po zba wie nia ży cia i prze mo cy
w po sta ci bi cia rę ka mi po ca łym
cie le, ude rza nia me ta lo wym stoł -
kiem, rzu ca niem w nią przed mio -
tów do pro wa dził do sta nu bez -
bron no ści swo ją 72-let nią bab kę,
po wo du jąc ob ra że nia. Usi ło wał jej
za brać nie okre ślo ną bli żej kwo tę
pie nię dzy, któ rych bab cia nie po -
sia da ła. 

Na je chał na gol fa
10 kwiet nia, o go dzi nie 17.08 dy -
żur ny Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Sta szo wie po wia do mił te le -
fo nicz nie Ko men dę Po wia to wą
Po li cji, że na uli cy Opa tow skiej
w Sta szo wie do szło do zde rze nia
dwóch po jaz dów oso bo wych
mar ki Volks wa gen Golf i Re nault
Sce nic, w wy ni ku któ re go jed -
na oso ba zo sta ła ran na i za b ra -
na ka ret ką po go to wia do szpi ta la
w Sta szo wie. 

W to ku bez zwłocz nie pod ję tych
czyn no ści usta lo no, że kie ru ją ca
VW Gol fem 33-let nia ko bie ta, ja dą -
ca w kie run ku Bo go rii, któ ra pod -
czas ma new ru skrę tu w le wo na po -
se sję prze pusz cza ła ja dą cy w kie -
run ku Sta szo wa swo im pa sem ru -
chu au to bus i w tym mo men cie zo -
sta ła ude rzo na w tył swo je go po jaz -
du przez ja dą cy za nią Re na lut Sce -
nie, kie ro wa ny przez 42-let nie go
męż czy znę.

BOR

Po li cjan ci z Ko men dy Wo je wódz -
kiej Po li cji w Kiel cach za trzy ma li
trzech męż czyzn, w wie ku od 25
do 27 lat, po dej rze wa nych o wła ma -
nia do ple ba ni na te re nie wo je wódz -
twa świę to krzy skie go, z któ rych to
obiek tów kra dli war to ścio we przed -
mio ty i pie nią dze. 

Męż czyź ni zo sta li usta le ni i za trzy -
ma ni przez po li cjan tów tuż po do ko na -
nym wła ma niu do ple ba nii w Kiel cach.
W po jeź dzie, któ rym się po ru sza li za -
bez pie czo no mię dzy in ny mi pie nią dze
po cho dzą ce z dat ków, pi sto let tzw. stra -
szak, a tak że wy ro by ju bi ler skie i mo ne -
ty ko lek cjo ner skie. 

Po po łu dniu, na te re nie Kielc nie -
zna ni spraw cy wła ma li się do ple ba ni,
a na stęp nie po splą dro wa niu po miesz -
czeń ukra dli pie nią dze w nie usta lo nej
kwo cie, dwa pasz por ty, sy gnet i mo ne -
ty ko lek cjo ner skie.

Po li cjan ci z Wy dzia łu Kry mi nal ne -
go wspól nie z funk cjo na riu sza mi Wy -
dzia łu Do cho dze nio wo -Śled cze go Ko -
men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel -
cach krót ko po zda rze niu usta li li oso by

po dej rze wa ne o to prze stęp stwo. Na te -
re nie Kielc za trzy ma li do kon tro li po -
jazd, w któ rym znaj do wa ło się trzech
męż czyzn. 

Ca ła trój ka, w wie ku 25, 26 i 27 lat
to miesz kań cy Kielc. Pod czas prze szu -
ka nia osób i po jaz du po li cjan ci zna leź -
li i za bez pie czy li mię dzy in ny mi pie nią -
dze w ob cej wa lu cie, du żą ilość mo net
o róż nych no mi na łach, po cho dzą ce
praw do po dob nie z dat ków, a tak że wy -
ro by ju bi ler skie, te le fo ny ko mór ko we
oraz pa miąt ko we mo ne ty. War tość za -
bez pie czo ne go mie nia zna le zio ne go
przy męż czy znach osza co wa no wstęp -
nie na oko ło 10 tys. zło tych.

Po nad to kry mi nal ni za bez pie czy li
rę ka wicz ki, pi sto let tzw. stra szak, a tak -
że łom i cze kan, któ re to na rzę dzia jak
po dej rze wa ją, wy ko rzy sty wa ne mo gły
być do po peł nie nia prze stęp stwa.

Męż czyź ni zo sta li za trzy ma ni i tra -
fi li do po li cyj ne go aresz tu. Śled czy nie
wy klu cza ją, że oso by mo gą być od po -
wie dzial ne za po dob ne wła ma nia
w ostat nim cza sie na te re nie na sze go
wo je wódz twa.

Pod ko niec ubie głe go ty go dnia
w po wie cie bu skim mia ło miej sce wła -
ma nie do przy ko ściel nej ple ba nii, gdzie
spraw cy skra dli sprzęt fo to gra ficz ny.
Po dob ne zda rze nie za ist nia ło na te re nie
po wia tu ję drze jow skie go. Tam spraw cy
po wła ma niu do ple ba nii skra dli przed -
mio ty i pie nią dze. Stra ty osza co wa no
na kil ka ty się cy zło tych. 

Za trzy ma nym przez po li cjan tów
męż czy znom mo że te raz gro zić na wet
10 lat wie zie nia.

Opr.: G. D.

Szaj ka za krat ka mi KRONIKA POLICYJNA
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Zwia stun wio sny
Kie dy po ja wia ją się, przy la tu ją ce do Pol ski z zi mo we go po by tu w cie płych
kra jach bo cia ny, to znak, że już na praw dę jest wio sna. Nasz kraj jest
od wie ków jed nym z głów nych sku pisk ich ży cia i roz mna ża nia się. Tu ma -
ją swo je sta łe sie dli ska, a gniaz da ota cza ne są opie ką i ochro ną. 

Współ cze sna cy wi li za cja nie po ma ga im w nor mal nym, na tu ral nym ży ciu. By -
ły na te re nie gmi ny Pa ca nów i gmin ościen nych przy pad ki, że gi nę ły roz bi ja jąc się
o li nie ener ge tycz ne, roz pa da ły się ich gniaz da, ka le cząc mło de, a tak że jak w Ra -
ta jach za wisł gło wą w dół bo ciek za plą ta ny w pla sti ko wy sznu rek do sno po wią zał -
ki, któ ry na wi nął się mu na no gach. Ale tu czło wiek  ota cza te pta ki opie ką,  a one
od wdzię cza ją się wra ca jąc do miejsc  skąd wy szły z gniaz da da jąc ra dość i do brą na -
dzie ję, że ten świat jest jesz cze nor mal ny. 

2 kwiet nia spo tka łem do rod ne go bo cia na sta tecz nie pe ne tru ją ce go pod mo kły
te ren wzdłuż dro gi wy jaz do wej z Pa ca no wa w kie run ku Bu ska. Ob ser wo wa łem
przez kil ka mi nut je go za cho wa nie. Nic so bie nie ro bił z mo jej, bądź co bądź bar -
dzo bli skiej obec no ści. Ale kie dy pod nio słem apa rat fo to gra ficz ny  uznał chy ba, że
prze kro czy łem gra ni cę je go pry wat no ści i … ma je sta tycz nie od le ciał w in ne miej sce.

Tekst i fo to. RO BERT GWÓŹDŹ

Bi blio man dla Bu ska
Miej sko -Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Bu sku -Zdro ju zo sta ła Bi blio te ką
Ro ku 2011. Pod czas uro czy stej ga li, ja ka mia ła miej sce 12 kwiet nia br.
w Wo je wódz kiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Kiel cach Ewa Mar ci niec ode bra ła
sta tu et kę „Bi blio man 2011”. 

Gra tu la cje, dy plom oraz sta tu et kę „Bi blio man 2011” z rąk Jac ka Ko wal czy ka,
dy rek to ra De par ta men tu Pro mo cji, Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu i Tu ry sty ki Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Świę to krzy skie go ode bra ła Ewa Mar ci niec, dy rek -
tor Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Bu sku -Zdro ju oraz bi blio te kar ki: Do -
ro ta Mor tas i Wio let ta Si dło -Mi cha lec ka. 

– Dzię ku ję ser decz nie za na gro dę. To za szczyt ne wy róż nie nie jest do wo dem
uzna nia dla co dzien ne go wy sił ku pra cow ni ków bu skiej bi blio te ki, któ rzy z du żym
za an ga żo wa niem pod cho dzą
do swo jej pra cy. Dzię ku ję też na -
szym czy tel ni kom, któ rzy przy -
czy ni li się do te go wy róż nie nia.
Dzię ki ich pa sji czy ta nia bi blio te -
ka osią ga tak wy so kie wskaź ni ki
czy tel nic twa w wo je wódz twie
świę to krzy skim, a to mo bi li zu je
nas do dal szej pra cy – po wie dzia -
ła Ewa Mar ci niec. 

Gra tu la cje dla zwy cięz ców
w imie niu bur mi strza mia sta
i gmi ny Bu sko -Zdrój Wal de ma ra
Si ko ry zło żył Ar tur To karz skar -
bnik gmi ny.

Jed nym z punk tów pro gra mu pod su mo wu ją ce go kon kurs był wy kład dr Hen -
ry ka Hol len dra pt. „Bi blio te ka rzu or ga ni zuj prze strzeń”. Ja dwi ga Zie liń ska oraz Ha -
li na Pa nek z Wo je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Kiel cach pod su mo wa ły dzia łal -
ność bi blio tek pu blicz nych na sze go re gio nu w 2011 ro ku.

Miej sko -Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Bu sku -Zdro ju
jest ak tyw nie dzia ła ją cą pla ców ką. Po dej mu je dzia ła nia pro -
mu ją ce czy tel nic two, or ga ni zu je cie ka we spo tka nia hi sto rycz -
ne, au tor skie, spo tka nia edu ka cyj ne dla dzie ci, warsz ta ty dla
mło dzie ży oraz lek cje bi blio tecz ne. Bi blio te ka rze dba ją o to,
by nie za bra kło na pół kach naj now szych i naj cie kaw szych
po zy cji wy daw ni czych. 

Pod czas uro czy sto ści przy zna no tak że ty tuł „Bi blio te -
karz Ro ku 2011”. Na gro dę tę otrzy mał An drzej Paź dzierz,
dy rek tor Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Pie ko szo wie.

Ja ro sław Za tor ski, bur mistrz mia sta i gmi ny Chmiel nik
oraz Mar cin Maj cher bur mistrz mia sta i gmi ny Oża rów zo -
sta li wy róż nie ni za szcze gól ne za słu gi dla roz wo ju bi blio tek
i czy tel nic twa w gmi nach. Opr. EHR

5 kwiet nia przed sta wi cie le ukra iń -
skich biur po dró ży za wi ta li do gmi -
ny Bu sko -Zdrój. Ukra iń scy go ście
prze by li do Pol ski na za pro sze nie
Ogól no pol skiej Spół dziel ni Tu ry -
stycz nej Gro ma da oraz Re gio nal nej
Or ga ni za cji Tu ry stycz nej Wo je -
wódz twa Świę to krzy skie go.

Wła ści cie le biur po dró ży z Ki jo -
wa oraz Do niec ka bar dzo in te re so wa -
li się ofer tą bu skie go uzdro wi ska.
Pod czas po by tu w „sło necz nym mie -
ście” mo gli wresz cie zwie dzić te miej -
sca, któ re naj bar dziej ich za cie ka wi ły,
stu diu jąc wcze śniej prze wod ni ki tu ry -
stycz ne. 

W pla nach zwie dza nia nie za bra -
kło oczy wi ście per ły pol skich uzdro -
wisk, czy li Sa na to rium Mar co ni. Go -
ście od wie dzi li rów nież ho tel „Gro -
ma da”, z któ rym pro wa dzą owoc ną
współ pra cę. Spa ce ro wa li tak że po Par -
ku Zdro jo wym. Z cie ka wo ścią wy słu -
cha li in for ma cji na te mat bu skich

wód lecz ni czych. Ukra iń skich glob -
tro te rów za chwy ci ła szcze gól na at -
mos fe ra sa na to rium Mar co ni. Nie
ma ły po dziw wzbu dzi ły też in we sty cje
gmin ne skie ro wa ne na tu ry sty kę. 

Pod czas wi zy ty, za gra nicz ni
przed sta wi cie le chcie li jak naj wię cej
do wie dzieć się o tu ry sty ce uzdro wi -
sko wej gmi ny. Py ta li o wa run ki
współ pra cy Bu ska z Re gio nal ną Or ga -
ni za cją Tu ry stycz ną Wo je wódz twa
Świę to krzy skie go. Wła ści ciel jed ne go
z biur po dró ży w Do niec ku, któ ry
szu ka w Pol sce moż li wo ści in we sty -
cyj nych, py tał tak że o za sa dy dzia ła -
nia part ner stwa pu blicz no -pry wat ne -
go i moż li wość ulo ko wa nia pie nię dzy
ukra iń skich in we sto rów wła śnie w Bu -
sku -Zdro ju. 

-Ofer ta Bu ska -Zdro ju jest kom -
plek so wą ofer tą. Ku ra cjusz znaj dzie tu
sa na to ria na mia rę swo ich po trzeb
i środ ków fi nan so wych. Wy le czy się
w z wie lu cho rób, sko rzy sta z bo ga tej

pro po zy cji wy da rzeń kul tu ral nych,
a w Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej
otrzy ma wszel kie po trzeb ne mu ma te -
ria ły. Ma te ria ły pro mo cyj ne pu bli ko -
wa ne są tak że w ję zy ku ro syj skim, co
dla na szych tu ry stów jest bar dzo waż -
ne – tak pod su mo wa ła po byt w bu -
skim ku ror cie Na ta lia Chmie low ska
z ki jow skie go biu ra Ukrzo vni shin to ur.

-Za wsze sta ra my się kie ro wać uwa gę
ukra iń skich i ro syj skich dzien ni ka rzy
oraz biur po dró ży wła śnie na Bu sko -
-Zdrój, bo to jed na z na szych pe re łek,
a miesz kań cy tych kra jów bar dzo się in -
te re su ją ofer tą świę to krzy skich uzdro -
wisk. Dla te go tym bar dziej dzię ku je my
Wal de ma ro wi Si ko rze, bur mi strzo wi
Bu ska, że ze chciał tak cie pło i ser decz -
nie przy jąć ukra iń skich go ści – do da je
Ja ro sław Pa nek, rzecz nik pra so wy Re -
gio nal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej Wo -
je wódz twa Świę to krzy skie go. 

Oprac. EHR, fot. JK

Z wi zy tą w „sło necz nym mie ście”
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reklama

Ju lia So wu la ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Czy żo wie, gmi na Stop ni ca,
Mar cin Wo ło szyn z Gim na zjum Nr 1
w Pa ca no wie i Kin ga Ści bi ło z I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go w Bu -
sku -Zdro ju bę dą re pre zen to wać po -
wiat bu ski w fi na le wo je wódz kim
XXXV Ogól no pol skie go Tur nie ju
Wie dzy Po żar ni czej „Mło dzież za -
po bie ga po ża rom”. 

W ro ze gra nych 2 kwiet nia eli mi na -
cjach po wia to wych, w któ rych udział
wzię ło pięć dzie się ciu uczniów szkół
pod sta wo wych, gim na zjów i szkół po -
nad gim na zjal nych, zwy cięz ców eli mi na -
cji gmin nych pierw sze trzy miej sca
w po szcze gól nych gru pach za ję li: szko -
ły pod sta wo we Ju lia So wu la – szko ła fi -
lial na w Czy żo wie, Pa try cja Ko pacz Ze -
spół Pla có wek Oświa to wych w Szań cu
i Ma te usz Wój cik Szko ła Pod sta wo wa
w Tu czę pach; gim na zja – Mar cin Wo ło -
szyn Gim na zjum Nr 1 w Pa ca no wie,
Ga briel Ste fań ski Gim na zjum w Ja ro sła -
wi cach, gmi na Tu czę py i Piotr Ol szo wy
Sa mo rzą do we Gim na zjum Nr 1 w Bu -
sku -Zdro ju; szko ły po nad gim na zjal -
ne – Kin ga Ści bło, Ar ka diusz Szot i Ma -
ria Nie dziel ska, wszy scy z I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w Bu sku -Zdro ju. 

Or ga ni za to ra mi fi na łu po wia to we -
go te go tur nie ju by li: Od dział Po wia to -
wy Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych RP w Bu sku -Zdro ju, Ko men da
Po wia to wa PSP w Bu sku -Zdro ju i Sta ro -
stwo Po wia to we w Bu sku -Zdro ju zaś
fun da to ra mi atrak cyj nych na gród i upo -
min ków dla zwy cięz ców eli mi na cji

i wszyst kich uczest ni ków by li: Za rząd
Po wia tu w Bu sku -Zdro ju, Nad wi ślań ski
Bank Spół dziel czy w Sol cu Zdro ju, Za -
kład Me ta lo wo -Ko tlar ski „SAS” w Ow-
cza rach, Hy dro ge otech ni ka Sp. z o.
o w Kiel cach, Gru pa Pol skie Skła dy Bu -
dow la ne S. A w We łczu, Uzdro wi sko
Bu sko -Zdrój S. A, Po wszech na Spół -
dziel nia Spo żyw ców „Spo łem” w Bu -
sku -Zdro ju, Fe de ra cja NSZZ PL Sa na to -

rium „Włók niarz” w Bu sku -Zdro ju, Sta -
cja De mon ta żu Po jaz dów „KAR” Kon -
ra da Zy cha w Elż bie ci nie, Mo to zbyt Ta -
de usza Krze miń skie go w Bu sku -Zdro ju
oraz Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go Pla ców ka w Bu sku -Zdro -
ju – fun da tor na gród spe cjal nych dla
gru py za wod ni ków, któ rzy za ję li miej sca
tuż za po dium. 

Na gro dy za za ję cie czwar te go miej -
sca otrzy ma li z rąk kie row ni ka od dzia -
łu An drze ja Ma ter ka w gru pie szkół
pod sta wo wych Pa weł Bła wat, w gru pie
gim na zjów Alek san der Ry bak i w gru -
pie szkół po nad gim na zjal nych Łu kasz
Soj ka. Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu w Bu sku -Zdro ju Ro bert Gwóźdź
przy go to wał pa miąt ko we pre zen ty dla
naj młod szych uczest ni ków te go rocz ne -
go fi na łu po wia to we go, któ ry mi by li
Pa try cja Ko pacz z Ze spo łu Pla có wek
Oświa to wych w Szań cu i Piotr Stocz -
kie wicz ze Szko ły Pod sta wo wej w Wi śli -
cy oraz dla na uczy cie la przy go to wu ją ce -
go naj dłu żej spo śród opie ku nów swo -
ich uczniów do te go kon kur su. By ła to
na uczy ciel ka ze Szko ły Pod sta wo wej Nr
2 w Bu sku -Zdro ju Lu cy na Ko złow ska. 

Fi nał Po wia to wy pod su mo wał pre -
zes Za rzą du Po wia to we go OSP RP, sta -
ro sta bu ski Je rzy Ko larz wspól nie z Ko -
men dan tem Po wia to wym PSP Ka zi mie -
rzem Ści bi ło. Ko men dant tak że przy go -
to wał pre zent dla opie ku na przy go to -
wu ją ce go do kon kur su uczniów z I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go w Bu sku -
-Zdro ju, gru py któ ra za ję ła trzy pierw -
sze miej sca w te go rocz nym fi na le. 

Uczest ni cy fi na łu po wia to we go
mo gli za po znać się ze sprzę tem bę dą -
cym na wy po sa że niu Ko men dy Po wia -
to wej PSP oraz uczest ni czy li w po ka -
zie ra tow nic twa dro go we go w wy ko na -
niu stra ża ków z tej jed nost ki. 

Ogól no pol ski Tur niej Wie dzy Po -
żar ni czej „Mło dzież za po bie ga po ża -
rom” ma na ce lu po pu la ry zo wa nie
prze pi sów i kształ to wa nie umie jęt no -
ści w za kre sie ochro ny lud no ści, eko lo -
gii, ra tow nic twa i ochro ny prze ciw po -
ża ro wej. W szcze gól no ści słu ży pro pa -
go wa niu wśród mło dzie ży zna jo mo ści
prze pi sów prze ciw po ża ro wych, za sad
po stę po wa nia w sy tu acjach za gro że nia,
umie jęt no ści po słu gi wa nia się pod -
ręcz nym sprzę tem ga śni czym i tech ni -
ką po żar ni czą, po zna nia hi sto rii i tra -
dy cji oraz or ga ni za cji ochro ny ppoż.
W trak cie ko lej nych eta pów eli mi na cji
po ru sza na jest ak tu al na te ma ty ka pre -
wen cyj na w tym tak groź ne dla lu dzi,
śro do wi ska na tu ral ne go wio sen ne wy -
pa la nie traw i in nych po zo sta ło ści ro -
ślin nych.

Tekst i fo to. RO BERT GWÓŹDŹ

Po wal czą o fi nał

Po nad pół ty sią ca osób z po wia tu
bu skie go uczest ni czy ło w pro jek cie
„ww. Wy klu cza my Wy klu cze nie. 19
mar ca w Bu skim Sa mo rzą do wym
Cen trum Kul tu ry od by ła się kon fe -
ren cja pod su mo wu ją ca ten pro jekt
na któ ry z Unii Eu ro pej skiej po zy -
ska no 1.3 mln zło tych. 

W pro jek cie, któ re go re ali za cja roz -
po czę ła się w stycz niu
2010 ro ku, a za koń czy
w ma ju bie żą ce go ro ku,
wzię ło udział już po -
nad 500 miesz kań ców
po wia tu bu skie go. Dzię -
ki po zy ska nym środ kom
unij nym, w wy so ko ści 1
mi lion 306 tys. Miej sko -
-Gmin ny Ośro dek Po -
mo cy Spo łecz nej w Bu -
sku -Zdro ju zor ga ni zo -
wał sze reg za jęć, ma ją -
cych na ce lu, jak wska -
zu je już sa ma na zwa
pro jek tu, prze ciw dzia ła nie
wy klu cze niu.

Obok róż ne go ro dza ju kur sów za -
wo do wych ta kich jak m. in.: bru karz,
bu kie ciarz, ko sme tycz ka czy wo lon ta -
riusz, utwo rzo ne zo sta ły tak że ko ła za -
in te re so wań skie ro wa ne dla dzie ci
i mło dzie ży. 

Na za ję ciach z mo de lar stwa i fo to -
gra fii, od by wa ją cych się w świe tli cy śro -
do wi sko wej oraz w Bu skim Sa mo rzą do -
wym Cen trum Kul tu ry, ich uczest ni cy
mo gli pod okiem fa chow ców roz wi jać
lub udo sko na lać swo je pa sje.

Du żym za in te re so wa niem cie szy ły
się, zor ga ni zo wa ne rów nież w ra mach
pro jek tu, co ty go dnio we dy żu ry psy cho -
lo ga, pe da go ga i do rad cy za wo do we go.

– Ja ko je dy ni w wo -
je wódz twie re ali zo wa li -
śmy te go ro dza ju wie lo -
płasz czy zno wy pro jekt -
po wie dzia ła Zo fia Guz,
dy rek tor Miej sko -Gmin -
ne go Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej. -Je go za kres
był sze ro ki, po cząw szy
od szko leń skie ro wa nych
do osób dłu go trwa le bez -
ro bot nych, po przez ko ła
za in te re so wań dla dzie ci
i mło dzie ży, mi ni golf oraz
po rad nic two psy cho lo gicz -

ne i za wo do we. Je stem bar dzo za do wo -
lo na, że uda ło nam się osią gnąć za mie -
rzo ny cel i bar dzo do brze zre ali zo wać
wszel kie za mie rze nia za war te w pro jek -
cie – do da ła.

Uczest ni cy kon fe ren cji mie li oka zję
wy słu chać kil ku pre lek cji na te mat m.
in.: wo lon ta ria tu, czy też moż li wo ści
po zy ski wa nia środ ków z Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. 

Pod czas uro czy sto ści zo sta ła otwar -
ta wy sta wa ze zdję cia mi uczest ni ków za -
jęć ko ła fo to gra ficz ne go. Obok niej
moż na by ło rów nież po dzi wiać mi ni
mo de le sa mo lo tów, ra kiet i la taw ców
au tor stwa mło dych mo de la rzy ko ła
mo de lar skie go „De dal”. 

AN NA RÓW NIAK

Wy klu czy li wy klu cze nie

W ramach projektuzorganizowano: Kursy zawodowe dla
170 osób;

Poradnictwopsychologiczno-pedagogiczne i zawodowe dla 250 osób; Koła zainteresowań dla 73 osób;
Wolontariat 
dla 20 osób



Jak wy glą da ją per spek ty wy eks por tu
pol skich pro duk tów rol no -spo żyw -
czych?

Han del ar ty ku ła mi rol no -żyw no ścio wy -
mi to dzi siaj jed na z pręż niej szych dzie dzin
pol skiej go spo dar ki, bo sta no wią one oko ło
11-12 proc. ca łe go pol skie go eks por tu. Jesz -
cze w ro ku 2003 do dat ni bi lans wy no sił nie -
speł na pół mi liar da eu ro. W ro ku 2010 by -
ło to 2,4 mi liar da eu ro, a za 2011 rok spo -
dzie wa my się od 2,8 do 3 mi liar dów eu ro
do dat nie go bi lan su. Ca ła war tość eks por tu
pro duk ta mi rol no -spo żyw czy mi po win -
na wy nieść za ubie gły rok 14 mi liar dów eu -
ro. War to za uwa żyć, że od 2002 do 2011 ro -
ku war tość eks por tu ar ty ku łów rol no -spo -
żyw czych wzro sła czte ro krot nie, z 3,5 mi -
liar da do pra wie 14 mi liar dów eu ro. 
Któ re ryn ki są dla nas naj waż niej sze? 

Naj więk szym part ne rem han dlo wym,
sta no wią cym oko ło 23 proc. na sze go eks -
por tu, są Niem cy. Tam sprze da li śmy w 2011
ro ku ar ty ku ły o war to ści oko ło 3 mld eu ro.
Je śli cho dzi ogó łem o ry nek Unii Eu ro pej -
skiej, to 80-81 proc. eks por tu kie ru je my
do Unii. Kra je „sta rej” pięt nast ki to oko ło
60 proc. ca łe go eks por tu. Nie ca łe 20 proc.
to ryn ki trze cie, wśród nich bar dzo istot ną
ro lę od gry wa Ro sja i moż na po wie dzieć, że
sprze daż na ten ry nek sta no wi oko ło 6-7
proc. war to ści ca łe go pol skie go eks por tu
pro duk tów rol no -spo żyw czych. 
Na si pro du cen ci po szu ku ją no wych kie -
run ków eks por to wych. Do syć po pu lar -
ny jest Da le ki Wschód. 

Ma my już zgo dy na eks port więk szo ści
pro duk tów rol no -żyw no ścio wych do Ja po -
nii, Chin, Wiet na mu, Sin ga pu ru, ale tak że
Emi ra tów Arab skich i Tur cji. Ak tu al nie cze -
ka my na po twier dze nie upraw nień eks por tu
za kła dów mię snych do Chin. Wszyst ko
wska zu je na to, że oko ło 12 za kła dów na 16
kon tro lo wa nych ta kie po twier dze nie chiń -
skie do sta nie. Jest to kwe stia do ku men tów,
na któ re cze ka my. My ślę, że na stą pi to la da
mo ment. 
Kie dy mógł by ru szyć eks port do Chin? 

Wszyst ko za le ży od przed się bior ców.
Je śli są go to wi, bę dzie to kwe stia kil ku ty go -
dni. 
Pol skie fir my po win ny się sku pić na kra -
jach Unii Eu ro pej skiej, czy też po win ny
szu kać bar dziej eg zo tycz nych ryn ków
zby tu? 

Naj bliż sze ryn ki są dla na szych pro du -
cen tów na tu ral ne. Ar ty ku ły rol no -żyw no ścio -
we to pro duk ty wraż li we na trans port, są sil -
nie ob cią żo ne kosz ta mi trans por tu i pa li wa.
Je śli ma my do brych bli skich part ne rów, to
war to z ni mi han dlo wać. Przy po mi nam, że
Niem cy i Ro sja to ci pierw si part ne rzy,
na któ rych wy pra co wu je my po nad po ło wę
do dat nie go bi lan su han dlo we go. De cy zja na -
le ży tu taj do przed się bior ców. Nikt nie bę -
dzie na ma wiał ich do han dlu w re jo nie, gdzie
eks port bę dzie nie opła cal ny. Na to miast dla
sta bi li za cji sprze da ży, cza sa mi na wet w sy tu -
acji, gdy opła cal ność jest nie co mniej sza, war -
to utrzy my wać do bre kon tak ty i re la cje z du -
ży mi, da le ki mi ryn ka mi jak Chi ny, Ja po nia,
Wiet nam czy Ko rea Po łu dnio wa. 
Czy kry zys Unii Eu ro pej skiej mo że się
od bić na na szym eks por cie w tym ro -
ku? 

Rok 2009 po ka zał, że tem po wzro stu
eks por tu utrzy ma ło się na po zio mie z ro ku
2008 i za ła ma nia nie by ło. Rok 2011 po ka -
zał po nad to, że mi mo kry zy su, z ja kim mie -
li śmy do czy nie nia już w ubie głym ro ku
w pań stwach Eu ro py Za chod niej, pol skie
ar ty ku ły żyw no ścio we utrzy ma ły się na tych
ryn kach. Je śli utrzy mu je my tem po wzro stu
eks por tu w gra ni cach 11 proc., w tym tak że

na ry nek nie miec ki, to wi dać wy raź nie, że
al bo kry zys nie jest aż tak głę bo ki, jak do -
no szą me dia i stra szą eko no mi ści, al bo je ste -
śmy aż tak kon ku ren cyj ni w wa run kach kry -
zy so wych, że na sze mu eks por to wi to nie
szko dzi. 
Cze go się pan spo dzie wa w tym ro ku?

Nasz eks port po więk szy się o ko lej ne 11
proc.? 

Trud no po wie dzieć, ale ta ki jest cel.
Nie mo że my za kła dać, że ogra ni czy my się

do pro duk cji na ry nek kra jo wy, lo kal ny, bo
mu sie li by śmy zmniej szyć na szą pro duk cję
już w tej chwi li o pra wie 27 proc. bo ta ki
jest udział eks por tu w war to ści wy twa rza -
nych pro duk tów żyw no ścio wych. 
Obec nie trwa ją roz mo wy z kra ja mi Ame -
ry ki Po łu dnio wej na te mat wza jem ne go
otwar cia ryn ków. Czy pol skie pro duk ty
spo żyw cze ma ją się szan sę od na leźć
na tam tych ryn kach, szcze gól nie w Bra -
zy lii, któ ra na zy wa na jest spi chle rzem
świa ta? 

Trud no jest sprze da wać zbo że do spi chle -
rza, któ ry jest peł ny. Eks port do ta kich kra jów
jak Bra zy lia, Ar gen ty na, ale tak że Sta ny Zjed -
no czo ne czy Ka na da to eks port tu ry stycz ny,
nie ma więk sze go zna cze nia. Do Bra zy lii sprze -
da je my za kil ka na ście mi lio nów do la rów, jest
to po zy cja mar gi nal na w na szym han dlu. 

Kra je Mer co su ru nie są szan są dla
rol nic twa eu ro pej skie go, w tym pol skie -
go. Są za gro że niem. Dą że nie do wza -
jem ne go otwar cia ryn ków Unii Eu ro pej -
skiej i kra jów Mer co su ru jest ten den cją
nie do brą. W za mian za otwar cie na -
szych ryn ków rol nych nie ma my wy rów -
na nia w ar ty ku łach prze my sło wych. Nie
ma my tak że otwar cia tam te go re gio nu
na usłu gi eu ro pej skie. Nie są dzę, by
osta tecz nie to po ro zu mie nie do szło
do skut ku. Jed nak z dru giej stro ny
wszyst ko wska zu je na to, że Unia Eu ro -
pej ska się do te go przy go to wu je. Ko mi -
sja Eu ro pej ska, po cząw szy od 2014 ro -
ku, prze wi du je środ ki na wy rów na nie
strat rol ni ków eu ro pej skich z po wo du
zrów na nia wa run ków han dlu z kra ja mi
Mer co su ru. 

Czy in ne stro ny świa ta, jak Afry ka, czy
Eu ro pa Wschod nia, mo gą być atrak cyj -
ne dla pol skich prze twór ców? 

Afry ka jest na szym ce lem, przede
wszyst kim Afry ka Pół noc na. Chce my wcho -
dzić na ryn ki Al gie rii, Ma ro ka czy do Emi -
ra tów Arab skich. Są to ryn ki, któ re co raz
chęt niej otwie ra ją się na pro duk ty mle czar -
skie, w pew nym stop niu tak że na pro duk ty
zbo żo we, choć tu je ste śmy mniej kon ku ren -
cyj ni od Eu ro py Po łu dnio wej z ra cji od le gło -
ści. Są to ryn ki bar dzo chłon ne, je śli cho dzi
o wo ło wi nę i prze two rzo ne mię so wo ło we.
Je śli cho dzi o Eu ro pę Wschod nią, to tra dy -
cyj nie głów ny mi part ne ra mi są dla nas: Ro -
sja, Ukra ina, Bia ło ruś, a tak że, choć w mniej -
szym stop niu, Ka zach stan. Z po zo sta ły mi
kra ja mi pro wa dzi my han del mar gi nal ny.
Dzię ku je my za roz mo wę.

Wywiad8 Czwartek, 19 kwietnia 2012

Do bre bo pol skie
Wy wiad z mi ni strem rol nic twa i roz wo ju wsi 
MAR KIEM SA WIC KIM na te mat szans i moż li wo ści
roz wo ju pol skie go eks por tu rol no -spo żyw cze go.

reklama
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Po nad ty siąc gim na zja li stów z po -
wia tu bu skie go i po wia tów ościen -
nych wzię ło udział w VIII Po wia to -
wych Tar gach Edu ka cyj nych 2012,
któ re od by ły się w Bu sku -Zdro ju. 

W pią tek, 13 kwiet nia w sie dzi bie
Po wia to we go Mię dzysz kol ne go Ośrod -
ka Spor to we go w Bu sku -Zdro ju od by ły
się VIII Po wia to we Tar gi Edu ka cyj ne,
któ rych or ga ni za to rem jest co rocz nie
Za rząd Po wia tu w Bu sku -Zdro ju. 

Dzię ki or ga ni zo wa nym tar gom co -
rocz nie ucznio wie gim na zjów z po wia -
tu bu skie go, ale rów nież z po wia tów
ościen nych ma ją moż li wość skon fron -
to wa nia w jed nym miej scu i cza sie
wszyst kich ofert szkół po nad gim na zjal -
nych dzia ła ją cych na na szym te re nie, co
z pew no ścią uła twi im pod ję cie de cy zji
o wy bo rze dal sze go po gim na zjum
kształ ce nia. 

W te go rocz nych tar gach udział
wzię ło po nad ty siąc gim na zja li stów. By -
ły pre zen ta cje szkół, kon sul ta cje w za -
kre sie po mo cy psy cho lo gicz nej, pe da -
go gicz nej, te ra peu tycz nej i lo go pe dycz -
nej, któ rych udzie la li pra cow ni cy Po -
rad ni Psy cho lo gicz no – Pe da go gicz nej
w Bu sku -Zdro ju. 

Gim na zja li ści mo gli sko rzy stać
z pro gra mu ba da ją ce go ich pre dys po -
zy cje za wo do we. Przy go to wa no rów -
nież ofer tę dla na uczy cie li. Mie li oni
moż li wość sko rzy sta nia z po rad w za -
kre sie do radz twa i do sko na le nia za -
wo do we go, udzie lo ne go przez do rad -
ców Po wia to we go Ośrod ka Do radz -
twa i Do sko na le nia Na uczy cie li w Bu -
sku -Zdro ju.

Tekst i fo to. RO BERT GWÓŹDŹ

Szko ły wal czą o uczniów



Ho do wa ne w wo je wódz twie świę to -
krzy skim kar pie z Wój czy zna la zły
się na li ście pro duk tów tra dy cyj -
nych. 

Na Li stę Pro duk tów Tra dy cyj nych
Mi ni ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
tra fia ją pro duk ty, któ rych wy jąt ko wa ja -
kość i wła ści wo ści wy ni ka ją ze sto so wa -

nia tra dy cyj nych me tod pro duk cji. In -
for ma cja, że ho do wa ny w tu tej szych
sta wach karp zna lazł się na li ście pro -
duk tów tra dy cyj nych jest do brze od bie -
ra na przez kon su men tów. Pro du cen ci
szu ka ją róż nych spo so bów na pro mo -
cję tak cen ne go kar pia. 

1 kwiet nia 2012 ro ku Uzdro wi sko

So lec -Zdrój za pre zen to wa ło na Fe sti wa -
lu Sma ków, któ ry od był się w Bu skim
Sa mo rzą do wym Do mu Kul tu ry kar pia
z Wój czy przy go to wa ne go na róż ne
spo so by. Przy go to wa ny pro fe sjo nal ny
stół ugi nał się od po traw z kar pia. Był
karp wę dzo ny, sma żo ny i w ga la re cie
w róż nych for mach. Oczy uczest ni ków

fe sti wa lu nie od ry wa ły się od po traw
z tej ry by. 

Wa ria cje sma ko we na te mat kar pia
oka za ły się wiel ką nie spo dzian ką dla ku -
ra cju szy, któ rzy cie szy li się z ta kiej pro -
po zy cji kosz to wa nia na co dzień po traw
z ry by lo kal nej w So lec kim Uzdro wi -
sku. Ten kie ru nek dzia ła nia kie row nic -
twa uzdro wi ska so lec kie go wy zna cza
no wą ja kość w kre owa niu ofer ty tu ry -
stycz no–uzdro wi sko wej. Cze ka my na
toż sa mość lo kal ną w na szych kuch -

niach. Pro jekt współ pra cy trzech Lo kal -
nych Grup Dzia ła nia tj. Sto wa rzy sze nia
„G5” Sło necz ne go Li de ra i Per ły Po ni -
dzia ma na ce lu po bu dze nie miej sco -
wych śro do wisk w kie run ku od two rze -
nia tra dy cji w kuch ni i stwo rze nia ofer -
ty ku li nar nej bo ga tej i atrak cyj nej dla
po ten cjal ne go kon su men ta na Szla kach
Po ni dzia i Po wi śla. 

Tekst. MAŁ GO RZA TA DO NOCH 
Fo to. PIOTR KA LE TA

Fotoreportaż V

reklama

Tra dy cyj ny z Wój czy



Publicystyka 9
I, o ile ka ru ze la jest po to, że by

klien to wi krę ci ło się w gło wie, to nie
wiem cze mu za wrót gło wy wciąż wy wo -
łu je u nas, pa cjen tów szpi tal. Wy da wa -
ło się, że po zmia nie dy rek to ra spra wy
szyb ko pój dą w do brym kie run ku
i szpi tal z ron da wy je dzie wresz cie
na pro stą dro gę. Wie lu mia ło na dzie ję,
że kie ru ją cy wresz cie bę dzie wie dział,
w ja kim kie run ku się uda my. 

Jak czy ta li śmy na stro nie Echa
dnia – „Od wo ła nie dy rek to ra Skrzyp ka
od by ło się w spo sób kul tu ral -
ny” – i stwier dził to sam se kre tarz po -
wia tu. I cóż z te go wy ni ka dla nas pa -
cjen tów? 

No wy dy rek tor Grze gorz Ga -
łusz ka, o któ rym wcze śniej moż na by ło
prze czy tać ja ko kan dy da cie na wo je wo -
dę świę to krzy skie go, po ja wił się w at -
mos fe rze dość ta jem ni czej, ale zo stał
po wo ła ny przez Za rząd Po wia tu w pro -
ce du rze bez kon kur so wej. I tu ta jem ni -
czość się ury wa, bo Za rząd ta kie rze czy
mo że ro bić. Wy da wa ło się, że ko niec
wszyst kich pro ble mów. Kom plet de cy -
den tów z jed nej par tii (PSL): dy rek tor,
wszy scy człon ko wie Za rzą du Po wia tu,
prze wod ni czą cy Ra dy Spo łecz nej i no -
wy kie row nik or ga ni za cyj no -praw ny. I,
jak się nie my lę, tyl ko dy rek tor me dycz -
ny jest oso bą bez par tyj ną. Żad nych
zgrzy tów po li tycz nych, prze py cha nek.
Par tia bar dzo wraż li wa spo łecz nie,
na na szym te re nie ob da rza na w wy bo -
rach naj więk szym za ufa niem spo łecz -
nym. 

Ufa jąc w nie omyl ność Za rzą du
uzbro ili śmy się w cier pli wość cze ka jąc
ob ja wów lep sze go. Mal kon ten ci mno -
ży li wąt pli wo ści: a to, że miesz ka
w Kiel cach, a to, że jest dzie ka nem
Wyż szej Szko ły Eko no mii i Pra wa,
a to, że wy kła da i tu i tam, a te raz zo -
stał jesz cze rad nym Sej mi ku. Ja pod -
cho dzi łem do te go spo koj nie, bo
wiem, że do ba ma aż 24 go dzi ny i jak
trze ba, moż na ty le funk cji po go dzić
(z do brym skut kiem?). A tu wy raź nie
by ło trze ba. 

Spra wie dli wie trze ba stwier dzić, że
prze jął szpi tal no wy dy rek tor z do bro -
dziej stwem in wen ta rza, a naj więk szym
je go szczę ściem był roz strzy gnię ty kon -
kurs na, mó wiąc ję zy kiem naj zwy klej -
sze go pa cjen ta, kar dio chi rur gię. Wy da -
wa ło się na pod sta wie prze ka zów me -
dial nych, od gło sów wy stą pień na se -
sjach Ra dy Po wia tu i Ra dy Spo łecz nej
ZOZ, że ba lu stra do wa in we sty cja w bu -
ską kar dio lo gię za koń czy się suk ce sem.
Nic to, że od dział w Piń czo wie już
wcze śniej pra co wał, a kie lec ki NFZ wy -
raź nie in for mo wał, iż nie ma moż li wo -
ści sfi nan so wa nia dwóch ta kich od dzia -
łów na Po ni dziu. 

Hucz ne otwar cie. Pięk na ga la. I,
kla pa. Bu ska ofer ta oka za ła się ni żej
oce nio na niż piń czow ska, a po wnie sie -
niu przez dy rek cję szpi ta la od wo ła nia
jesz cze punk ty po le cia ły w dół, bo oka -
za ło się, że za wie ra ła nie praw dzi we da -
ne – co moż na wy czy tać na stro nie kie -
lec kie go NFZ. Nie po mo gło tu wzmoc -
nie nie dy rek cji pla ców ki no wym kie -
row ni kiem praw no -or ga ni za cyj nym. 

Uro lo gia – mo że my stwier dzić,
że by ła. Kar dio lo gia – mia ła być. Ge ria -
tria – to no wy kie ru nek znaj du ją ce go
się na ron dzie bu skie go szpi ta la. Ja ko
pa cjent jesz cze mło dy do syć, mam na -
dzie ję, że do cze kam. Nic mnie nie cie -
szy, że w wo je wódz twie to pierw sza, czy
też jed na z pierw szych pla có wek, bo
bio rąc pod uwa gę etap ży cia po ten cjal -
nych pa cjen tów, póź niej po zo sta je nam
tyl ko wi zy ta u naj po pu lar niej sze go le -
ka rza po wia tu. I tak ron do sta ło się
chy ba ma ka brycz ne. 

Nie co no we go wno si za wsze za -
miesz cze nie na szpi tal nym ron dzie lu -
stra. Za wsze w nim wi dać coś in ne go
i ina czej. Wy krzy wia, przy bli ża, ale za -
wsze to tyl ko wi do ki. Ta ki, dość cie ka -
wy spo sób uka za nia ru chu na lecz ni -
czym ron dzie zna la zła dy rek cja szpi ta la
na swo jej stro nie in ter ne to wej. By ły już
pre zen ta cje szpi ta la w pra sie, na im pre -
zach i pro szę – no wa, cie ka wa kon cep -
cja po pra wia nia wi ze run ku pla ców ki.
Gdy by ktoś chciał po pra wić so bie hu -
mor – po le cam wy wiad z kie row ni kiem
Od dzia łu Chi rur gicz ne go Ogól ne go.
Choć nie ła two prze brnąć przez ca ły
ma te riał – war to! Wresz cie coś da ją ce go
pa cjen to wi na dzie ję na lep sze w bu skim
lecz nic twie. Wy wiad otwie ra ją cy oczy
na by ło i kie ru ją cy roz ma rzo ny wzrok
na bę dzie.

Czy ta jąc na bie ra my pew no ści,
że tym ra zem nikt nie wpusz cza nas
w ma li ny w ce lu prze chwa la nia się
i snu cia nie re al nych pla nów. Je ste śmy
prze ko na ni, że pan kie row nik nie
lu bi się chwa lić, ale fał szy wą
skrom ność uwa ża za ob łu dę,
więc za pew nia, że te go co się
u nas po dzie je bę dą nam in ni za -
zdro ścić. Do wie dzą się wszy scy,
gdyż przy go to wu je my pu bli ka -
cje afi lio wa ne przez Od dział
Chi rur gicz ny Ogól ny na sze go
szpi ta la, tym sa mym w na uce
pol skiej po ja wi się wresz cie Bu -
sko -Zdrój. 

Bę dzie le piej, bo
o tym, że do wy ko na nia jest
gi gan tycz na ro bo ta no wy szef
wie dział i przy cho dząc tu miał
świa do mość, że opi nia, o od -
dzia le chi rur gii w Bu sku -
-Zdro ju, mó wiąc de li kat nie,
nie by ła naj lep sza. Pew nie
mo że my się do my ślać, że bu -
ska chi rur gia by ła skan se nem sztu ki le -
kar skiej w tym za kre sie, gdyż no wy szef
przed sta wia po wie rzo ną mu mi sję na -
stę pu ją co: „Za mie rze niem pa na dy rek -
to ra Grze go rza Ga łusz ki by ło tchnię cie
no we go du cha i wnie sie nie no wo cze -
sno ści do chi rur gii w na szym szpi ta lu”.
Ma my na dzie ję, że no wy i sta ry per so -
nel po jął już ową mi sję, a je śli nie, pod -
po wia dam, że wy wiad bar dzo wy raź nie
wska zu je wie lo to ro we dzia ła nia. Po czy -
na jąc od przy kła dów nie wła ści wych
zwro tów kie ro wa nych pod ad re sem pa -
cjen ta do uświa do mie nia le ka rzom
i pie lę gniar kom, że już sam po byt
w szpi ta lu sta no wi dla pa cjen ta stres,
a co do pie ro in wa zyj ne ba da nia i sam
za bieg ope ra cyj ny, a więc nie moż -
na do pu ścić do te go by cho ry czuł za -
gu bio ny i nie do in for mo wa ny. 

Au tor wy wia du da je tu go to wą wy -
kład nię co sta ty sty ka mó wi o moż li -
wych po wi kła niach i do brze, bo niech
się pa cjent za sta no wi. Ope ra cja to nie
ta kie so bie hop – siup. Za nic jed nak
nie mo gę wy kom bi no wać, czy od dział
ro bi du żo, czy ma ło. Na mój dwu krot -
ny ogląd od dzia łu – tło ku nie ma. To

do brze i dla le żą cych i dla ob słu -
gi – chy ba – czy nie? Wy ko ny wa nie
dzie siąt ków za bie gów en do sko pii mie -
sięcz nie to je den na dzień, czy aż –trzy.
Czy to, że od dział ob słu żył – „pół ty -
sią ca cho rych”, „ćwierć ty sią ca pa cjen -
tów” – to mia ra suk ce su? Czy je den za -
bieg ope ra cyj ny, w któ rym uczest ni czył
pan dok tor w pierw szych mie sią cach to
du żo i 30 tys. mie sięcz nie to ma ło. Jak
dla ko go. Mo że i tak, i tak, ale tak to
by wa na ron dzie, gdzie ruch moż li wy
jest tyl ko w jed ną stro nę. 

Je stem w sta nie za to zro zu mieć, że
zda niem sze fa, wresz cie za pa no wał
na od dzia le po rzą dek. Cho rzy nie są
ope ro wa ni „z bie gu” ani „w bie gu”,
w at mos fe rze cha osu i ba ła ga nu. Nie są
przyj mo wa ni na sa lę cho rych pa cjen ci
wcze śniej nie umy ci. I tu, jak by wra ca
zdzi wie nie. Czyż by czy stość i po rzą dek
sta ły się na chi rur gii czymś tak no wym.
No wo ścią jest też po dob no je li to wa
spo koj ność po ope ra cyj nych pa cjen tów.
Te raz nic im nie gro zi. Przed wrze -

śniem,

kie dy pan dok tor ob jął
od dział, ewen te ra cji, czy li wy pad nię cia
je lit przez ra nę po ope ra cyj ną, by ło
po kil ka na ście w ro ku! Kosz mar. Że aż
tak źle by ło, nikt by nie po my ślał. Cał -
kiem słusz nie szef od da je hołd swo im
pie lę gniar kom, któ re bar dzo ofiar nie
i z po świę ce niem opie ku ją się pa cjen ta -
mi, nie pa trząc na swo je na praw dę
skrom ne za rob ki i cza sa mi obe lży we
sło wa, ja kie pod ich ad re sem pa da ją. Je -
śli ze stro ny pa cjen tów – ja je w imie niu
wszyst kich prze pra szam szcze rze.
Przy zmie nia ją cej się ka drze le kar skiej
w du żej mie rze to one re pe ru ją at mos -
fe rę od dzia łu. 

Że by nie by ło tak cu kier ko wo,
mu si my wie dzieć, że cu dów nie mo że -
my się spo dzie wać w Bu sku z przy czyn,
któ re by ły dla mnie oczy wi ste, a któ -
rych przy wo ła nie przez pa na dy rek to ra
znów wpę dzi ło mnie w me lan cho lię.
Wiedz cie miesz kań cy po wia tu, że
współ cze sne le cze nie chi rur gicz ne mu si
uwzględ niać wa run ki, w ja kich zo sta je
ono prze pro wa dzo ne. Nie moż na po -
ry wać się z mo ty ką na słoń ce. Na wet

naj lep szy kie row ca raj do wy nie wy gra
wy ści gu ja dąc tra ban tem, a naj lep szy ze -
gar mistrz nie na pra wi ze gar ka,
przy uży ciu młot ka i śru bo krę tu, zbo ża
nie ści na się już sier pem czy ko są, tyl -
ko no wo cze sny mi kom baj na mi. Fur -
man ki zo sta ły wy par te przez trak to ry.
Trud no się nie zgo dzić z tak pro stą ar -
gu men ta cją. Wy cho wa łem się na fil mie
„Sa mi swoi” i ar gu men ta cja Paw la ka
tra fia do mnie. Ale, oby wa te le gło wa
do gó ry. 

Jed no cze śnie nie zna czy to, że nasz
szpi tal to ja kiś za ścia nek, któ ry nic nie
mo że. Prze ciw nie – nasz szpi tal ma bar -
dzo du ży po ten cjał ludz ki, któ ry od po -
wied nio wy ko rzy sta ny mo że przy no sić
mia stu chlu bę, a pa cjen tom z re gio nu
no wo cze sną po moc, ade kwat nie
do swo je go po zio mu re fe ren cyj no ści.
I tu dia beł, jak zwy kle tkwi w szcze gó -
łach. Cho dzi o re fe ren cyj ność. Opis ka -
rie ry za wo do wej no we go sze fa bu skiej
chi rur gii ro bi wra że nie. Pra co wał w róż -
nych miej scach na świe cie (tu ma my

wre sz  -

cie coś wspól ne go), a chcąc da lej być
jej człon kiem bry tyj skiej izby le kar skiej
jest zo bli go wa ny do sto so wa nia w co -
dzien nej prak ty ce za sad le cze nia zgod -
nych z tzw. Evi den ce Ba se Me di ci ne,
czy li współ cze sną me dy cy ną, opar tą
na fak tach i na co dzień czy ni to w Bu -
sku -Zdro ju. Czyż by in ni le ka rze na sze -
go szpi ta la nie bę dąc człon ka mi tej
izby by li z te go zwol nie ni?

Przy wo ły wa nie ko lej nych
cy ta tów sta je się nie wąt pli wie nu żą ce,
a je śli nie zro zu mia łe, przy po mi nam, że
zwier cia dło na ron dzie za wsze jest krzy -
we. Zresz tą sam au tor, do kie row ni ka
praw ne go zwra ca się sło wa mi: „Wi dzę
zdzi wie nie na pa na twa rzy”

I już na za koń cze nie przy po mnia -
ną w wy wia dzie ma my hi sto rię lecz nic -
twa po cząw szy od bal wie rzy i go li bro -
dów, a skoń czyw szy na okre śle niu kom -
pe ten cji dzi siej sze go chi rur ga w za kre -
sie zna jo mo ści ana to mii i szcze gó ło -
wych ele men tów ope ra cji z za pew nie -
niem, że na ca ły ten hi sto rycz ny do ro -

bek sku pio na jest uwa ga kie row nic twa,
a nie na wi dzi mi się ope ra to ra i tak się
już obec nie dzie je w Od dzia le Chi rur -
gii – oczy wi ście, że na szej. 

Je śli ktoś dzi wi się, ileż to nie na wy -
my śla łem, przy znać mu szę, że ar ty kuł
w tre ści jest ma ło au tor ski. Krót kie po -
rów na nie z wy wia dem i oka że się, że
więk szość to cy ta ty ze stro ny in ter ne to -
wej ZOZ. Nie moż li we, też bym tak po -
my ślał. W wy wia dzie pa da też stwier -
dze nie, że ku charz po tra fi piec ciast ka,
ale le piej ro bi to cu kier nik. De dy ku ję je
au to rom wy wia du. Po słu chaj cie sa mi
sie bie. Niech chi rurg ope ru je, kie row -
nik dba o kon trak ty i or ga ni za cję pro -
ce su le cze nia, bo coś wy da ję mi się, że
zbyt du żo w szpi ta lu po ja wi ło się eru -
dy tów. I zde cy du je cie się wresz cie – raz
kie row nik, raz „je dy ny z or dy na to rów”.
I pa mię taj cie, że no we słów ko – pi jar
nie jest da le kie od pro pa gan dy. Nie ta -
kie na dzie je wią że spo łecz ność lo kal -
na z no wym kie row nic twem szpi ta la. 

Za mknij my mal kon tenc two do -
słow nym cy ta tem: „Ale spu ść my za sło -
nę mil cze nia na te wcze śniej sto so wa ne
me to dy i nie tyl ko te. One obec nie
od pół ro ku, tzn. od kąd tu je stem ode -
szły już do hi sto rii.” I niech tak zo sta -
nie. Mam na dzie ję, że wy wiad to nie za -
sło na. Nie chwal my się dzięk czyn ny mi
li sta mi z Kra ko wa i za gra ni cy. Niech
wy ni ki i do ko na nia prze mó wią.
Do świą tecz nej kart ki za miesz czo nej
na stro nie in ter ne to wej szpi ta la – ży czą -
cej nam na dziei i wia ry w sens ży cia,
do dam jesz cze – zdro wia! Szcze rze po -
wiem, że po prze czy ta niu wy wia du, ra -
czej na ope ra cję się wy bie ram. Nie ma
to wie le wspól ne go z me ry to rycz ną
oce ną od dzia łu, ale wy wiad wpra wił
mnie w za kło po ta nie. Ale naj waż niej szy

ar gu ment – po pro stu mam
na dzie ję być zdro wy. 

I mu szę po wie dzieć na ko -
niec, że wca le nie czu ję się ura -
żo ny sło wa mi pa na kie row ni ka
chi rur gii: „Nie ste ty oso by nie -
po sia da ją ce ja kie go kol wiek do -
świad cze nia le kar skie go, bądź
bar dzo mier ne, uwa ża ją, że chi -
rurg ma tyl ko zo pe ro wać, a da -
lej to już ja koś tam bę dzie, a jak
cho ry umrze to wi docz nie tak
mu sia ło być. Ta ki po gląd praw -
do po dob nie pa no wał tu taj wcze -
śniej…„(cy tat). Je śli brak do -
świad cze nia le kar skie go spy cha
mnie do ka te go rii osób mier -
nych, to od waż nie stwier dzę, że
jest mi bar dzo mi ło, bo po dob nie
my ślą cych jak ja, jest cał kiem sym -
pa tycz ne gro no. Nie ocze ku ję
prze pro sin, bo to wa rzy stwa nie za -

mie rzam zmie nić. 

Cze ka jąc na ri po stę oświad -
czam, że nie od no szę się do sta nu bu -
skie go od dzia łu chi rur gii, a je dy nie
do tre ści za miesz czo ne go wy wia du.
Cie kaw je stem od bio ru wy wia du przez
śro do wi sko bu skich le ka rzy, o któ rym
mam bar dzo do bre zda nie. Nie ste ty,
nie są to kon tak ty pry wat ne, więc trud -
no mi o opi nie z tej stro ny. Mo że ktoś
na pi sze do Extra Kor so. 

Co na dziś? Szpi tal ma za dłu że nie,
mo że nie ja kieś po ra ża ją ce, ale sta ro -
stwo zna la zło się w ta kiej sy tu acji fi nan -
so wej, że nie bar dzo moż na mieć na -
dzie ję na po kry cie dłu gu. Mó wiąc nie -
fa cho wym ję zy kiem chi rur gicz nym pró -
bu je się to ja koś po fa stry go wać. I ca łe
szczę ście, że już po tra fi my za po bie gać
ewen te ra cji. I jak traf nie w ta kiej sy tu -
acji mó wi Ge no we fa Pi gwa – Ży czem
Wom Ko cha ni zdro wia i vi ce ver sa! 

Cier pli wy, bo zdro wy 
MIESZ KA NIEC BU SKA.

Szpi tal na ron dzie
Obie ca no w ostat niej kam pa nii sa mo rzą do wej bu do wę ron da na skrzy żo wa niu
przy szpi ta lu. Jak zwy kle z obie can ka mi wy bor czy mi, skoń czy ło się na ko lo ro wej
wi zji – po my ślał by do świad czo ny wy bor ca. I tu nie chaj się wy bor ca zdzi wi. Po pro -
stu nie ro zu mie, co do nie go się mó wi ło. Bo jak że ina czej na zwać sy tu ację, w któ -
rej od wie lu lat znaj du je się bu ska lecz ni ca, jak nie ron dem, je śli nie chce my po su -
nąć się za da le ko i użyć zło śli wie okre śle nia – ka ru ze la?



Ga lę Fi na ło wą w ro li kon fe ran sje ra
po pro wa dzi tra dy cyj nie, jak ma to miej -
sce z oka zji każ dych wy bo rów zna ny
wszyst kim Con ra do Mo re no.

Jak sam wie lo krot nie przy zna je

w udzie la nych wy wia dach czu je się jed -
no cze śnie Hisz pa nem i Po la kiem. Wy -
stę po wał w ta kich pro gra mach jak „Ta -
niec z gwiaz da mi”, „Fort Boy ard”, „Ta -
niec na lo dzie”, „ Ja ka to me lo dia”, a

tak że  re ali zo wał dla pro gra mu „Py ta nia
na śnia da nie” fe lie to ny w Hisz pa nii i
Niem czech. La tem 2008 ro ku współ -
pro wa dził w TVP In fo pro gram tu ry -
stycz ny „Okno na Pol skę”. 

Mo re no ko men tu je swo ją ka rie rę
na stę pu ją co: - Z per spek ty wy cza su mo -
gę je dy nie po wie dzieć, że to by ły krót -
kie epi zo dy z mo je go ży cia, któ re
oprócz przy jem no ści by ły dla mnie cie -
ka wą przy go dą z ka me rą i po zwo li ły mi
z cza sem na brać dy stan su do sie bie sa -
me go i mo gę uznać, że by ły przy dat ne
w pew nym mo men cie mo je go ży cia. 

Jed nak na wet Con ra do Mo re no ma
wa dy. Ja kie? On sam uwa ża, że je go naj -
więk szą wa dą jest to, że nie po tra fi tań -
czyć fla men co mi mo, że jest Hisz pa -
nem. Bra ki pró bu je nad ro bić w Pol sce.

Za gra Gro ove Bu sterz. For ma cja ta
po wsta ła pod ko niec 2006 ro ku z ini -
cja ty wy Ca mey Re cords. Człon ko wie
gru py są oso ba mi, któ re od lat dzia ła ją
na mu zycz nym ryn ku, udzie la jąc się w
ogrom nej ilo ści pro jek tów z róż nych
ga tun ków mu zycz nych. Po łą czy ła ich
przy jaźń oraz oczy wi ście mi łość do
mu zy ki. Gro ove Bu sterz czy li: wo ka list -
ka oraz au tor ka mu zy ki Cay ra, wo ka li -

sta oraz au tor tek stów i mu zy ki Be zik
oraz pro du cen ci, au to rzy mu zy ki Al -
che mist Pro ject. Utwo ry Gro ove Bu -
sterz to nie zwy kłe po łą cze nie wie lu ga -
tun ków mu zy ki klu bo wej ta kich jak
elek tro ho use, ho use, di sco, fun ky i in -
nych.

Sła wę ze spo ło wi Gro ove Bu sterz
przy niósł pierw szy sin giel "De sti ny",
któ ry w chwi lę po pre mie rze stał się
ogól no pol skim me ga hi tem, emi to wa -
nym przez wszyst kie naj więk sze ra dia
oraz te le wi zje na te re nie ca łej Pol ski.
Wie lo krot nie utwór znaj do wał się na
pierw szych miej scach list prze bo jów
roz gło śni ra dio wych. Ko lej nym sin glem
ze spo łu któ ry tyl ko i wy łącz nie po twier -
dził nie zwy kle prze bo jo wy po ten cjał
gru py jest naj now szy "Su per lo ver". 

Tak sa mo jak "De sti ny" utwór ten
stał się jed nym z naj po pu lar niej szych
utwo rów gra nych przez roz gło śnie ra -
dio we oraz sta cje te le wi zyj ne w ca łym
kra ju. 

Ze spół jed nak nie spo czął na przy -
sło wio wych lau rach i na prze ło mie
2008/2009 ro ku wy da je ko lej ny sin giel
"Talk To Me", któ ry jak i po przed nie
su per pro duk cje wień czy ogrom ne suk -
ce sy i za pew nia ze spo ło wi czo ło we
miej sce na klu bo wej sce nie. Dzię ki tak
świet nej for mie ar ty stycz nej Gro ove Bu -
sterz wy stę pu je na wie lu zna czą cych
kon cer tach w ca łej Pol sce.

W 2009 ro ku zwień cze niem pra cy
ze spo łu Gro ove Bu sterz po ja wia się na
ryn ku dłu go ocze ki wa na pły ta "First
Step". Al bum "First Step" to pięt na ście
ta necz nych utwo rów, z któ rych każ dy
ma szan se zo stać hi tem. 

War to do dać, że ze spół Gro ove Bu -
sterz zo stał no mi no wa ny do na gro dy
Eska Mu sic Awards 2009 w ka te go rii
ze spół ro ku.
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Gwiaz dy ga li
Na te go rocz nej Ga li Fi na ło wej Miss Pol ski, Miss Pol ski Na sto la tek i Mi ste ra
Zie mi Świę to krzy skiej 2012 po ja wią się, jak co ro ku, praw dzi we gwiaz dy. Już
nie dłu go cze ka nas praw dzi wa uczta dla zmy słów. Im pre za od bę dzie się 28
kwiet nia, o go dzi nie 18.00 w Mię dzy na ro do wym Cen trum Kul tur w Kiel -
cach – Fil har mo nia Świę to krzy ska.

l  l  l



Edu ka cyj na wy pra wa
ma rzeń dla naj lep szych
uczniów klas Tech ni -
kum w Ze spo le Szkół
w Po łań cu.

Wie le go dzin wspól nych przy go to -
wań i trzy dni wy jaz du to chwi le, któ re
na dłu go po zo sta ną w pa mię ci dla ośmiu
naj lep szych uczniów Tech ni kum Elek tro -
nicz ne go, Ener ge tycz ne go i Te le in for ma -
tycz ne go w Po łań cu. Wy jazd to nie zwy -
kle in no wa cyj ny i spek ta ku lar ny, spo sób
do ce nia nia wkła du pra cy naj lep szych
uczniów w każ dej kla sie da ne go ty pu
szko ły. W po dróż za bra li śmy po jed nym
uczniu z naj lep szą śred nią ocen i wzo ro -
wym za cho wa niem, z klas tech ni kal nych
bo wiem na ty le po zwo li ły nam po zy ska -
ne od spon so rów fun du sze.

Nie by ła to zwy kła wy ciecz ka, ale
sa mo dziel nie przy go to wa ny i zre ali zo -
wa ny wy jazd edu ka cyj ny. Nad wszyst -
kim pra co wa li śmy wspól nie z ucznia -
mi – od tra sy, pro gra mu po pre li mi narz
kosz tów. Każ dy z uczniów wcie lał się
w ro lę pi lo ta lub prze wod ni ka i miał
za za da nie na przy kład za ła twić for mal -
no ści w ho te lu, za ku pić bi le ty, do pro -
wa dzić gru pę do da ne go obiek tu, opo -
wie dzieć hi sto rię i po dać kil ka cie ka wo -
stek da ne go miej sca.

– Po Rzy mie wę dro wa li śmy szla -
kiem wy ty czo nym przez bo ha te rów
ksiąz ki Da na Brow na „Anio ły i de mo -
ny”. Każ dy przed wy jaz dem
mu siał ją prze czy tać, ale dla
wszyst kich oka za ło się
to nie zwy kłą przy jem -
no ścią – mó wi dy -
rek tor Ze spo łu
Szkół Sta ni -
sław Ro ga la.

K o s z  t y
wy jaz -

du – 650 PLN na oso bę, w tym bi let
lot ni czy: Ka to wi ce – Rzym – Ka to wi ce;
dwa noc le gi ze śnia da nia mi w luk su so -
wym ho te lu czte ro gwiazd ko wym w ce -
nie schro ni ska mło dzie żo we go, ale jak
się to ro bi,... po zo sta nie na szą ta jem ni -
cą; dwa bi le ty ca ło dnio we ko mu ni ka cji
miej skiej, trans fer Air port Ciam pi -
no – Ro ma – Ciam pi no w tym raz ta -
xi – bu sem, bi le ty wstę pu do Mu ze ów
Wa ty kań skich i Ka pli cy Syk styń skiej;
trans fer Po ła niec – lot ni sko Ka to wi ce
Py rzo wi ce – Po ła niec, ubez pie cze nie
KL i NNW, po kry te zo sta ły z środ ków
fi nan so wych od Przy ja ciół Do brej Edu -
ka cji: firm FO STER WHE ELER oraz
Ban ku Spół dziel cze go w Po łań cu. Nie -
zwy kle za do wo le ni z moż li wo ści, ja ka
zo sta ła stwo rzo na dla ich dzie ci, ro dzi -
ce uczniów, sfi nan so wa li bi le ty wstę pu
i po po łu dnio wo – wie czor ne wy ży wie -
nie spon so rzy 450 PLN na oso bę, ro -
dzi ce 200 PLN na oso bę.

Grze gorz Bryk, Pa weł Gą sio rek
i Krzysz tof Kaj da wspo mi na ją: – Pierw -
szym eta pem na szej wy ciecz ki był prze -
jazd au to bu sem miej skim z lot ni ska
do naj bliż szej sta cji me tra i do tar cie
w po bli że ba zy li ki św. Ja na na La te ra -
nie. Wnę trze ba zy li ki zdo bią im po nu ją -
ce rzeź by i ma lo wi dła. 

Na stęp nym miej scem, któ re od wie -
dzi li śmy był Świę te Scho dy, któ re we -
dług le gen dy był czę ścią pa ła cu Pon cju -
sza Pi ła ta, po któ rych stą pał Je zus
Chry stus. Rze czy wi ste scho dy są po kry -
te drew nia ną okła dzi ną. Po scho dach
tych moż na po ru szać się je dy nie
na ko la nach! 

Od wie dzi li śmy tak że sta dion olim -
pij ski, któ ry dziś wy ko rzy stu ją dru ży ny
AS Ro ma i La zio Ro ma. 

Na dłu go zo sta nie nam w pa mię ci
wy sta wa Bo dy Worlds – eks po zy cja, wy -
sta wia na na ca łym świe cie od 1995 ro -
ku, pre zen tu ją ca pla sty na ty, głów nie...
ludz kich zwłok. Po my sło daw cą i twór -
cą eks po zy cji jest Gun ther von Ha -
gens. Wy sta wy Bo dy Worlds bu dzą
ogrom ne za in te re so wa nie wi dzów. Eks -

po zy cje na ca łym świe cie obej rza ło
po nad 30 mi lio nów osób. Dłu go
za sta na wia li śmy się gdzie le ży gra -

ni ca po mię dzy na uką
i sztu ką, a ko la cję zje dli -
śmy bar dzo... póź no.

– Trud no opo wie -
dzieć, a co do pie ro
opi sać to, co zo ba -

czy łem, jed -

nak że po sta ram się wy ra zić emo cje,
któ re przy tym to wa rzy szy ły. Wa ty kan
i plac św. Pio tra to po pro stu coś nie -
sa mo wi te go. W zdu mie nie wpra wiał
fakt, ile pra cy i cza su zo sta ło wło żo ne
by stwo rzyć tak wspa nia łą bu dow lę,
do któ rej rocz nie na pły wa mi lio ny lu -
dzi z każ dej czę ści świa ta. Ko lum na da
ota cza ją ca plac, egip ski obe lisk
po środ ku i dwie fon tan ny spra wia ły
na praw dę nie sa mo wi te wra że nie, któ re
do peł nia ła ba zy li ka św. Pio tra, któ ra
zdu mie wa ła bo gac twem i prze py chem
wnę trza. Ogrom ne rzeź by ewan ge li -
stów, gro by pa pie ży m. in. Ja na Paw ła
II umac nia ły pew ność, że to miej sce
świę te. To co zo ba czy łem by ło nie zwy -
kłe i na pew no zo sta nie w mej pa mię -
ci na dłu go – pod su mo wu je wy jazd
Da niel Ziem niak.

– Od wie dzi li śmy ko ścio ły San ta Ma -
ria del la Vit to ria i San ta Ma ria del Po po -
lo. Pierw szy z nich za cie ka wił nas, ze

wzglę du na słyn ną rzeź bę
„Eks ta za św. Te re sy” stwo -
rzo ną w XVII w. przez Ber -
ni nie go. Dru gi z wy mie nio -
nych ko ścio łów zo stał zbu -
do wa ny w sty lu ro mań -
skim. Mie li śmy moż li wość
oglą dać w nim pięk ne ob ra -
zy i dzie ła sztu ki sa kral -
nej – opo wia da ją Mar cin
Mar kow ski i Ra fał La ska

– W Rzy mie zwie dzi li -
śmy wie le cie ka wych za byt -
ków mię dzy in ny mi Ko lo -
seum i Ba zy li kę św. Pio tra
w Wa ty ka nie. Jed nym
z naj cie kaw szych miejsc
by ły ogrom ne Mu zea Wa -
ty kań skie, za wie ra ją ce naj -
bo gat szą ko lek cję dzieł
sztu ki na ca łym świe cie.
Znaj du je się w nich nie zli -
czo na ilość dzieł naj więk -
szych mi strzów, któ rych
do kład ne obej rze nie za ję -

ło by bar dzo du żo cza su. Wi dzie li śmy
tam zbio ry ob ra zów, map, ksiąg oraz
po miesz cze nia ozdo bio ne fre ska mi.
Wszyst kich ocza ro wa ła Ka pli ca Syk -
styń ska ozdo bio na fre ska mi Mi cha ła
Anio ła, a tak że Sa la So bie skie go z ob ra -
zem Ja na Ma tej ki przed sta wia ją cym Ja -
na III So bie skie go po zwy cię stwie
pod Wied niem – mó wi Ka mil Bła siak.

– Spa ce ru jąc uli cą Via dei Fo ri Im -
pe ra li z za fa scy no wa niem oglą da li śmy
XII - wiecz ny ko ściół San ta Ma ria in
Ara co eli ude ko ro wa ny ba ro ko wy mi fre -
ska mi i na grob ka mi oraz ko pię skra -
dzio nej, uzdra wia ją cej i po wszech nie
czczo nej fi gur ki San ta Bam bi no. Idąc
da lej po dzi wia li śmy ogrom ny po mnik
Wik to ra Ema nu ela II kró la, któ ry zjed -
no czył Wło chy, zwa ny Oł ta rzem Oj czy -
zny lub zło śli wie „ma szy ną do pi sa nia”. 

Na stęp nie sta ry mi, lecz ru chli wy mi
ulicz ka mi wiecz ne go mia sta zmie rza li -
śmy do Pan te onu. W Pan te onie za fa scy -
no wa ła nas ko pu ła z ocu lu sem o śred -
ni cy 9 m, któ rą uzna li śmy za cud ar chi -
tek to nicz ny. 

Wie czo rem do tar li śmy do Fon tan -
ny Czte rech Rzek. Na stęp nie sta ry mi,
wą ski mi ulicz ka mi do tar li śmy do Fon -
tan ny di Tre vi, któ ra no cą wy glą da ła
uro czo. Na ko niec dnia przy sie dli śmy
na scho dach Hisz pań skich, zer ka jąc
na do brze ubra ne Włosz ki – wspo mi -
na Piotr Ko ma sa ra.

Chłop cy, skrom nie nic nie wspo -
mi na ją o swo jej ra do ści, ja ką wy wo łał
przy jazd na ho te lo wy par king au to ka -
ru z wy ciecz ką mło dych Sło we nek
i nie wie le star szych Ja po nek. Mię dzy -
na ro do wy gwar dłu go nie po zwa lał za -
snąć. Na sze zdu mie nie wzbu dzi ły po -
wie wa ją ce na po że gna nie w oknach
bia łe ko ron ko we, za la ne łza mi chu s -
tecz ki Chłop cy rzecz ja sna po rów ny -
wa li... sys te my edu ka cji w Pol sce, Sło -
we nii i Ja po nii.

Tekst i fo to. 
MA RIUSZ ZYN GIER 
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To wa rzy stwa Ubez pie cze nio we mu -
szą zwró cić po szko do wa ne mu kosz ty
wy na ję cia sa mo cho du za stęp cze go, tak -
że w sy tu acji, gdy ko rzy stał on ze swo -
je go uszko dzo ne go au ta tyl ko w ce lach
pry wat nych – uznał Sąd Naj wyż szy. Pie -
nią dze ma ją po cho dzić z OC kie row cy,
któ ry spo wo do wał wy pa dek. Wcze śniej
zwrot kosz tów, za na jem po jaz du za -
stęp cze go, był naj czę ściej przy zna wa ny,
gdy uszko dzo ne au to słu ży ło do pro wa -
dze nia dzia łal no ści go spo dar czej. Ubez -
pie czy cie le na ogół od ma wia li za pła ty
za sa mo chód za stęp czy, je śli wła ści ciel
wy ko rzy sty wał swo je au to pry wat nie,
np. do do jaz du do pra cy, na za ku py,
czy wo że nie dzie ci do szko ły. Sąd Naj -
wyż szy stwier dził, że ta ki po dział po -
szko do wa nych po zba wio ny jest ja kich -
kol wiek pod staw praw nych.

Ist nie ją sy tu acje wy klu cza ją ce moż -
li wość wy naj mu au ta za stęp cze go z OC
spraw cy. Au to nie na le ży się po szko do -
wa ne mu, gdy „spo ra dycz nie” ko rzy stał
ze swo je go znisz czo ne go au ta bądź też
dys po nu je dru gim sa mo cho dem, któ -
rym mo że jeź dzić do mo men tu wy pła -
ty od szko do wa nia i na pra wy uszko dzo -
ne go po jaz du. 

Od cze go jest 
ko mu ni ka cja miej ska 

Ubez pie czy cie le naj czę ściej ar gu -
men to wa li od mo wę za pła ty za wy na -
jem au ta za stęp cze go tym że kie row ca,
któ ry wy ko rzy sty wał swo je znisz czo ne
au to wy łącz nie do ce lów pry wat nych,
rów nie do brze na czas na pra wy mo że
ko rzy stać z ko mu ni ka cji miej skiej. Sąd
Naj wyż szy stwier dził, że to wa rzy stwa
nie mo gą zmu szać po szko do wa ne go

do jaz dy ko mu ni ka cją pu blicz ną.
Obec ne uwa run ko wa nia ryn ko we i spo -
łecz ne spra wia ją, że co dzien ne ko rzy sta -
nie z po jaz du jest ko niecz no ścią, któ ra
wy ni ka m. in. z wy ko ny wa nia za wo du,
miej sca za miesz ka nia czy w ogó le ra cjo -
nal ne go wy ko rzy sta nia cza su. Po sia da -
nie sa mo cho du nie jest już żad nym luk -
su sem tyl ko naj zwy klej szym stan dar -
dem cy wi li za cyj nym.

Rzecz nik skar gi li czy 
Gdy To wa rzy stwo Ubez pie cze nio -

we spraw cy wy pad ku nie chce za pła cić
za wy na jem au ta za stęp cze go moż -
na zło żyć skar gę do Rzecz ni ka Ubez -
pie czo nych. Tyl ko w sa mym 2011 ro ku
do Rzecz ni ka wpły nę ło aż 375 spraw
do ty czą cych re fun da cji kosz tów wy naj -
mu po jaz du za stęp cze go z OC spraw cy
wy pad ku. Jed ne z głów nych te ma tów
skarg to m. in. od mo wa za pła ty za po -
jazd za stęp czy kie row com, któ rzy wy -
ko rzy sty wa li znisz czo ne au to do ce lów
pry wat nych oraz za kres re fun da cji po -
nie sio nych kosz tów wy naj mu, któ re
usta lił ubez pie czy ciel. 

Ostat nia kwe stia po le ga na tym, że
To wa rzy stwa zwra ca ły kosz ty wy po ży -
cze nia au ta za stęp cze go wy łącz nie
za tzw. tech no lo gicz ny czas na pra wy,
któ ry nie uwzględ niał wie lu istot nych
czyn ni ków, ta kich jak np. za mó wie nia
i ko niecz ne ocze ki wa nia na nie zbęd ne
do na pra wy czę ści. Zda niem Rzecz ni ka
Ubez pie czo nych zwrot kosz tów po jaz -
du za stęp cze go na le ży się za czas rze -
czy wi sty na pra wy, czy li za okres, w któ -
rym po szko do wa ny fak tycz nie w związ -
ku z na pra wą nie był w sta nie uży wać
wła sne go po jaz du. 

Wy po ży czyć au to 
mo że my wszę dzie 

Po szko do wa ny kie row ca mo że wy -
na jąć au to za stęp cze w do wol nej wy po -
ży czal ni. Ubez pie czy ciel nie mo że
wska zać kon kret nej fir my, na rzu cić wy -
so kość sta wek wy naj mu czy li mi tów ki -
lo me trów, któ re kie row ca mo że prze je -
chać wy na ję tym au tem. Je dy nym wa -
run kiem jest ko niecz ność wy bo ru sa -
mo cho du o po dob nej kla sie, jak ten,
któ ry uległ znisz cze niu w wy pad ku. 

Na ryn ku co raz wię cej firm ofe ru -
je wy po ży cze nie au ta za stęp cze go opła -
ca ne go z OC spraw cy. Do wy naj mu au -
ta za stęp cze go fir my wy ma ga ją za zwy -
czaj pra wo jaz dy kie row cy, a w przy pad -
ku oso by pro wa dzą cej dzia łal ność go -
spo dar czą, do dat ko wo wpi su do ewi -
den cji lub od pi su z KRS. 

Spo so bów płat no ści jest kil ka.
Moż na opła cić za wy na jem z gó ry,
a fak tu rę do star czyć ubez pie czy cie lo wi.
Ist nie je tak że moż li wość sko rzy sta nia
z tzw. wy naj mu kre dy to we go, co umoż -
li wia otrzy ma nie po jaz du za stęp cze go
bez an ga żo wa nia wła snych pie nię dzy.
Wte dy, opła tę za na jem moż na ure gu lo -
wać w ter mi nie do 30 dni od je go za -
koń cze nia. 

Jest też pro po zy cja dla wy god nych.
Wy star czy po dać wy po ży czal ni nu mer
szko dy oraz nu mer po li sy spraw cy i to
ona w imie niu po szko do wa ne go roz li -
czy się bez po śred nio z fir mą ubez pie -
cze nio wą. Ce ny za wy na jem po jaz du
za stęp cze go wa ha ją się od 50 do 500 zł
za do bę, w za leż no ści od kla sy au ta.

Jak to jest 
z au tem za stęp czym?
Za rów no, je że li wy ko rzy stu jesz sa mo chód do ce lów za rob ko wych czy też pry -
wat nych, w ra zie wy pad ku mo żesz wy na jąć au to za stęp cze. Kosz ty po kry te
zo sta ną z OC spraw cy. Do tych czas ubez pie czy cie le czę sto od ma wia li re kom -
pen sa ty za wy na jem, je śli ubie ga ła się o nią oso ba pry wat na. W tej spra wie,
tyl ko w 2011 ro ku Rzecz nik Ubez pie czo nych mu siał in ter we nio wać aż 375 ra -
zy. Sy tu acja się zmie ni ła. 

l  l  l

No wy ta ry fi ka tor man da tów
Już w po ło wie ma ja wcho dzi w ży cie roz po rzą dze nie pod pi sa ne przez mi -
ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie zmian w przy zna wa niu punk tów
kar nych. Do ku ment mu szą jesz cze pod pi sać dwaj mi ni stro wie: trans por -
tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor skiej oraz mi ni ster spra wie dli wo ści.

Jak po da je MSW zmia ny ma ją na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa dzie ci, pa sa -
że rów oraz pie szych. Zde cy do wa no się na za ostrze nie kar za wy kro cze nia naj bar -
dziej uciąż li we dla in nych uczest ni ków ru chu oraz za te, któ re po peł nia ne są naj -
czę ściej. Usta wa ta ma wejść w ży cie w po ło wie ma ja, a do kład niej trzy dzie ści dni
po pod pi sa niu roz po rzą dze nia przez po zo sta łych mi ni strów. 

No wy ta ry fi ka tor jest nie zwy kle su ro wy dla kie row ców. Punk ta mi kar ny mi
ob ję te zo sta ną te raz czyn no ści, któ re wcze śniej nie by ły ka ra ne, jak np. roz mo wa
przez te le fon ko mór ko wy, par ko wa nie na miej scu dla osób nie peł no spraw nych
czy tak po pu lar ne w du żych mia stach wjeż dża nie na skrzy żo wa nie, gdy jest ono
za blo ko wa ne przez in ne po jaz dy. 

Na szczę ście zmo to ry zo wa ni mo gą li czyć tak że na pew ne ulgi. Kie row cy ka -
ra ni bę dą do pie ro, gdy prze kro czą do zwo lo ną pręd kość o po nad 10 km/h. 

Ser wis sa mo cho du po zi mie
Zi ma to trud ny okres, po któ rym wszy scy mu si my się zre ge ne ro wać
i przy go to wać do wio sny. Nie mo że my rów nież za po mnieć o na szych sa -
mo cho dach, któ rym śnieg, mróz, sól i bło to moc no da ły się we zna ki. Jak
za tem do pie ścić au to, aby bez a wa ryj nie do wio zło nas na ma jów kę.

Okres zi mo wy ne ga tyw nie wpły wa na po szcze gól ne pod ze spo ły i ele men ty
sa mo cho dów. Dla te go bar dzo istot ne jest, aby z chwi lą na dej ścia wyż szych wio -
sen nych tem pe ra tur skru pu lat nie skon tro lo wać stan tech nicz ny po jaz du i wy eli -
mi no wać uster ki, któ re mo gą na do bre unie ru cho mić po jazd. Jed nym z bar dziej
czu łych na zmia ny se zo nu sys te mów po jaz du jest układ chło dze nia.

Układ chło dze nia. „O ile w okre sie zi mo wym układ chło dze nia „od po -
czy wał”, to w okre sie wio sen no – let nim bę dzie na ra żo ny na du że ob cią że nie
zwią za ne z wy so ki mi tem pe ra tu ra mi oraz pra cą przy wyż szym ci śnie niu. Je go
prze gląd po wi nien za wie rać kon tro lę po zio mu pły nu chło dzą ce go i szczel ność
na po łą cze niach gu mo wo – me ta lo wych. Po win na być rów nież prze pro wa dzo -
na kon tro la tem pe ra tu ry otwar cia ter mo sta tu oraz pra wi dło wej pra cy wen ty la to -
ra/wen ty la to rów ob ni ża ją ce go tem pe ra tu rę pły nu w chłod ni cy. 

Ko lej nym istot nym za bie giem bę dzie ze wnętrz ne oczysz cze nie z so li i pia sku
chłod ni cy, któ re wy ko nu je się stru mie niem wo dy o nie wiel kim ci śnie niu. Za bieg
ten zwięk szy efek tyw ność schła dza nia. Koszt kon tro li ukła du nie prze kra cza 50 zł.

Pły ny ustro jo we. Wszel kie pły ny pra cu ją ce w sa mo cho dach w na tu ral -
ny spo sób zu ży wa ją się tra cąc swo je wła ści wo ści. Czę sto ich ja kość ma zna czą cy
wpływ na na sze bez pie czeń stwo i dla te go skon tro luj my ich stan przed no wym se -
zo nem. Let ni płyn do spry ski wa czy oprócz róż nic wy ni ka ją cych z tem pe ra tu ry za -
ma rza nia w sto sun ku do zi mo we go ma lep sze wła sno ści my ją ce. Po zba wio ny jest
al ko ho lu, któ ry w wyż szych tem pe ra tu rach szyb ko od pa ro wu je z szy by, co
zmniej sza je go efek tyw ność. Płyn ha mul co wy mu si być skon tro lo wa ny na za war -
tość wo dy oraz tem pe ra tu rę wrze nia. Je śli oka że się, że wo dy jest po wy żej 3 proc.
w sto sun ku do ob ję to ści, płyn ko niecz nie mu si być wy mie nio ny. Jej za war tość
w pły nie ha mul co wych znacz nie ob ni ża tem pe ra tu rę je go wrze nia, co w efek cie
pro wa dzi do ob ni że nia sku tecz no ści ca łe go ukła du ha mul co we go. Ser wi so wy
koszt ta kie go prze glą du wy no si ok. 30 zł. 

Układ wy de cho wy. Kon tro la ukła du wy de cho we go po le ga głów nie
na spraw dze niu je go szczel no ści. W przy pad ku pro ble mów z rów ną pra cą sil ni ka
oraz spad kiem je go mo cy, naj czę ściej od po wie dzial ny za to jest ka ta li za tor. Dzie -
je się tak po nie waż w okre sie wio sen no – let nim pra cu je on w skraj nie wy so kich
tem pe ra tu rach i w przy pad ku je go czę ścio we go za tka nia na stę pu je wzrost tem pe -
ra tu ry sil ni ka. We ry fi ka cję ja ko ści pra cy ka ta li za to ra naj le piej jest prze pro wa dzić
w sta cji wy po sa żo nej w pro fe sjo nal ny ana li za tor spa lin. 

Czy stość ma zna cze nie. Czy sty sa mo chód nie jest wy łącz nie kwe stia
es te ty ki. Nie wy star czy umyć ka ro se rię w au to ma tycz nej myj ni i od ku rzyć wnę -
trze. Bar dzo istot ne jest kom plek so we my cie pod wo zia i nad wo zia. Szcze gó ło we
my cie oraz ob fi te spłu ka nie miejsc trud no do stęp nych po zwo li usu nąć po zo sta ło -
ści zi mo wych po sy pek uży wa nych na dro gach. Po umy ciu nad wo zia po win no się
je od tłu ścić i osu szyć. To do bry mo ment na oce nę ewen tu al nych uszko dzeń po -
wło ki la kier ni czej. Każ dy uby tek po wi nien zo stać za bez pie czo ny.
W przy pad ku uszko dze nia war stwy pod kła du za pra wie nie tyl ko la kie rem jed -
nak nie wy star czy. Do stęp ne są ze sta wy, któ re za wie ra ją pa pier ścier ny lub
mi ni szczot kę dru cia ną do usu nię cia po wierzch nio wej rdzy. Na stęp nie na no -
si my pre pa rat od tłusz cza ją cy i za raz po nim la kier pod kła do wy i do pie ro
po wy schnię ciu la kier „za pra wo wy”. Koszt ta kie go ze sta wu wa ha się po mię -
dzy 45 a 90 zł. Pro sta czyn ność po le ga ją ca na za bez pie cze niu drob nych ubyt -
ków uchro ni nas przed po waż ny mi i kosz tow nym na pra wa mi. Fi nal nie kon -
ser wa cja nad wo zia po win na zo stać za koń czo na na ło że niem tzw. wo sku twar -
de go, po któ rym bę dzie bar dziej od por ne na uszko dze nia me cha nicz ne oraz
de struk cyj ny wpływ pro mie nio wa nia UV.

Wy mie nia my opo ny na let nie. Wy znacz ni kiem ter mi nu wy mia ny
opon na let nie jest śred nia do bo wa tem pe ra tu ra oscy lu ją ca w oko li cy 7 stop ni
Cel sju sza. War to jed nak za zna czyć, że wie lu kie row ców re je stru je tem pe ra tu rę
w po łu dnie w słoń cu nie bio rąc pod uwa gę fak tu, że ra no w kwiet niu mo że być
na wet ujem na. Dla te go bar dzo złą i nie bez piecz ną prak ty ką jest mon to wa nie let -
nie go ogu mie nia, gdy tyl ko zni ka śnieg i po ja wia ją się pierw sze cie plej sze dni.
Koszt zmia ny opon w za leż no ści od śred ni cy oraz ty pu ko ła mie ści się w prze -
dzia le 80 – 200 zł.



Ki bi ce, za wod nicz ki oraz za rząd
z nie cier pli wo ścią wy cze ku ją nie -
dziel ne go po łu dnia. Do kład nie pięt -
na ście mi nut po go dzi nie 12.00 na -
stą pi hi sto rycz na chwi la – trze cia li -
ga za wi ta do No we go Kor czy na. To
wy da rze nie jest tym więk sze gdyż
pod opiecz ne Hen ry ka Pa bi jań czy -
ka są li de rem swo jej gru py i głów -
nym kan dy da tem do awan su
do dru giej li gi ko biet.

Pił kar ki Wi sły No wy Kor czyn
po bar dzo uda nej je sie ni za koń czy ły
run dę na fo te lu li de ra. – Przy znam
szcze rze, że ta kich wy ni ków się nie spo -
dzie wa łem, choć zna jąc dziew czy ny wie -
rzy łem, że ta nio skó ry nie sprze da -
my – mó wi pod su mo wu jąc pierw szą
run dę tre ner Hen ryk Pa bi jań czyk. Nie
cięż ko się dzi wić za sko cze niu tre ne ra,
bo wiem Wi sła, ja ko be nia mi nek, mia ła
za za da nie je dy nie ogry wać się w III li -
dze, a ewen tu al nie w na stęp nym se zo nie
bić się o awans. – Po sta no wi li śmy nie

cze kać tak dłu go – żar tu je Pa bi jań czyk. 
Te raz przed je go pod opiecz ny mi

być mo że jesz cze cięż sze za da nie. Ry -
wal ki już wie dzą, że no wi cjusz z No we -
go Kor czy na to so lid ny ze spół, któ ry

ma te raz przed so bą je den cel – awans.
Hen ryk Pa bi jań czyk prze strze ga jed nak
wszyst kich tych, któ rzy już awan so wa li
do II li gi -Tyl ko dla la ika wy da je się, że
cel jest pro sty, ale run da re wan żo wa

rzą dzi się swo imi pra wa mi i każ dy bę -
dzie chciał ograć li de ra. 

In au gu ru ją ca Wi sły bę dzie bar dzo
waż na tym bar dziej, że w ostat ni week -
end, ostat nie Pod gó rze Kra ków wy gra ło
z trze cią Szre nia wią No wy Wi śnicz,
spro wa dza jąc jej szan sę na awans do ilu -
zo rycz nych. Te szan sę mo gą jesz cze
bar dziej zmniej szyć Wi ślacz ki wy gry wa -
jąc z re zer wa mi Wan dy.

– Jest to mecz roz po czy na ją cy
run dę wio sen ną, więc mu si my dać sie -
bie wszyst ko. Je ste śmy na sta wio ne
na zwy cię stwo, ale wszyst ko wy ja śni
się w nie dzie lę – mó wi przed nie dziel -
nym po je dyn kiem ka pi tan ze spo łu,
Klau dia Sa to ra. 

Dziew czy ny rów nie opty mi stycz nie
oce nia ją swo je szan se na awans. – Awans
jest w za się gu rę ki. Na je sie ni wy gra ły -
śmy wszyst kie me cze. W dru ży nie pa nu -
je ro dzin na at mos fe ra, któ ra nie sie nas
do ko lej nych zwy cięstw. Je śli bę dzie my
gra ły tak, jak na je sie ni to ma my pew ny
awans – mó wi ła po pierw szym tre nin gu
Ka ro li na Ciur lik. Waż nym aspek tem
wal ki o awans bę dzie fakt wy co fa nia się
wi ce li de ra po run dzie je sien nej Na przo -

du II So bo lów. Je sien ny po je dy nek Wi -
sły i re zerw Wan dy za koń czył się zwy -
cię stwem pod opiecz nych Hen ry ka Pa -
bi jań czy ka 3:1. Hat - tric ka w tam tym
spo tka niu za li czy ła Ju sty na Wien cio -
rek, za pi su jąc się na kar tach hi sto rii ja -
ko pierw sza strzel czy ni bram ki dla Wi -
sły w roz gryw kach li go wych. 

Te raz staw ka jest po dob na,
a do zgar nię cia ty tuł „Pierw szej strzel -
czy ni bram ki na wła snym obiek cie”.
Wi sła de biu tu je bo wiem na sta dio nie
przy uli cy Rzeź ni czej. Wo bec te go grę
i uro dę po pu lar nych „Fa so lek” bę dą
mo gli oglą dać rów nież miesz kań cy No -
we go Kor czy na i oko lic. 

Mecz z Wan dą roz po czy na się
w nie dzie lę o go dzi nie 12.15. Ser decz -
nie za pra sza my.

Ter mi ny po zo sta łych me czy Wi sły:
29 kwiet nia - Wi sła No wy Kor czyn -
Szre nia wa No wy Wi śnicz; 19 maj - Pod -
gó rze II Kra ków - Wi sła No wy Kor czyn;
27 maj - Wi sła No wy Kor czyn – Hej nał
Krzysz ko wi ce.

Tekst. MAR CIN MA TU SZEW SKI 
Fo to. WWW.UKSWI SLANK.PL
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Fa sol ki my ślą o dru giej li dze

Jak co ro ku, po dob nie tak i w tym,
za wo dom przy świe cał cel: pro pa go wa -
nie spor tu pły wac kie go wśród dzie ci
i mło dzie ży, a tak że in te gra cja śro do wi -
ska pły wac kie go w re gio nie.

– Na sze za wo dy ma ją sto sun ko wo
dłu gą, jak na te go ro dza ju im pre zy,
tra dy cję – po wie dział ich po my sło -
daw ca po seł na Sejm RP Kon stan ty
Mio do wicz. – Z ro ku na rok na bie ra -
ją one tro chę in ne go cha rak te ru. Po -
cząt ko wo by ły to za wo dy wy łącz nie
ama to rów. Obec nie wi dzę co raz wię -
cej spor tow ców, człon ków klu bów
spor to wych. Za in te re so wa nie, po rów -
nu jąc do lat ubie głych, ro śnie. Ro śnie
tak że po ziom spor to wy za wo dów.
Wy nik kon kur su jest dla każ de go bar -
dzo waż ny, ale cie szę się nie zmier nie,
że ry wa li za cja od by wa się w ra mach
mi łej, sym pa tycz nej i eks cy tu ją cej za -
ba wy – do dał

Bio rą cy udział w tur nie ju za wod ni -
cy ry wa li zo wa li na dwóch dy stan sach
50 i 100 me trów sty lem kla sycz nym
i grzbie to wym, a tak że w szta fe tach. 

Te go dnia za wod ni cy z Ję drze jo wa
nie mie li so bie rów nych. W koń co wym
pod su mo wa niu oka za ło się, że zwy cię -
ży li ogrom ną prze wa gą. Od dru giej
w ko lej no ści dru ży ny mie li nie mal 50
punk tów wię cej.

Za za ję cie trzech pierw szych miejsc
w kla sy fi ka cji in dy wi du al nej w po szcze -

gól nych kon ku ren cjach za wod ni cy
otrzy ma li me da le, na to miast w kla sy fi -
ka cji dru ży no wej pu cha ry ufun do wa ne
przez po sła Kon stan te go Mio do wi cza.
Me da le i pu cha ry wrę cza li po seł
na Sejm RP Kon stan ty Mio do wicz,
bur mistrz mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój
Wal de mar Si ko ra i wi ce pre zes Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej An drzej
Zoch.

Or ga ni za to rzy za wo dów po dzię ko -
wa li wszyst kim za wod ni kom za wspa -
nia łą wal kę, a wszyst kim obec nym
za wy two rze nie mi łej at mos fe ry. 

W so bot nich za wo dach zwy cię ży ło
I Li ceum Ogól no kształ cą ce Ję drze jów.
Na dru gim miej scu upla so wa li się za -
wod ni cy Ze spo łu Szkół im. Od dzia łu
Par ty zanc kie go „Ję dru sie” w Po łań cu,
a na trze cim dru ży na I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce Bu sko -Zdrój. Ko lej ne
miej sca za ję li: czwar te Ze spół Szkół Po -
nad gim na zjal nych nr 1 Bu sko -Zdrój,
a pią te Ze spół Szkół Tech nicz nych
i Ogól no kształ cą cych Bu sko -Zdrój.
Pierw szą szóst kę za mknę li za wod ni cy
z Ze spo łu Szkół Tech nicz no – In for ma -
tycz nych w Bu sku -Zdro ju.

Tekst. AN NA RÓW NIAK 
fo to. AN DRZEJ BO RYC KI 

PIOTR KA LE TA

Ję drze jów po ka zał kla sę
Bli sko 90 uczest ni ków wzię ło udział w X Za wo dach Pły wac kich Szkół Po nad -
gim na zjal nych o Pu char Po sła PO Kon stan te go Mio do wi cza, któ re od by ły się
w mi nio ną so bo tę, 14 kwiet nia na Pły wal ni Miej skiej im. Ste fa na Ko men dy
w Bu sku -Zdro ju.

l  l  l



Sport14 Czwartek, 19 kwietnia 2012

W okrę gów ce, 18 mar ca MKS
Zdrój Bu sko wy grał 3:0 z GKS Rud -
ki, a Piast Stop ni ca po ko nał u sie -
bie Astrę Pie ko szów 3:0, 25 mar ca
MKS Zdrój wy grał u sie bie z Ze ni -
tem Chmiel nik 2:1, a Piast 1:0
na wy jeź dzie z Mo ra vią Mo ra wi ca,
w śnież ną nie dzie lę 1 kwiet nia wy -
jaz do wy mecz MKS Bu sko ze Ska łą
Tum lin zo stał od wo ła ny ze wzglę du
na zły stan bo iska na to miast Piast
u sie bie prze grał z Sam so nem Sam -
so nów, 7 kwiet nia Piast na wy jeź -
dzie prze grał ze Spar tą Dwi ko zy,
MKS zre mi so wał u sie bie z Le chią
Straw czyn 1:1, 15 kwiet nia Piast zre -
mi so wał u sie bie 2:2 z Wi chrem
Mie dzia na Gó ra, a Bu sko tak że zre -
mi so wał wy jaz do wy po je dy nek
z Nep tu nem Koń skie 1:1. 

W na stęp nej ko lej ce 22 kwiet -
nia Piast po dej mu je Nep tu na Koń -
skie, Bu sko wy jeż dża do Sam bor -
ca. W ta be li pro wa dzi KSZO 1929
Ostro wiec 54 pkt., dru gie miej sce
zaj mu je MKS Zdrój Bu sko 40 pkt.
Na ósmej po zy cji jest Piast Stop ni -
ca z 30 pkt.

W kla sie A w gru pie 2 gra ją
Zo rza Tem po Pa ca nów i Wi sła
No wy Kor czyn. 25 mar ca Tem -
po zre mi so wa ło u sie bie 0:0 z GO -
KiS Ma słów, Wi sła
otrzy ma ła wal ko wer
(Klo nów ka Ma słów
nie do je cha ła
na mecz), 1 kwiet nia
w der bo wym po je -
dyn ku w No wym
Kor czy nie Wi -
sła – Tem po był re -
mis 1:1, 7 kwiet nia
Tem po prze gra ło
u sie bie ze Zry -
wem Zbi gnie wie,
a Wi sła na wy jeź -
dzie z GKS Ło niów 1:2. 15 kwiet -
nia Wi sła zre mi so wa ła u sie bie 2:2
ze Sta rem Sta ra cho wi ce, a Tem -
po prze gra ło wy jaz do wy mecz 1:3
z GKS Ło niów. 

W na stęp nej ko lej ce, 22
kwiet nia Tem po po dej mu je u sie -
bie Ka mien ną Bro dy a Wi sła je -
dzie do li de ra ta be li Kli mon to -
wian ki. W ta be li pro wa dzi Kli -
mon to wian ka Kli mon tów 44
pkt., Wi sła No wy Kor czyn zaj -
mu je 10 po zy cję z 17 pkt., Tem -
po jest na 11 miej scu z 16 pkt.

Tekst i fo to.
RO BERT GWÓŹDŹ

Ru szy ły pił kar skie li giZe zmiennym szczęściem grają w lidze okręgowej 
i A-klasie zespoły piłki nożnej Ponidzia. 
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Nie ste ty nie po wo dze niem za koń -
czył się wy jaz do wy mecz bu skich
re zerw z Zo rzą Czaj ków. Busz cza -
nie prze gra li to spo tka nie 2:5. Go le
dla Zdro ju zdo by li Pa weł Sar na oraz
Mi chał Ban du ra z rzu tu kar ne go.

Za pew ne nie tak wy obra ża li so bie
bu scy sym pa ty cy pił ki wy jaz do we
spo tka nie re zerw Zdro ju z Zo rzą
Czaj ków. Mecz miał być trud ny, ale
MKS miał po wal czyć o punk ty. Nie -
ste ty jed nak po sła bej grze ze spół
wró cił do Bu ska z ze ro wym do rob -
kiem punk to wym. Zo rza Czaj ków,
na bar dzo krót kim bo isku wy punk to -
wa ła pod opiecz nych Wie sła wa Fran -
cu za ni czym ra so wy bok ser. Bram ki
dla Zdro ju zdo był Pa weł Sar na na 1:1,
do bi ja jąc strzał Ja ku ba Kor do sa. Dru -
ga bram ka dla MKS na 4:2 pa dła
z rzu tu kar ne go. Po fau lu na Ma cie ju
Śli skim, je de nast kę wy ko rzy stał Mi -
chał Ban du ra.

W prze rwie me czu mu ra wę opu ścił
ka pi tan ze spo łu Łu kasz Mro żek i Pa weł
Ban du ra. Obaj za wod ni cy uda li się
do Koń skich wes przeć osła bio ną kon -
tu zja mi pierw szą dru ży nę w me czu 20
ko lej ki kla sy okrę go wej.

W staw ce 11 dru żyn, MKS II Bu -
sko z do rob kiem 17 punk tów zaj mu je
szó sta lo ka tę w świę to krzy skiej kla sie B,
gru pie III. Li de rem jest Gród Wi śli ca,
do któ re go bu ski ze spół tra ci 17 punk -
tów. Dru ga jest Ni dzi ca Do bie sła wi ce
a trze ci Ja wor nik Gorz ków.

Bu skie re zer wy za gra ły w skła dzie:
Prze my sław Śli ski – Ja kub Kor dos, Mi -
chał Ban du ra, Piotr Kwiat kow ski, Pa -
tryk Bła chut – Pa weł Ban du ra (46 Ra fał
Da chow ski), Łu kasz Mro żek (46 Ma ciej
Śli ski), Grze gorz Na le pa, Hu bert Po ros
(46 Ar ka diusz Ni ciarz) – Pa weł Sar na,
Bar tosz Gra ca.

Tekst. DA MIAN BĄK 
Fo to. PA WEŁ WACH

Po raż ka re zerw

Zło ta bram kaZło ta bram kaZło ta bram ka

W naj cie kaw szym me czu 20 ko lej ki świę to krzy skiej kla sy
okrę go wej, wi ce li der MKS Bu sko -Zdrój zre mi so wał wy -
jaz do we spo tka nie z trze cim Nep tu nem Koń skie 1:1.
Bram kę dla bu skie go ze spo łu zdo był Ra fał Cha ry ga.

Bu ski ze spół przy stą pił do te go spo tka -
nia w bar dzo okro jo nym skła dzie. W ka drze
za bra kło dwóch pod sta wo wych za wod ni ków,
Mi cha ła Pu cha ły, któ ry le czy po waż ną kon -
tu zję i Se ba stia na Kru py, któ ry na rze ka
na uraz sto py. Mi mo to dru ży na pod ję ła
rów ną wal kę. 

Spo tka nie roz po czę ło się od ata ków
go spo da rzy i to oni w oko ło 20 mi nu cie
me czu po błę dzie w usta wie niu w le wej
stre fie bo iska, zdo by li bram kę. Na li stę
strzel ców wpi sał się Piotr Ba na cho wicz,
po po da niu Paw ła Mi chal skie go Do wy -
rów na nia do pro wa dził po ład nej ak cji ca łe -
go ze spo łu Ra fał Cha ry ga. Jest to już dzie -
sią te tra fie nie te go za wod ni ka w tym se zo -
nie. Po ziom spo tka nia był dość wy rów na -

ny. Oba ze spo ły stwo rzy ły so bie kil ka do -
god nych sy tu acji do te go by roz strzy gnąć
wy nik spo tka nia na swo ją ko rzyść, ale
skoń czy ło się na po dzia le punk tów. 

-My ślę że trze ba ten punkt usza no wać.
Tym bar dziej, że wy wieź li śmy go z cięż kie go
te re nu – po wie dział po me czu tre ner Zdro ju,
Sła wo mir Grze sik.

Bu ski klub za grał w skła dzie: Mar cin
Cie mie ra – Ar ka diusz Cha ry ga, Mi chał Krze -
miń ski, Nor bert Ku la, Mar cin Gro chow -
ski – Ra fał Cha ry ga, Ka mil Ko se la, Ma riusz
Bo gu szew ski, Da wid Ku mor (46 Ra fał Wit -
kow ski) – Wie sław Fran cuz, Se ba stian Kor -
czak (77 Łu kasz Mro żek)

Tekst. DA MIAN BĄK 
Fo to. PA WEŁ WACH
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