
Od pew ne go już cza su
na Bu sko -Zdrój spa da
grad nie sym pa tycz nych
bar dzo kro pe lek. Czyż -
by nasz anioł szczę ścia
gdzieś przy snął? Czyż -
by opu ścił bu skie
uzdro wi sko, a wraz nim
700 oso bo wą za ło gę?

W spra wie bu skie go Uzdro wi ska
po li ty cy zro bi li swo je. Jed ni ogło si li,
że my śli się o pry wa ty za cji, in ni
prze ciw ko te mu pro te stu ją, bądź to

szcze rze bądź dla po li tycz nej za sa dy.
Czas chy ba naj wyż szy, aby po waż nie
nad pro ble mem po chy li ła się ca ła za -
ło ga. Jak by nie by ło, oni ma ją naj -

więk sze pra wo do ubie ga nia się
o udział w de cy do wa niu o lo sach
„Na sze go Uzdro wi ska”. Wię cej
na stro nie 10.

OSZUKANI NA PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH  
Oszukiwali przy skupie bydła. Fikcyjna firma oferowała wyższe ceny skupu
żywca niż ceny rynkowe.  Wysokość strat oszukanych rolników z Małopolski
i województwa świętokrzyskiego  sięga pół miliona. 

AWANS Z MOCNYM AKCENTEM
W derbach powiatu buskiego rozegranych w niedzielę, 27 maja MKS Busko-Zdrój
pokonał na własnym stadionie Piasta Stopnica 3:0. Dwie bramki dla buszczan
zdobył Sebastian Korczak. Jedno trafienie zaliczył Norbert Kula. 
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PARTNERSTWO NIE ZNA GRANIC
Projekt ma za zadanie  przeszkolenie 40 kobiet z obwodu winnickiego na
temat zakładania własnych firm i pozyskiwania funduszy lub kredytów na
rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej. 

POWIATZ ŻYCIA WZIĘTE
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Cze go oczy nie wi dzą… Z ZIE LO NEJ WY SPY ZA KRAT KI. Po szu ki wa ny od kil ku lat przez pol ską
po li cję Eu ro pej skim Na ka zem Aresz to wa nia 31-let ni prze stęp ca zo stał za trzy ma ny w Ir lan -
dii. Dzię ki współ pra cy po li cjan tów z Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel cach z ir landz -
ką Po li cją, moż li we by ło za trzy ma nie po szu ki wa ne go od sied miu lat Eu ro pej skim Na ka -
zem Aresz to wa nia 31-let nie go męż czy zny. Oso ba ta, zwią za na jest m. in. z na pa dem
na kon wój w Po łań cu. Męż czy zna zo stał już prze ka za ny do aresz tu śled cze go w na szym
kra ju. Cze ka go te raz pro ces. 

Pod ko niec czerw ca 2005 ro ku, na te re nie Po łań ca kon wo jen ci prze wo zi li kil ka set ty -
się cy zło tych. W pew nej chwi li dro gę za je cha ło im Au di, a z ty łu prze jazd za blo ko wał dru -
gi po jazd spraw ców. Kon wo jen ci od po wie dzie li ogniem z pi sto le tu ma szy no we go. Ran ny
zo stał je den z na past ni ków. Spraw cy ucie kli, ale nie zdo ła li prze jąć pie nię dzy.

Dwóch męż czyzn, po dej rze wa nych o udział w na pa dzie po li cjan ci, wspie ra ni an ty ter -
ro ry sta mi, za trzy ma li jesz cze te go sa me go dnia na te re nie pry wat nej po se sji w po wie cie sta -
szow skim. Ko lej ne go po dej rze wa ne go uję to już na stęp ne go dnia. Męż czy zna wpadł w rę -
ce po li cjan tów na uli cy San do mier skiej w Kiel cach. Na te re nie Wiel kiej Bry ta nii za trzy ma -
no ukry wa ją ce go się tam ko lej ne go spraw cę. 

Pod czas śledz twa oka za ło się, że oso by ma ją zwią zek z in ny mi prze stęp stwa mi do ko -
na ny mi w na szym re gio nie. Po na pa dzie na kon wój ban ko wy przed wy mia rem spra wie dli -
wo ści ukry wał się jesz cze je den z po dej rze wa nych o udział w tym prze stęp stwie. Do chwi -
li obec nej trwa ły nie prze rwa ne po szu ki wa nia tej oso by. Ist nia ło du że praw do po do bień -
stwo, że męż czy zna prze by wa po za gra ni ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej. W 2008 ro ku wy -
da ny zo stał Eu ro pej ski Na kaz Aresz to wa nia. 

Spra wą za ję li się po li cjan ci z Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel cach wcho dzą cy
w skład spe cjal ne go ze spo łu po szu ki wań ce lo wych. Z in for ma cji ze bra nych przez śled czych
wy ni ka ło, że 31-let ni obec nie męż czy zna, prze by wa praw do po dob nie we wschod niej czę -
ści Ir lan dii. Usta li li oni kon kret ną miej sco wość i szcze gó ły do ty czą ce ukry wa ją ce go się 31-
lat ka. Współ pra cu jąc ści śle z ir landz ki mi or ga na mi ści ga nia kie lec cy po li cjan ci prze ka za li
po sia da ną wie dzę. Na tej pod sta wie, w po ło wie ma ja za trzy ma no 31-lat ka, a na stęp nie prze -
ka za no go stro nie pol skiej. Po za związ kiem z na pa dem w Po łań cu, 31-la tek po dej rze wa ny
jest rów nież o udział w zor ga ni zo wa nej gru pie prze stęp czej. G. D. 

ZŁO TY SKOK. W so bo tę, 2 czerw ca w Ko przyw ni cy pod nie obec ność bę dą cych
na przy ję ciu we sel nym miesz kań ców do mu, nie zna ny spraw ca wy ła mał ra mę okien ną
na par te rze bu dyn ku, po czym po splą dro wa niu po miesz czeń, z po ko ju na par te rze do -
mu do ko nał kra dzie ży zło tej bi żu te rii o nie usta lo nej ilo ści i war to ści na szko dę 28-let niej
ko bie ty. Po nad to spraw ca z po ko ju na pierw szym pię trze do mu skradł pie nią dze w kwo -
cie oko ło 7000 zł. oraz bi żu te rię zło tą o nie usta lo nej ilo ści i war to ści na szko dę 25-let niej
ko bie ty. Po stę po wa nie pro wa dzi Ko mi sa riat Po li cji w Ko przyw ni cy.

WIEL KI WŁAM. W no cy z so bo ty na nie dzie lę czy li z 2 na 3 czerw ca w miej sco -
wo ści Ja ku szo wi ce gmi na Ka zi mie rza Wiel ka nie zna ni spraw cy, pod czas nie obec no ści do -
mow ni ków, do ko na li wła ma nia do do mu, a na stęp nie po splą dro wa niu po miesz czeń, z sza -
fy ukra dli pie nią dze w kwo cie oko ło 12 700 zł i 1400 do la rów ame ry kań skich, a tak że bi -
żu te rię zło tą o war to ści oko ło 6 000 zł. na szko dę wła ści ciel ki. Łącz na war tość strat wy nio -
sła oko ło 23 600 zło tych. Po stę po wa nie pro wa dzi Ko men da Po wia to wa Po li cji w Ka zi mie -
rzy Wiel kiej.



Po lak po tra fi
Prze wi du ją cym czło wie kiem był

ten, kto wy my ślił ha sło „Po lak po tra fi”,
a po raz pierw szy uka za ło się ono
w 1975 ro ku na bu do wie sta low ni w hu -
cie „Ka to wi ce”. Oczy wi ście ro dzi się py -
ta nie, co Po lak po tra fi? Po tra fił wte dy
wzno sić wiel kie bu dow le so cja li zmu
i wy no sić wor ki ce men tu na wła sne po -
trze by. Ge no we fa Pi gwa twier dzi ła, że
jej mąż w 2 go dzi ny wy niósł z bu do wy
20 wor ków ce men tu.

W obec nych cza sach moż na po -
wie dzieć, że Po lak wszyst ko po tra fi,
czy li bu do wać i nisz czyć, mo dlić się
i zło rze czyć, ciu łać grosz do gro sza
i prze pi jać za ro bio ne pie nią dze. Gdy by
mu na wet za pro po no wa no do wy ko na -
nia bar dzo skom pli ko wa ną rzecz, on
od po wia da, że „to” na wet każ dy głu pi
po tra fi wy ko nać.

Tym cza sem Po lak jed nej pro stej
rze czy nie po tra fi zro bić. Nie po tra fi
utrzy mać ję zy ka za zę ba mi. Każ dy
z nas prze ko nu ję się o tym co dzien nie,
słu cha jąc m. in. ra dia lub oglą da jąc
pro gra my te le wi zyj ne. By wa, że i sam
ple cie, co mu śli na na ję zyk przy nie sie.

Dla czę ści z nas naj waż niej sze
jest, aby w Pol sce dzia ło się źle. Wi -
docz ne jest to szcze gól nie przed EU -
RO 2012. Że by cho ciaż je den sta dion
się za wa lił, że by nie ukoń czo no waż nej
dro gi, no i że by re pre zen ta cja pił kar ska
prze gra ła wszyst kie me cze, kon kret nie
mó wiąc to tyl ko trzy!

Bo kto ma od no sić suk ce sy? Tyl ko
praw dzi wi Po la cy, a ta kich w rzą dzie

i re pre zen ta cji jest nie wie lu. Tu ciar ki
prze cho dzą czło wie ko wi po ple cach,
gdy przy po mni so bie nie tak daw ne
cza sy, gdy wła dzę nad świa tem mie li
spra wo wać czy ści praw dzi wi Aryj czy cy.
I tu trze ba jed nak wy raź nie po wie dzieć,
że cho dzi o ra si stow ską po li ty kę hi tle -
row ców.

W tym kon tek ście moż na przy to -
czyć zło śli wą opi nię Alek san dra Wie lo -
pol skie go z 1862 r. „Dla Po la ków moż -
na cza sem coś do bre go zro bić, ale
z Po la ka mi ni gdy”.

Miał ra cję, bo nam się nic nie po do -
ba. Na wet me lo dyj na pieśń spor to wa
KO KO EU RO SPO KO. Tym cza sem
w 57 edy cji Eu ro wi zji ro syj skie Bu ra -
now ski je Ba busz ki za ję ły dru gie miej -
sce, zdo by wa jąc aplauz ca łej Eu ro py.
Na sze pa nie z „Ja rzę bi ny” pre zen tu ją
się jesz cze pięk niej niż Ro sjan ki, ale
nie dla nich za szczy ty, bo co naj wy żej
mo gą być za szczu te za rze ko my pla -
giat.

Po zo sta je nam po wta rzać za An -
drze jem Za or skim „Pol ska go la, Pol ska
go la, ta ka jest ki bi ców wo la”. Na ko -
niec – ser decz nie ży czę suk ce sów
spor to wych pił ka rzom, a Po la kom
i Ukra iń com jak naj lep sze go wy wią za -
nia się z obo wiąz ków współ go spo da rzy
EU RO 2012. Że by każ dy po fi na ło wym
me czu mógł po wie dzieć: „Zro bi łem, co
mo głem, kto po tra fi, niech zro bi le piej”.
Ta ką for mu łę wy gła szał kon sul rzym ski,
prze ka zu jąc wła dzę na stęp cy.

KA ZI MIERZ NIE RÓW NY
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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
l Delikatesy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 4

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

Oszu ka ni na pół mi lio na zło tych  
Oszu ki wa li przy sku pie by dła. Fik cyj na fir ma ofe ro wa ła wyż sze
ce ny sku pu żyw ca niż ce ny ryn ko we.   Wy so kość strat oszu ka -
nych rol ni ków z Ma ło pol ski i wo je wódz twa świę to krzy skie go  się -
ga pół mi lio na. 

W mar cu bie żą ce go ro ku do Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Pro -
szo wi cach za czę li zgła szać się oko licz ni rol ni cy in for mu jąc, że zo -
sta li oszu ka ni. Po krzyw dze ni ja kiś czas te mu sprze da li swo je by dło
przed sta wi cie lom  pew nej fir my, któ ra ofe ro wa ła bar dzo ko rzyst ne
ce ny za ży wiec.  By ło tyl ko jed no za strze że nie  – za pła ta nie by ła
go tów ko wą tyl ko mia ła zo stać prze la na rol ni kom na ich ra chu nek
w ter mi nie 14 dni. Oczy wi ście za sprze da ne by dło pie nią dze ni gdy
nie wpły nę ły.  

W cią gu kil ku ty go dni do ko men dy zgło si ło się kil ku na stu po -
krzyw dzo nych. Po li cjan ci pro wa dzą cy po stę po wa nie szyb ko
usta li li, że rów nież w po wie cie ka zi mier skim oraz bu skim do cho -
dzi ło do po dob nych oszustw. Wszyst kie te spra wy po łą czo no.
Jak usta lo no, w prze stęp czy pro ce der za an ga żo wa ne by ło kil ka -
na ście osób. 

Sche mat dzia ła nia był pro sty. Prze stęp cy na wią za li kon takt
z oso ba mi na te re nie gmin „ miej sco wy mi” po sia da ją cy mi wie dzę o
rol ni kach, któ rzy chcie li sprze dać by dło. Prze ka za li im in for ma cję,
że ich mo co daw ca ofe ru je wyż szą ce nę oraz że po trze bu je każ dą
ilość by dła. Wy ko rzy stu jąc za ufa nie rol ni ków do „swo ich”, szyb ko
zna leź li chęt nych. Sprze da ją cy otrzy my wa li ra chun ki i fak tu ry z od -
ro czo nym ter mi nem płat no ści.  Jak usta lo no „mo co daw cą” by ła fik -
cyj na oso ba, na któ rą wy sta wio ne by ły pie cząt ki i do ku men ty nie -
zbęd ne do sku pu żyw ca.  

Za trzy ma no już jed ne go ze spraw ców, któ re mu przed sta wio no
za rzu ty fał szo wa nia do ku men tów. 

Po krzyw dzo nych w tej spra wie jest kil ka dzie siąt osób i na dal
zgła sza ją się po krzyw dze ni. Rol ni cy zo sta li oszu ka ni na kwo tę prze -
wyż sza ją cą 500 tys. zł. 

Świę to krzy scy po li cjan ci rów nież ape lu ją do wszyst kich osób,
któ re mo gły zo stać w po dob ny spo sób oszu ka ne o kon takt oso bi sty
z naj bliż sza jed nost ka Po li cji lub pod nr tel.: 41 349-24-80. 

ŹRÓ DŁO: KWP KRA KÓW/KWP KIEL CE

KRONIKA POLICYJNA

W sa li kon fe ren cyj nej sta ro stwa po -
wia to we go w Bu sku -Zdro ju od by ło
się spo tka nie człon ków Bu skie go
Uzdro wi sko we go Kor pu su Eks por -
te rów. Go spo da rzem spo tka nia był
dzie kan te go kor pu su, sta ro sta bu -
ski Je rzy Ko larz. Głów nym te ma tem
ma jo we go spo tka nia by ła sze ro ko
po ję ta pro mo cja pod mio tów go spo -
dar czych dzia ła ją cych w za kre sie
lecz nic twa uzdro wi sko we go i tu ry -
sty ki zdro wot nej, pro wa dzą cych
swo ją dzia łal ność na te re nie Bu -
ska -Zdro ju i Sol ca -Zdro ju.

W spo tka niu, po za pre ze sa mi, dy -
rek to ra mi i wła ści cie la mi naj więk szych
uzdro wisk, sa na to riów, pen sjo na tów
i ho te li, pro wa dzą cych dzia łal ność w za -
kre sie lecz nic twa uzdro wi sko we go i tu -
ryst ki zdro wot nej, udział wziął czło nek
Ra dy Głów nej Sto wa rzy sze nia Eks por te -
rów Pol skich, dzie kan Świę to krzy skie go
Kor pu su Eks por te rów Pol skich An drzej
Bo ryc ki. Wśród uczest ni ków kon fe ren -
cji obec ni by li mię dzy in ny mi: pre zes
Za rzą du Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój S.A.
Woj ciech Le ga wiec, dy rek tor ho te lu
SPA Ma li no wy Zdrój Pa weł Pa trza łek,
dy rek tor sa na to rium Włók niarz Je rzy
Pa mu ła, dy rek tor Sa na to rium & Pen sjo -
nat Zbysz ko Mał go rza ta Gaw roń ska,
spe cja li sta ds. Pro mo cji i Mar ke tin gu 21
Woj sko we go Szpi ta la Uzdro wi sko wo -
-Re ha bi li ta cyj ne go SP ZOZ w Bu sku -
-Zdro ju Bar ba ra Po ros, wła ści ciel ka
Ośrod ka Lecz ni czo -Re ha bi li ta cyj ne go
„Na tu ra” Ja dwi ga Ma tla -Sto dol na i Gra -
ży na Za lew ska z ho te lu Gro ma da.

Spo tka nie otwo rzył sta ro sta Je rzy
Ko larz. W swo im wy stą pie niu dzie kan

Bu skie go Uzdro wi sko we go Kor pu su
Eks por te rów przy po mniał idee po wsta -
nia te go kor pu su oraz ce le i za da nia ja -
kie on so bie wy zna czył w swo jej dzia łal -
no ści. Jak po wie dział go spo darz te go
spo tka nia obec nie jed nym z głów nych
ce lów dzia ła nia kor pu su jest wspól -
na pro mo cja dwóch miej sco wo ści

uzdro wi sko wych tj. Bu ska -Zdro ju i Sol -
ca -Zdro ju, a tym sa mym mia sta i po -
wia tu bu skie go.

Za bie ra jąc głos, dzie kan Świę to -
krzy skie go Kor pu su Eks por te rów An -
drzej Bo ryc ki po wie dział jak waż ną jest
w dzi siej szym cza sie pro mo cja, jak klu -

czo we zna cze nie ma wy pro mo wa nie za -
rów no w kra ju, jak i za gra ni cą wspól ne -
go zna ku, któ ry wszę dzie roz po zna wal -
ny ko ja rzyć się bę dzie z ku ror tem. Waż -
nym za da niem dla ze bra nych tu przed -
sta wi cie li sa na to riów, pen sjo na tów i ho -
te li jest opra co wa nie wspól nej stra te gii
pro mo cyj nej uzdro wisk i tu ry sty ki
zdro wot nej. 

W po dob nym du chu wy po wie dział
się dy rek tor Ho te lu SPA Ma li no wy
Zdrój w Sol cu -Zdro ju Pa weł Pa trza łek,
któ ry wręcz za ape lo wał do wszyst kich
ze bra nych o pod ję cie wspól nych dzia -
łań pro mu ją cych te dwie miej sco wo ści
uzdro wi sko we po wia tu bu skie go. Gra ży -
na Za lew ska z ho te lu Gro ma da opie ra -
jąc się na szwedz kim przy kła dzie stwier -
dzi ła, że bar dzo sku tecz ną for mą pro -
mo cji nie są fol de ry, sto iska wy sta wo we
czy ulot ki, ale or ga ni zo wa nie przy jaz du
grup stu dyj nych zło żo nych z przed sta -
wi cie li pism i cza so pism zaj mu ją cych się
bran żą tu ry stycz ną, ale nie tyl ko. Być
na miej scu i wie dzieć, to nie to co zo -
ba czyć w ko lo ro wym fol de rze.

Po mysł wspól nej pro mo cji uzdro -
wisk po parł w swo im wy stą pie niu pre -
zes Za rzą du „Uzdro wi sko Bu sko -
-Zdrój” S.A. Woj ciech Le ga wiec. Usta -
lo no, że za da nie wspól nej pro mo cji
przy pad nie po wsta łe mu nie daw no
w Bu sku -Zdro ju sto wa rzy sze niu uzdro -
wisk, któ re wspól nie z in ny mi pod mio -
ta mi po dej mie się opra co wa nia stra te gii
pro mo cyj nej. Ca łość tych dzia łań
wspie rać bę dzie i fir mo wać Bu ski
Uzdro wi sko wy Kor pus Eks por te rów.

AB

Wspól nie zna czy le piej

SAMO ŻYCIE



O pie lę gna cji skó ry z pro ble ma mi
i o wy jąt ko wej mo cy lecz ni czej wo -
dy siarcz ko wej ze źró dła „Ma li na”
z An ną Arak, brand ma na ge rem
w fir mie Ma li no wy Zdrój Sp. z o.o.
roz ma wia An drzej Bo ryc ki.

– Co wy róż nia Bal ne oko sme ty ki
Ma li no wy Zdrój?

Bal ne oko sme ty ki Ma li no wy Zdrój
opar li śmy na naj sil niej szej na świe cie
lecz ni czej wo dzie siarcz ko wej o uni kal -
nych wła ści wo ściach lecz ni czych i te ra -
peu tycz nych po twier dzo nych ba da nia -
mi i ate stem PZH. Wy so ko zmi ne ra li zo -
wa na wo da czer pa na jest ze źró dła
„Ma li na” w uzdro wi sku So lec -Zdrój.
Na re cep tu ry Bal ne oko sme ty ków skła -
da ją się uzdro wi sko we i po wszech nie
zna ne skład ni ki ak tyw ne ta kie jak: bo -
ro wi na, bia ła i zie lo na glin ka, oczar czy
ko ra wierz by. Spe cjal nie opra co wa ne re -
cep tu ry łą czą wy jąt ko wą moc wo dy
siarcz ko wej z wła ści wo ścia mi ro ślin -
nych eks trak tów, za pew nia jąc mak sy -
mal ne wchła nia nie skład ni ków. Nie ma
w nich sztucz nych barw ni ków, sztucz -
nej kom po zy cji za pa cho wej. Dba my by
w na szych pro duk tach łą czy ły się in ten -
syw ne dzia ła nia i przy jem ność uży wa -
nia.
– Ja kie dzia ła nie na skó rę ma lecz -
ni cza wo da siarcz ko wa?

Lecz ni cza wo da siarcz ko wa dzia ła
dwu kie run ko wo na po wierzch nię skó -
ry. Ma dzia ła nie an ty bak te ryj nie, prze -
ciw za pal ne, bak te rio bój cze dla te go sku -
tecz nie wal czy ze zmia na mi trą dzi ko wy -
mi, za skór ni ka mi i nad mier nym błysz -
cze niem się skó ry. Wy ka zu je dzia ła nie
bak te rio bój cze, grzy bo bój cze, ha mu je

ło jo tok, co spra wia, że przy spie sza le -
cze nie scho rzeń skó ry gło wy: ło jo to ku,
łu pie żu i po ma ga w pie lę gna cji wło sów
tłu stych. Wy ka zu je rów nież wła ści wo ści
pie lę gna cyj ne i re ge ne ra cyj ne dla te go
zna ko mi cie spraw dza się w pie lę gna cji
skó ry su chej, bar dzo su chej czy zro go -
wa cia łej i łusz czą cej się. Tak że zmięk cza
i de li kat nie złusz cza na skó rek, co spra -
wia, że skó ra sta je się mięk ka w do ty ku
i sprę ży sta. 
-Ja kie pro duk ty ma cie Pań stwo w
ofer cie?

Na sza ofer ta jest sze ro ka. Każ da li -
nia od po wia da na in ne po trze by i pro -
ble my skó ry. Za cznij my mo że od pie lę -
gna cji twa rzy z nie do sko na ło ścia mi,
któ re po ja wia ją się już nie tyl ko u na -
sto lat ków.
-Jak dzia ła ją pre pa ra ty z tej se rii?

Dzia ła ją oczysz cza ją co, nor ma li zu -
ją co, re gu lu ją wy dzie la nie se bum, i ła -
go dzą sta ny za pal ne. Jed no cze śnie na -
wil ża ją i wy gła dza ją skó rę za pew nia jąc
jej zdro wy wy gląd i ko lo ryt. Prze zna -
czo ne są do co dzien nej pie lę gna cji skó -
ry mie sza nej i tłu stej ze skłon no ścią
do wy kwi tów trą dzi ko wych i za skór ni -
ków. Ide al nie spraw dza ją się ja ko ba -
za pod ma ki jaż.
-Każ dy z nas chce mieć gład ką ce rę
bez nie do sko na ło ści, któ re po ja -
wia ją się w róż nym wie ku. Jak pie -
lę gno wać ta ką skó rę?

Naj waż niej sze jest oczysz cza nie
i sys te ma tycz ne złusz cza nie na skór ka.
Ide al ny bę dzie bio siarcz ko wy żel głę bo -
ko oczysz cza ją cy do my cia twa rzy, któ -
ry do kład nie i głę bo ko oczysz cza skó rę
nie po draż nia jąc jej ba rie ry ochron nej
a dro bin ki jo jo ba za pew nia ją opty mal -

ne wy gła dze nie i na -
wil że nie. Pro dukt nie
za wie ra my dła. Za -
wie ra wy łącz nie de li -
kat ne, ro ślin ne środ -
ki my ją ce. Na stęp nie
war to na ło żyć bio -
siarcz ko wą ma skę oczysz cza ją co – wy -
gła dza ją ca do twa rzy, szyi i de kol tu, któ -
ra głę bo ko i sku tecz nie oczysz cza, re gu -
lu jąc pra cę gru czo łów ło jo wych. Mo że
wy stą pić de li kat ne uczu cie mro wie nia,
któ re jest gwa ran cją dzia ła nia. Do peł nie -
niem jest bio siarcz ko wy krem do twa rzy
usu wa ją cy nie do sko na ło ści. Za po bie ga
po wsta wa niu za skór ni ków, sku tecz nie
zwal cza wy kwi ty trą dzi ko we i za po bie ga
po wsta wa niu blizn i prze bar wień po trą -
dzi ko wych. Nie po wo du je po draż nień,
nie wy su sza skó ry. Ta ka kom plek so wa
ku ra cja skła da ją ca się z 3 eta pów sto so -
wa na sys te ma tycz nie przy nie sie nam
ocze ki wa ne efek ty. 
-A czy ma cie Pań stwo pre pa ra ty dla
skó ry doj rza łej?

Tak. W swo jej ofer cie ma my li nię
prze zna czo ną do spe cja li stycz nej pie lę -
gna cji ce ry po 45 ro ku ży cia. Pre pa ra ty
dzia ła ją in ten syw nie prze ciw zmarszcz -
ko wo, na pi na ją co i ujędr nia ją co. Pod -
no szą owal twa rzy oraz re ge ne ru ją skó -
rę. Li nia prze ciw zmarszcz ko wa 45 plus
to bio siarcz ko wy krem prze ciw -
zmarszcz ko wy na dzień SPF 10 i bio -
siarcz ko wy krem prze ciw zmarszcz ko wy
na noc.
-Wo da siarcz ko wa sto so wa na jest
w le cze niu łusz czy cy. Czy ma cie
Pań stwo pre pa ra ty wspo ma ga ją ce
pie lę gna cje skó ry bar dzo su chej,
łusz czą cej się?

Tak, ma my ta kie
pro duk ty w se rii ła go -
dzą cej. Pre pa ra ty prze -
zna czo ne są do skó ry
wy ma ga ją cej pro fe sjo nal -
nej pie lę gna cji. Szcze gól -
nie po le ca ne są wła śnie
do skó ry su chej, bar dzo
su chej ze skłon no ścią
do łusz cze nia się i ło jo -
to ko we go za pa le nia skó -

ry. Bio siarcz ko wy żel pod prysz nic
i do ką pie li do kład nie my je i oczysz -
cza skó rę. Na wil ża i de li kat nie na tłusz -
cza. Przy spie sza od no wę na skór ka
oraz zmięk cza skó rę. Jest bez do dat ku
my dła. Za wie ra wy łącz nie de li kat ne,
ro ślin ne środ ki my ją ce. Na sza no wość
to Bio siarcz ko wa ma ska ła go dzą cą.
Pro dukt po le cam do pie lę gna cji skó ry
z pro ble ma mi łusz czy co wy mi, dzia ła
ko ją co i ła go dzą co. Dzię ki za war to ści
pan te no lu i alan to iny in ten syw nie
i głę bo ko na wil ża oraz ła go dzi i wy ci -
sza po draż nie nia.
-Te go rocz na zi ma by ła ła god na. Ale
na sze wło sy wciąż są ob cią żo ne
i czę sto ma ją skłon ność do prze -
tłusz cza nia się. 

Pro blem prze tłusz cza nia się wło -
sów jest co raz częst szym zja wi skiem.
Za nie czysz cze nie śro do wi ska, związ -
ki che micz ne w żyw no ści, stres to
tyl ko kil ka czyn ni ków ma ją cych
wpływ na stan na szych wło sów.
W swo jej ofer cie ma my spe cja li stycz -
ny pro dukt do pie lę gna cji wło sów
tłu stych – Bio siarcz ko wy szam pon
do wło sów tłu stych z ten den cją
do łu pie żu i ło jo to ku. Ten spe cja li -
stycz ny szam pon dzię ki uni kal ne mu
po łą cze niu wio dą cych skład ni ków
ak tyw nych: wo dy siarcz ko wej i octo -
pi ro xu sku tecz nie zwal cza łu pież
i ło jo tok. Do kład nie oczysz cza skó -

rę gło wy oraz wło sy jed no cze śnie
pie lę gnu jąc.
-Ab so lut ną no wo ścią w Pań stwa
ofer cie jest se ria EKO Wel l -
nes&SPA

Tak, to na sza no wa se ria o za pa -
chu le śnych ma lin i je żyn z do dat -
kiem su szo nych owo ców i 100 pro -
cent so ku owo co we go. Nie ma w niej
pa ra be nów, sles, si li ko nów, sztucz -
nych barw ni ków, fta la nów, ole jów
mi ne ral nych i po chod nych ro py naf -
to wej. Jest to od po wiedź na po trze by
na szych klien tów, któ rzy co raz czę -
ściej chcą sto so wać i dbać o zdro wie
swo jej skó ry sto su jąc ko sme ty ki eko -
lo gicz ne. Pro duk ty za wie ra ją wy se lek -
cjo no wa ne, na tu ral ne skład ni ki, m.
in.: bia łą glin kę, olej ar ga no wy, wy cią -
gi z alg brą zo wych i czer wo nych, olej
avo ca do z cer ty fi ka tem ECO CERT,
ma sło shea ECO CERT czy olej ma -
ka da mia. Ke ra to li tycz ne dzia ła nie
naj sil niej szej na świe cie wo dy lecz ni -
czej. Wy mie nio ne prze ze mnie skład -
ni ki ma ją dzia ła nie an ti -aging, od mła -
dza ją ce, wzmac nia ją ce i re ge ne ru ją ce,
na wil ża ją, od ży wia ją i po pra wia ją
ukrwie nie. Obec nie se ria to 4 pro -
duk ty: Ma li no wy Pe eling, Ma ska,
Ma sło i Ma li no wa Kost ka My ją ca
do cia ła.
-Gdzie mo że my wy mie nio ne przez
pa nią Bal ne oko sme ty ki ku pić? 

Na le ży o nie py tać w wy bra nych
ap te kach, skle pach zie lar skich (ad re sy
do stęp ne są na stro nie www.bal ne oko -
sem ty ki.pl) a tak że po przez sklep in ter -
ne to wy www.bal ne oko sme ty ki.pl. Za -
pra szam rów nież do Ma li no we go Zdro -
ju Me di cal SPA w Sol cu -Zdro ju, gdzie
ko rzy stać moż na z ca łej ga my za bie gów
SPA na ich ba zie oraz ku pić go to we
pro duk ty.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Rozmowa 3
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Śmier tel ne ude rze nie
Do tra gicz ne go w skut kach wy pad ku dro go we go, w wy ni ku któ re go śmierć
po niósł ro we rzy sta do szło we wto rek, 29 ma ja o go dzi nie 19.20 na dro dze
wo je wódz kiej nr 776 w miej sco wo ści Cho tel Czer wo ny.

Kie ru ją cy po jaz dem mar ki Al fa Ro meo lat 35 męż czy zna, ja dąc tra są wo je wódz -
ką nr 776 z Wi śli cy w stro nę Bu ska -Zdro ju, po po ko na niu łu ku dro gi w le wo za -
uwa żył na swo im pa sie ru chu ja dą cy z prze ciw ka po jazd Fiat Pan da kie ro wa ny
przez 54-let nie go męż czy znę, któ ry w tym cza sie wy prze dzał ja dą cy w tym sa mym
kie run ku po jazd mar ki Ive co kie ro wa ny przez 52-let nie go kie row cę. 

Aby unik nąć zde rze nia kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Al fa Ro meo zje chał
do przy droż ne go ro wu po pra wej stro nie dro gi po trą ca jąc le wą stro ną po jaz du, sto -
ją ce go na wy so ko ści po jaz du Ive co, przy pra wej kra wę dzi jezd ni 43-let nie go ro we -
rzy stę któ ry po niósł śmierć na miej scu. Kie ru ją cy po jaz da mi by li trzeź wi i nie od -
nie śli żad nych ob ra żeń. Po stę po wa nie pro wa dzi Ko mi sa riat Po li cji w Sol cu -Zdro ju. 

Nie spraw ne au to ka ry
Świę to krzy scy po li cjan ci skon tro lo wa li w ostat nim cza sie czte ry au to -
ka ry, któ rych kie row cy mie li za wieźć oko ło 150 dzie ci, uczniów szko ły
pod sta wo wej, na wy ciecz kę do Czę sto cho wy. Po jaz dy na le ża ły do pry -
wat nych prze woź ni ków. Jak się oka za ło ża den z au to bu sów nie po wi -
nien po ru szać się po dro gach. Au to ka ry skie ro wa no na szcze gó ło we
ba da nia tech nicz ne.

Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Ru chu Dro go we go Ko men dy Wo je wódz kiej Po li -
cji w Kiel cach skon tro lo wa li czte ry au to bu sy, któ re mia ły wy je chać ra no z gru pą
oko ło 150 dzie ci na wy ciecz kę do Czę sto cho wy. Po li cjan tów o kon tro lę po jaz dów
po pro si li or ga ni za to rzy wy jaz du. Funk cjo na riu sze spraw dzi li trzeź wość kie row ców.
Nie by ło żad nych uwag co do tej czę ści kon tro li. 

Ko lej nym ele men tem, któ ry spraw dzi li to stan tech nicz ny po jaz dów. Tu już po -
ja wi ły się licz ne za strze że nia i uwa gi. W au to bu sach stwier dzo no mię dzy in ny mi wy -
cie ki pły nów eks plo ata cyj nych, nie spraw no ści ukła du kie row ni cze go i za wie sze nia. 

Ma jąc na uwa dze bez pie czeń stwo dzie ci, po li cjan ci za trzy ma li do wo dy re je stra -
cyj ne po jaz dów. Te raz wszyst kie uster ki bę dą mu sia ły być usu nię te, aby au to ka ry
po now nie mo gły zo stać do pusz czo ne do ru chu.

Or ga ni za tor wy ciecz ki zre zy gno wał z wy jaz du i za pew nił dzie ciom in ną for mę
spę dze nia cza su.

Ta kie przy pad ki jak te świad czą o tym, że po trzeb ne są kon tro le po li cjan tów,
któ rzy ujaw nia ją nie pra wi dło wo ści. Stan tech nicz ny po jaz dów ma bez po śred ni
wpływ na bez pie czeń stwo prze wo żo nych osób. War to, aby o tym pa mię tać.

XXXVI ćwi cze nia spor to wo -po żar ni -
cze już za na mi. 20 ma ja 2012 r. 14
jed no stek Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych z gmi ny Bu sko -Zdrój wzię -
ło udział w za wo dach stra żac kich,
któ re od by ły się na miej skim sta -
dio nie spor to wym.

W tym ro ku w ćwi cze niach uczest -
ni czy ły też trzy dru ży ny mło dzie żo we
z Tu cząp, Ga lo wa i No we go Kor czy na.
Po go da do pi sa ła, a pu blicz ność nie
szczę dzi ła okla sków i słów za chę ty swo -
im fa wo ry tom. 

Stra ża cy se nio rzy zmie rzy li się
w dwóch kon ku ren cjach: bie gu z prze -
szko da mi oraz tzw. bo jów ce, czy li ty po -
wych czyn no ściach rze mio sła stra żac -
kie go. Zwy cięz cą oka za ła się Ochot ni -

cza Straż Po żar na ze Zblu do wic.
Na dru giej po zy cji upla so wał się Sza -
niec, zaś trze ci wy nik uzy ska ły Mły ny.
Na wy róż nie nie za słu gu ją rów nież Słab -
ko wi ce, któ re w tym ro ku spra wi ły
wszyst kim nie la da nie spo dzian kę zaj -
mu jąc czwar te miej sce. 

W kla sy fi ka cji dru żyn mło dzie żo -
wych pierw sze miej sce zdo by ła Mło -
dzie żo wa Dru ży na Po żar ni cza z Tu -
cząp. Dru gi wy nik osią gnę ła „mło dzie -
żów ka” z Ga lo wa, zaś na trze cim miej -
scu upla so wał się No wy Kor czyn. Mło -
dzie żo we dru ży ny po żar ni cze star to wa -
ły zgod nie z mię dzy na ro do wym re gu la -
mi nem CTIF.

Zwy cię skie dru ży ny otrzy ma ły pu -
cha ry, któ re oso bi ście wrę czył bur -

mistrz mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój Wal -
de mar Si ko ra. 

Wśród go ści za pro szo nych
na XXXVI ćwi cze nia spor to wo -po żar ni -
cze po ja wi li się m.in. eu ro po seł Cze -
sław Sie kier ski, po seł na Sejm RP druh
Mi ro sław Paw lak, pre zes Za rzą du Wo je -
wódz kie go Związ ku Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej RP, mł. bryg. Ka zi mierz Ści bi -
ło ko men dant Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Bu sku -Zdro ju, sta ro -
sta bu ski Je rzy Ko larz oraz za stęp ca
bur mi strza To masz Mierz wa. 

Głów nym or ga ni za to rem im pre zy
był Za rząd Od dzia łu Miej sko -Gmin ne -
go Związ ku OSP RP w Bu sku -Zdro ju.

OPR. EHR

Stra ża cy na me dal

Lider Ekologii
dla policji
W so bot nie po po łu dnie na musz li
kon cer to wej w Po łań cu od był się
V Ju bi le uszo wy Pik nik Eko lo gicz ny
Po wia tu Sta szow skie go w ra mach
Dnia Bez Śmie ce nia. Wśród za pro -
szo nych go ści nie za bra kło rów nież
przed sta wi cie li sta szow skich stró -
żów pra wa.

Ob cho dy V Ju bi le uszo we go Pik ni -
ku Eko lo gicz ne go Po wia tu Sta szow skie -
go roz po czął sam bur mistrz Po łań ca Ja -
cek Tar now ski oraz wi ce sta ro sta po wia -
tu sta szow skie go Mi chał Skot nic ki.
W trak cie ca łej im pre zy od by ło się sze -
reg kon kur sów o te ma ty ce eko lo gicz -
nej, a tak że w za kre sie bez pie czeń stwa.
Mun du ro wi zna ko wa li ro we ry, pre zen -
to wa li ra dio wo zy i sprzęt wy ko rzy sty -
wa ny w co dzien nej służ bie. Przez ca ły
czas trwa nia fe sty nu zbie ra no su row ce
wtór ne a każ dy od da ją cy otrzy my wał
w za mian sa dzon ki drzew ka igla ste go
oraz eko lo gicz ne ga dże ty. 

Na stęp nie or ga ni za to rzy wrę czy li pa -
miąt ko we sta tu et ki i dy plo my dla wszyst -
kich, któ rzy przy czy ni li się do kre owa nia
wła ści wych po staw pro śro do wi sko wych
i za an ga żo wa li się w dzia łal ność zmie rza -
ją cą do li kwi da cji nie le gal nych wy sy pisk
śmie ci. Wśród uho no ro wa nych zna la zła
się sta szow ska po li cja. Pa miąt ko wy dy -
plom i po dzię ko wa nia dla sta szow skich
stró żów pra wa ode brał Ko men dant Po -
wia to wy Po li cji w Sta szo wie mł. insp. To -
masz Śli wiń ski.

AL

Pościg za skradzionym
samochodem
Świę to krzy scy po li cjan ci za trzy ma li dwóch 26-lat ków, miesz kań ców wo je -
wódz twa pod kar pac kie go, po dej rze wa nych o kra dzież volks wa ge na pas sa -
ta. Ko deks kar ny za to prze stęp stwo prze wi du je ka rę do 10 lat po zba wie nia
wol no ści.

W pią tek po po łu dniu dy żur ny Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Ka zi mie rzy
Wiel kiej otrzy mał in for ma cję, że dro gą kra jo wą nr 79 po ru sza ją się po jaz dy mar ki
Re nault Kan goo oraz volks wa gen pas sat – po cho dzą cy praw do po dob nie z kra dzie -
ży. W miej sco wo ści Ko szy ce po li cjan ci za uwa ży li opi sy wa ne au ta. Funk cjo na riu sze
da li sy gnał do za trzy ma nia. Kie ru ją cy re nault za sto so wał się do po le ceń mun du ro -
wych za trzy mu jąc po jazd, na to miast kie row ca volks wa ge na przy śpie szył i za czął
ucie kać. Roz po czął się po ścig.

Po li cjan ci w ce lu za trzy ma nia au ta, roz ło ży li kol czat kę dro go wą. Kie row ca
po raz ko lej ny zi gno ro wał po le ce nia funk cjo na riu szy, prze jeż dża jąc po urzą dze niu.
W wy ni ku uszko dze nia kół w sa mo cho dzie, po oko ło 500 me trach męż czy zna za -
trzy mał po jazd i pró bo wał uciec pie szo. Szyb ko jed nak zo stał za trzy ma ny przez po -
li cjan tów. To 26-let ni miesz ka niec Miel ca, no to wa ny wcze śniej za róż ne prze stęp -
stwa kry mi nal ne. Jak się oka za ło za kie row ni cą za trzy ma ne go wcze śniej re naul ta sie -
dział je go ró wie śnik, miesz ka niec te go sa me go mia sta. 26-la tek peł nił ro lę eskor ty
dla skra dzio ne go volks wa ge na. Po jazd zo stał utra co ny kil ka dni te mu z te re nu
Ostrow ca Świę to krzy skie go.

Obaj męż czyź ni tra fi li do po li cyj ne go aresz tu. Za kra dzież po jaz du mo że im
gro zić na wet 10 lat spę dzo nych w wię zie niu. Sąd Re jo no wy w Ostrow cu Świę to -
krzy skim wo bec za trzy ma nych, 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.
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Trzy po wia ty tj. sta ra cho wic ki, kie lec ki
i ko nec ki na gro dzo ne zo sta ły sta tu et -
ką Ko zioł ka. Po nad to w ra mach pro -
gra mu „Bez piecz ne Świę to krzy skie”
wy róż nio no trzy gmi ny, w tym gmi nę
Pa ca nów, za dzia łal ność na rzecz bez -
pie czeń stwa spo łecz no ści lo kal nej.

Już po raz dwu na sty sa mo rzą dy, któ re
pod ję ły wy kra cza ją ce po za zwy kłe obo wiąz -
ki, dzia ła nia na rzecz po pra wy bez pie czeń -
stwa, wy róż nio ne zo sta ły na gro dą „Ko zioł -
ka”. W Krzy ża no wi cach w po wie cie piń -
czow skim od by ło się pod su mo wa nie pro -
gra mu „Bez piecz ne Świę to krzy skie”.

W tym ro ku spo śród po wia tów wo je -
wódz twa świę to krzy skie go, ubie ga ją cych

się o sym bo licz ną sta tu et kę na gro dy „Ko -
zioł ka”, Ka pi tu ła Na gro dy wy ty po wa ła
trzy sa mo rzą dy, któ re sta nę ły na po dium.
Sta tu et kę „Ko zioł ka” otrzy ma li: za trze cie
miej sce – po wiat ko nec ki, za dru gie miej -
sce – mia sto Kiel ce, za pierw sze miej -
sce – po wiat sta ra cho wic ki. Wy róż nio no
rów nież trzy gmi ny za po dej mo wa nie dzia -
łań na rzecz bez pie czeń stwa spo łecz no ści
lo kal nej, w ra mach pro gra mu „Bez piecz ne
Świę to krzy skie” tj. gmi nę Pa ca nów, gmi nę
Ra ków oraz mia sto i gmi nę Osiek.

Wo je wódz two świę to krzy skie szczy ci
się ty tu łem jed ne go z naj bez piecz niej szych
w kra ju. Jest to nie wąt pli wy suk ces, na któ -
ry zło ży ła się pra ca wie lu pod mio tów, rów -

nież tych za an ga żo wa nych w re ali za cję
pro gra mu „Bez piecz ne świę to krzy skie”.
Pro gra mu obej mu ją ce go wie le ob sza rów
ak tyw no ści ad mi ni stra cji pu blicz nej i Po li -
cji, otwar te go na wszel kie ini cja ty wy in sty -
tu cjo nal ne i oby wa tel skie. 

Aby otrzy mać tę na gro dę po wia ty
mu sia ły speł nić dwa wa run ki. Pierw szy
z nich to wzo ro wa współ pra ca sa mo rzą du
z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi. Dru gie
kry te rium to in no wa cyj ność pro wa dzo -
nych dzia łań. Se lek cję i we ry fi ka cję wstęp -
ną do ko nał, jak co ro ku Ze spół Ro bo czy
skła da ją cy się z przed sta wi cie li wo je wo dy
świę to krzy skie go, mar szał ka wo je wódz twa
świę to krzy skie go i świę to krzy skie go ko -
men dan ta wo je wódz kie go po li cji. Osta -
tecz nej oce ny oraz wy ło nie nia lau re atów
do ko na ła Ka pi tu ła Na gro dy „Ko zio łek”.

Głów nym ce lem na gro dy „Ko zio -
łek” jest wspie ra nie ak tyw no ści po wia -
tów, któ re wy róż nia ją się na tle in nych
swo ją dzia łal no ścią na rzecz po pra wy
sta nu bez pie czeń stwa. Na gro da ta jest
tak że wy ra zem uzna nia za za an ga żo wa -
nie w re ali za cję pro gra mu „Bez piecz ne
Świę to krzy skie”. Stwo rzo na zo sta ła
w 2000 ro ku nie tyl ko po to, aby utrwa -
lać po zy tyw ne po sta wy spo łecz ne wo -
bec ne ga tyw nych zja wisk, ale przede
wszyst kim po to, aby po ka zy wać do bre
przy kła dy i wska zy wać moż li wo ści dzia -
ła nia na rzecz wal ki z prze stęp czo ścią
i pa to lo gia mi. 

Zwy cięz cy otrzy ma li sym bo licz ną sta -
tu et kę oraz środ ki fi nan so we, któ re prze -
zna czo ne zo sta ną na dzia łal ność pro fi lak -
tycz ną w ra mach pro gra mu „Bez piecz ne
Świę to krzy skie” w na gro dzo nych po wia -
tach.

KWP KIEL CE

Ko zioł ki tra fi ły do naj lep szych
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W dniach od 18 do 20 ma ja w Win -
ni cy na Ukra inie prze by wa ła de le -
ga cja po wia tu sta szow skie go i Ko -
nec kie go Sto wa rzy sze nia Wspie ra -
nia Przed się bior czo ści ze sta ro stą
An drze jem Kru zlem i z pre ze sem
Mar kiem Mi ką. Głów nym ce lem wi -
zy ty by ło ofi cjal ne roz po czę cie re -
ali za cji pro jek tu pt.,, Win ni czy zna
na Ukra inie – re gio nem ak tyw nych
ko biet”.

Pro jekt, któ ry fi nan so wa ny jest
w ra mach pro gra mu ,,Pol ska Po moc
Roz wo jo wa 2012” Mi ni ster stwa Spraw
Za gra nicz nych RP, ma za za da nie prze -
szko le nie 40 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. 

Pro gram MSZ umoż li wia 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 zna ne or -
ga ni za cje jak: ,,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”. 

Li de rem w re ali zo wa ne go za da nia
jest Ko nec kie Sto wa rzy sze nie Wspie ra -
nia Przed się bior czo ści, part ne rem kra -
jo wym po wiat sta szow ski, a part ne rem
za gra nicz nym win nic ki od dział Sto wa -
rzy sze nia,, Ukra ina – Pol ska – Niem cy”.
Wnio sko wa na w pro jek cie kwo ta zo sta -
ła przy zna na w ca ło ści. Ogól na war tość
pro jek tu wy no si 276 765 tys. zł, w tym
wkład wła sny re ali zu ją cych za da nie to:
29 495 zł, tj. 10,66 proc. 

Po wsta nie trzy pod mio to we go ze -
spo łu re ali zu ją ce go pro jekt oka zał się
traf ną de cy zją i jed no cze śnie przy kła -
dem na wzor co wą współ pra cę or ga ni za -
cji po za rzą do wych z sa mo rzą dem po -
wia to wym. Po łą cze nie do tych cza so -
wych, róż nych od sie bie do świad czeń,

po zwo li ło na stwo rze nie atrak cyj ne go
pro duk tu w po sta ci pro jek tu, któ ry
z pew no ścią bę dzie miał swój dal szy
ciąg po je go ofi cjal nym za koń cze niu.
Part ner stwo ,,po za rzą do wo -sa mo rzą do -
we” po ka za ło ce lo wość po dej mo wa nia
wspól nych te go ty pu dzia łań, uwia ry -
god nia jąc do tych cza so wy do ro bek
wnio sko daw ców pro jek tu uzy ska ny
w róż nych, cho ciaż w zbli żo nych
do sie bie ob sza rach.

Uczest nicz ki pro jek tu z ob wo du
win nic kie go zo sta ną za po zna ne ze spe -
cy fi ką pro wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej w Pol sce, za rów no pod czas
dwu dnio we go se mi na rium roz po czy na -
ją ce go pro jekt, jak też po od by ciu ty go -
dnio we go szko le nia w lip cu oraz w cza -
sie po by tu, w dniach 26 – 30 sierp nia
w po wie cie sta szow skim i ko nec kim.
Pro jekt za kła da utwo rze nie w Win ni cy
Biu ra Ak tyw no ści Go spo dar czej, któ re
umoż li wi bez płat ne pro fe sjo nal ne po ra -
dy i kon sul ta cje wszyst kim oso bom
roz po czy na ją cym pierw szą dzia łal ność
go spo dar czą.

W ofi cjal nym roz po czę ciu pro jek -

tu w Win ni cy udział wzię ło 40 pań bio -
rą cych w nim udział, 10 – oso bo wa de -
le ga cja z po wia tu sta szow skie go i ko -
nec kie go, re ali zu ją ca za da nie oraz
przed sta wi cie le władz ob wo du win nic -
kie go i mia sta Win ni ca. Głów nym
punk tem dwu dnio we go se mi na rium
by ły pre zen ta cje mul ti me dial ne do ty -
czą ce ro li ko biet w ży ciu go spo dar czym
i spo łecz nym, za pre zen to wa ne przez
go ści z Pol ski.

Wy gło szo no na stę pu ją ce re fe ra ty:
re fe rat ,,Przy ja zny sa mo rząd dla przed -
się bior ców i sa mo za trud nio nych ko -
biet, na przy kła dzie po wia tu sta szow -
skie go”, któ ry wy gło sił sta ro sta sta szow -
ski An drzej K ru zel; ,,Wspie ra nie przed -
się bior czo ści przez or ga ni za cje po za -
rzą do we w Pol sce na przy kła dzie Ko -
nec kie go Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia
Przed się bior czo ści”, któ ry przed sta wił
pre zes Ma rek Mi ka; ,,Ro la ko bie ty we
współ cze snym ży ciu go spo dar czym
i spo łecz nym oraz w biz ne sie”, re fe rat
ten wy gło si ła star sza księ go wa KSWP
An na No wak; ,,Rów ność ko biet i męż -
czyzn w ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej
i na ryn ku pra cy na przy kła dzie po wia -

tu sta szow skie go” wy kład na ten te mat
wy gło si ła za stęp ca bur mi strza mia sta
i gmi ny Sta szów Hen ry ka Mar kow ska;
,,Dro ga do suk ce su. Umie jęt ność go -
dze nia ży cia za wo do we go i ro dzin ne -
go”, któ re go pre le gent ką by ła lek. med.
Bo że na Rycz kow ska -Kur dziel. Ostat -
nim z wy gło szo nych re fe ra tów był re fe -
rat na te mat ,,Plat for ma e -le ar nin go wa
edu Squ are – ja ko in no wa cyj ne na rzę -
dzie do stę pu do in for ma cji i edu ka cji”,
któ ry wy gło sił Pa weł Al mer ski, ab sol -
went Wyż szej Szko ły Eko no mii i Ad mi -
ni stra cji w Kiel cach, a za ra zem tre ner
z za kre su księ go wo ści i kom pu te rów.

Oprócz re ali za cji za dań zwią za -
nych z roz po czę ciem pro jek tu de le ga -
cja sta szow sko -ko nec ka wzię ła udział
w ob wo do wej kon fe ren cji po świę co nej
pro mo cji lo kal nych ini cja tyw pod czas
któ rej swo je re fe ra ty wy gło si li: sta ro sta
sta szow ski An drzej K ru zel na te mat 10-
let niej współ pra cy po wia tu sta szow skie -
go z ob wo dem win nic kim oraz pre zes
Ma rek Mi ka na te mat współ pra cy or ga -
ni za cji po za rzą do wych z sa mo rzą da mi
i przed się bior ca mi na przy kła dzie Ko -
nec kie go Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia
Przed się bior czo ści. 

Po byt de le ga cji zbiegł się tak że
z ter mi nem ob rad wal ne go zgro ma dze -
nia win nic kie go od dzia łu Sto wa rzy sze -
nia ,,Ukra ina – Pol ska – Niem cy” pod -
czas któ re go ustę pu ją cy za rząd wy bra -
no przez akla ma cję na naj bliż szą ka -
den cję. Po twier dze niem zna ko mi tej
pra cy ustę pu ją cych osób, jed no cze śnie
no wych władz by ło pod pi sa nie przez
pre ze sa Olek se ia Ga vry lo va ofi cjal nych
umów o współ pra cy z po wia tem sta -
szow skim, któ rą pod pi sał sta ro sta An -
drzej K ru zel oraz z Ko nec kim Sto wa -
rzy sze niem Wspie ra nia Przed się bior -
czo ści. Mi łym ak cen tem koń czą cym
zjazd de le ga tów by ło po in for mo wa nie
o włą cze nie do skła du Ra dy Sto wa rzy -
sze nia Ja na Ma zan ki, na czel ni ka Wy -
dzia łu Pro mo cji i Współ pra cy Za gra -
nicz nej w Sta ro stwie Po wia to wym
w Sta szo wie w do wód, jak do pod kre -
ślo no, uzna nia za 10-let nią re ali za cję
ini cja tyw na rzecz współ pra cy po wia tu
sta szow skie go i ob wo du win nic kie go. 

W so bot nie po po łu dnie, 19 ma ja

de le ga cja sta szow sko -ko nec ka wspól nie
z kon su lem ge ne ral nym RP Krzysz to -
fem Świ der kiem wzię ła udział w fe sty -
nie ,,Dni Eu ro py na Ukra inie”. Im pre -
za ta stwo rzy ła oka zję do pro mo cji nie
tyl ko roz po czę te go pro jek tu, jak też
i po wia tów: sta szow skie go oraz ko nec -
kie go. 

Nie dzie la, 20 ma ja, by ła ostat nim
dniem po by tu w Win ni cy. Dzień ten
zo stał prze zna czo ny na spo tka nie ze
śro do wi ska mi po lo nii win nic kiej. Sta ro -
sta An drzej Kru zel i pre zes Ma rek Mi -
ka oraz po zo sta li człon ko wie de le ga cji
sta szow sko -ko nec kiej, wspól nie z de le -
ga cją Kielc z pre zy den tem Woj cie chem
Lu baw skim, prze wod ni czą cym Ra dy
Miej skiej To ma szem Bo guc kim i z rek -
to rem Uni wer sy te tu Ja na Ko cha now -
skie go prof. Re gi ną Renz wzię li udział
we mszy świę tej w ko ście le pw. Mat ki
Bo żej Aniel skiej po któ rej zło żo no
kwia ty przed no wo usta wio nym u wej -
ścia do ko ścio ła po mni kiem Ja na Paw -
ła II i ta bli cą Jó ze fa Pił sud skie go, któ ra
kil ka lat te mu zo sta ła wmu ro wa -
na na jed nej ze ścian ka mie ni cy przy ul.
So bor nej.

TEKST I FO TO. JAN MA ZAN KA

We wto rek, 22 ma ja od by ła się 27
nad zwy czaj na se sja bu dże to wa.
Głów nym te ma tem ob rad by ło pod -
ję cie pil nych uchwał do ty czą cych
fi nan sów po wia tu. Po sie dze nie
otwo rzył i pro wa dził prze wod ni czą -
cy Ra dy Da mian Sie rant. Do za pro -
po no wa ne go po rząd ku se sji nie
zgło szo no uwag, więc po stwier -
dze niu qu orum i wy słu cha niu opi nii
prze wod ni czą cych ko mi sji sta łych,
co do tre ści pro jek tów uchwał, roz -
po czę to ich gło so wa nie. 

W su mie przy ję to trzy uchwa ły, któ -
re do ty czy ły: zmian w wie lo let niej pro -
gno zie fi nan so wej po wia tu sta szow skie -
go na la ta 2012 – 2022”, wy ni ka ją cych ze
zwięk sze nia stro ny do cho do wej i wy dat -
ko wej bu dże tu po wia tu o kwo tę 2 600
zło tych; zmian w bu dże cie na 2012 rok
o kwo tę 2 600 zł. z ty tu łu otrzy ma nia da -
ro wizn na or ga ni za cję,, Pik ni ku Eko lo -
gicz ne go Po wia tu Sta szow skie go” gdzie
jed no cze śnie w za da niu pn.,, Po wia to we

Cen trum Spor to we w Sta szo wie” do ko -
na no zmia ny źró deł fi nan so wa nia przed -
się wzię cia, po przez zwięk sze nia do fi nan -
so wa nia o kwo tę 1 500 tys. zł. ze środ -
ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zycz -
nej oraz w spra wie za cią gnię cia kre dy tu
dłu go ter mi no we go w kwo cie 8 073 632
zł. z prze zna cze niem na spła tę zo bo wią -
zań z ty tu łu wcze śniej za cią gnię tych kre -
dy tów w kwo cie 4 792 632 zł. oraz na sfi -
nan so wa nie pla no wa ne go de fi cy tu
w kwo cie 3 281 tys. zł. Źró dłem spła ty
kre dy tu bę dą do cho dy wła sne po wia tu
w la tach 2012 – 2022.

W punk cie ,,wol ne wnio ski” rad -
ni zwró ci li uwa gę na po trze bę stwo -
rze nia re gu la mi nu funk cjo no wa nia
Po wia to we go Cen trum Spor to we go,
któ ry za gwa ran to wał by je go bez kon -
f lik to we użyt ko wa nie przez uczniów
szkół zie mi sta szow skiej oraz wszyst -
kie gru py spo łecz ne i wie ko we z te re -
nu po wia tu. 

Te mat in we sty cji roz po czę to
od bu do wy chod ni ka w Nie mści cach
oraz z Oglą do wa do Sta szo wa, w cią -
gu ak tu al nie prze bu do wy wa nej dro gi
wo je wódz kiej. W pią tek, któ ry po -
prze dzał ob ra dy w Urzę dzie Mia sta
i Gmi ny Sta szów od by ło się spo tka nie
w tej spra wie, na któ rym omó wio no
szcze gó ły tej, jak że po trzeb nej in we -
sty cji. 

We dług naj now szych in for ma cji
prze targ na bu do wą mo stu przez Wi słę
w Po łań cu od bę dzie się w czerw cu,
a w sierp niu prze targ na od bu do wę
dro gi wo je wódz kiej re la cji Sta -
szów – Osiek. Na ukoń cze niu jest bu -
do wa mo stu na rze ce Ko rzen nej, któ ry
uległ znisz cze niu, suk ce syw nie pod my -
wa ny pod czas ko lej nych opa dów desz -
czu w mie sią cach let nich 2010 ro ku. In -
we sty cja ta, zgod nie z umo wą, ma być
ukoń czo na przez fir mę BM 6 z Kra ko -
wa do 31 ma ja 

Te mat oświa ty po ru sza ny w ,,wol -
nych wnio skach” za mknął się w udzie -
lo nej przez wi ce sta ro stę Mi cha ła Skot -
nic kie go od po wie dzi o prze bieg na bo -
ru do klas pierw szych szkół po nad gim -
na zjan lych. Ab sol wen ci gim na zjów wy -
bie ra ją, jak na ra zie, na ukę w tech ni -
kach. Mniej szą po pu lar no ścią cie szą się
kla sy li ce al ne. Do tej po ry zgło sze nia
za peł ni ły 45 proc. miejsc za pro po no wa -
nych przez po wiat te go rocz nym ab sol -
wen tom gim na zjów.

Na za koń cze nie se sji, sta ro sta sta -
szow ski An drzej Ka ru zel, po in for mo -
wał rad nych o prze bie gu ostat niej wi zy -
ty na Ukra inie i pod pi sa nej tam umo -
wie po wia tu sta szow skie go z win nic kim
od dzia łem ogól no kra jo we go Sto wa rzy -
sze nia Ukra ina – Pol ska – Niem cy.
Umo wę, o ra ty fi ka cję któ rej po pro sił
rad nych sta ro sta An drzej Kru zel ze
stro ny ukra iń skiej pod pi sał prze wod ni -
czą cy za rzą du od dzia łu win nic kie go

Olek sei Gaw ry low. Ra ty fi ka cja umo wy
za pew ne na stą pi na jed nej z naj bliż -
szych se sji. 

Po nad to sta ro sta sta szow ski prze ka -
zał prze wod ni czą ce mu Ra dy bo chen
ukra iń skie go chle ba, ja ki otrzy mał
w Win ni cy, w so bo tę, 19 ma ja od prze -
wod ni czą ce go Ra dy Ob wo du Win nic -
kie go Ser gi ja Ta tu sja ka pod czas ce re -
mo nii otwar cia fe sty nu pt. ,,Dni Eu ro -
py na Ukra inie”. 

Wi zy ta de le ga cji po wia tu sta szow -
skie go wspól nie z kie row nic twem Ko -
nec kie go Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia
Przed się bior czo ści w Win ni cy zwią za -
na by ła z ofi cjal nym roz po czę ciem
re ali za cji pro jek tu pt. ,,Win ni czy zna
na Ukra inie – re gio nem ak tyw nych
ko biet” fi nan so wa nym z pro gra mu
Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych
RP,, Pol ska Po moc Roz wo jo wa 2012”.
Wszyst kie kosz ty zwią za ne z wy jaz -
dem oby dwu de le ga cji zo sta ły po kry -
te z fun du szy pro jek to wych.

TEKST I FO TO. 
JAN MA ZAN KA

O bu dże cie i wi zy cie na Ukra inie

Part ner stwo nie zna gra nic

Skła da nie kwia tów przed po mni kiem Ja na Paw ła II. Od le wej: pre zy dent Kielc
Woj ciech Lu baw ski, prof. Re gi na Renz, pre zes Ma rek Mi ka, sta ro sta An drzej
Kru zel, wi ce bur mistrz Hen ry ka Mar kow ska, kon sul ge ne ral ny Krzysz tof Świ de -
rek, wi ce kon sul Da mian Ciar ciń ski, dy rek tor Mie czy sław Ma dej, dr Bo że -
na Rycz kow ska -Kur dziel, prze wod ni czą cy To masz Bo guc ki, kon sul Syl we ster
Ru dy i dy rek tor Be ne dykt Ko zieł.

Sta ro sta sta szow ski An drzej Kru zel
przed sta wia pre zen ta cję mul ti me dial -
ną na te mat 10-let niej współ pra cy po -
wia tu sta szow skie go i ob wo du win -
nic kie go. 
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Sło necz ne dni to czas, w któ rym
naj młod si chęt nie wy cho dzą z do -
mu, aby spę dzać czas na po wie -
trzu. Uda ją się do miejsc za baw,
jeż dżą na ro we rach. Po mi mo lep -
szej wi docz no ści na dro gach w wy -
pad kach ko mu ni ka cyj nych gi nie
w tym cza sie na wet kil ka ra zy wię -
cej dzie ci.

W ostat nim cza sie na świę to krzy -
skich dro gach od no to wa no dwa wy pad -
ki, w któ rych kie ru ją cy sa mo cho da mi
po trą ci li dzie ci. W gmi nie Bie li ny 8-let -
ni chło piec praw do po dob nie na gle
wbiegł na jezd nię, wprost pod nad jeż -
dża ją cy sa mo chód. Kil ka go dzin póź -
niej w Skar ży sku Ka mien nej 30-let nia
ko bie ta, ja dąc sa mo cho dem po tra ci ła
na przej ściu dla pie szych 12-lat ka.

Świę to krzy ska po li cja in for mu je, że
naj częst szą przy czy ną wy pad ków w ru -
chu dro go wym z udzia łem dzie ci jest:
nie pra wi dło we prze cho dze nie przez
jezd nię, wcho dze nie na jezd nię zza
prze szko dy na przy kład zza po jaz du sa -
mo cho do we go, wy bie ga nie na uli cę,
prze wo że nie dzie ci bez fo te li ków
ochron nych i brak ka sków pod czas jaz -

dy ro we rem i na rol kach;
Dla te go po win ni śmy roz ma wiać

z dziec kiem na te mat za cho wa nia się
na dro dze su ge ru jąc, że ob da rza my go
za ufa niem i wie rzy my, że bę dzie sto so -
wał się do na szych wska zó wek. Sta raj -
my się w dziec ku bu dzić am bi cje zwią -
za ne z je go umie jęt no ścią uczest ni cze -
nia w ru chu dro go wym, zna jo mo ścią
zna ków i prze pi sów ru chu dro go we go.
Prze by wa jąc z dziec kiem na uli cy, wska -

zuj my mu pra wi dło we za cho wa nia pie -
szych. Za ob ser wo wa ne przez dziec ko
błę dy w po stę po wa niu pie szych tłu -
macz my, sta ra jąc się wy ja śnić, ja kie nie -
bez pie czeń stwo gro zi na sku tek tak nie -
ostroż ne go za cho wa nia.

Dbaj my o to, aby dziec ko dość
wcze śnie przy zwy cza ić do no sze nia ele -
men tów od bla sko wych za mon to wa -
nych przy tor ni strze lub przy mo co wa -
nych do ubran ka. Dzię ki nim dziec ko

sta nie się le piej wi docz ne dla kie row cy,
gdy bę dzie szło dro gą o zmro ku

Pa mię taj my, że dzie ci do lat 12,
któ re nie prze kra cza ją 150 cm wzro stu
prze wo zi my w fo te li kach ochron nych.
Na to miast dziec ko po ni żej 12 lat
na przed nim sie dze niu mo że my prze -
wo zić tyl ko w fo te li ku ochron nym

Na ucz my dziec ko za sad bez piecz -
nej jaz dy na ro we rze: Uży waj spraw ne -
go i w peł ni wy po sa żo ne go ro we ru;
W cza sie jaz dy uży waj ka sku; Do kład -
nie ro zej rzyj się za nim ru szysz; W mia -
rę moż li wo ści ko rzy staj z dro gi dla ro -
we rów; Prze strze gaj prze pi sów dro go -
wych, obo wią zu ją one tak że ro we rzy -
stów; Przed skrzy żo wa nia mi, wy jaz da -
mi z po se sji i bocz nych ulic trzy maj za -
wsze dłoń na ha mul cu; Nie wy mu szaj
pierw szeń stwa prze jaz du; Sy gna li zuj
od po wied nio wcze śniej wszyst kie skrę -
ty; Ni gdy nie ści naj za krę tów; W cza sie
jaz dy za wsze uwa żaj!

Przy po mnij my dziec ku co po wi -
nien pie szy: Upew nić się czy jest moż -
li wość bez piecz ne go przej ścia przez
jezd nię – czy li naj pierw pa trzy my w le -
wo, póź niej w pra wo i jesz cze raz w le -

wo; Nie wcho dzić na jezd nię bez po -
śred nio przed nad jeż dża ją cy po jazd, na -
wet na przej ściu dla pie szych – pa mię -
taj my, że sa mo chód nie za trzy ma się
na gle w miej scu! Nie wcho dzić na jezd -
nię zza po jaz du (szcze gól nie do ty czy to
au to bu su w re jo nie przy stan ków) bądź
in nej du żej prze szko dy; Nie wbie gać
na jezd nię, tyl ko spo koj nie wcho dzić
na przej ście dla pie szych; Prze cho dzić
jezd nię bez zwal nia nia i za trzy my wa nia
się bez uza sad nio nej po trze by; Prze kra -
czać jezd nię tyl ko w miej scach do te go
do zwo lo nych, a nie tam gdzie „ma my
na to ocho tę”; Pod żad nym po zo rem
nie wol no prze ska ki wać płot ków, ży wo -
pło tów, kwiet ni ków i in nych ele men -
tów od dzie la ją cych ruch pie szy od ko -
ło we go. 

Pa mię taj my tak że, że pie szy, któ ry
idzie po le wej stro nie jezd ni mu si ustą -
pić miej sca po jaz dom nad jeż dża ją cym
z kie run ku prze ciw ne go. Tak że pie szy
idą cy po dro dze prze zna czo nej dla ro -
we rów mu si ustą pić miej sca nad jeż dża -
ją cym ro we rzy stom, nie do ty czy to
osób nie peł no spraw nych.

Jak uchro nić na sze dzie ci?

Wie le uczci wych lu dzi sta je się
ofia rą oszu stów. Zło dzie je nie ma ją
żad nych skru pu łów. Że ru ją na na -
iw no ści, a czę sto na do bro ci star -
szych osób i są co raz bar dziej bez -
względ ni. Ale dzię ki ostrze że niom
po li cji, ofia ry nie da ją się tak ła two
oszu ki wać, po mi mo że oszu ści wy -
my śla ją wciąż no we spo so by, by
zdo być pie nią dze.

We wto rek, 15 ma ja do Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Sta szo wie zgło si ła
się 78-let nia miesz kan ka mia sta, któ rą
usi ło wa no oszu kać. W po nie dział ko we
przed po łu dnie za dzwo ni ła do niej ku -
zyn ka pro sząc o prze sła nie jej pie nię -
dzy. Ku zyn ka opi sy wa ła jej trud ną sy -
tu ację w ja kiej się zna la zła w Niem -
czech i pro si ła o szyb ką po moc. Ne -
stor ka do ko na ła prze le wu 8000 zło -
tych na po da ne kon to. Gdy oka za ło
się, że pie nią dze, z po wo du błę dów
w prze ka zie nie do tar ły do ad re sa ta,
do mnie ma na ku zyn ka za dzwo ni ła
do niej by ta in ter we nio wa ła w ban ku.

To wzbu dzi ło po dej rze nia 78-lat ki. Ko -
bie ta za dzwo ni ła do swo jej cio tecz nej
sio stry. Ta jed nak za prze czy ła, że chcia -
ła od niej po ży czyć pie nią dze. Tyl ko
dzię ki po mył ce na blan kie cie prze ka zu
ko bie ta nie stra ci ła swo ich oszczęd no -
ści.

Mniej szczę ścia miał 44-let ni
miesz ka niec po wia tu sta ra cho wic kie go.
Na por ta lu in ter ne to wym wy szu kał
ogło sze nie o sprze da ży sa mo cho du.
Po nie waż ofer ta od po wia da ła je go
ocze ki wa niom po sta no wił za ku pić wy -
ma rzo ny sa mo chód. Na po czet trans -
por tu sa mo cho du do Pol ski wpła cił
prze woź ni ko wi oko ło 2000 eu ro
na wska za ne kon to. Po do ko na niu
prze le wu ku pu ją cy nie mógł się już
skon tak to wać ani ze sprze da ją cym, ani
z prze woź ni kiem.

Z ro ku na rok za ku py przez In ter -
net sta ją się co raz bar dziej po pu lar ne.
Du ża róż no rod ność do stęp nych to wa -
rów oraz atrak cyj ne ce ny za chę ca ją
do za ku pu. Sur fu jąc po sie ci w po szu -

ki wa niu no wej wspa nia łej oka zji, trze -
ba jed nak pa mię tać, że czy ha ją tam
rów nież pu łap ki. Pa mię taj my, że ku pu -
jąc w skle pie in ter ne to wym na le ży kie -
ro wać się przede wszyst kim roz wa gą.

Je śli de cy du je my się na za kup ja -
kie goś przed mio tu do kład nie sprawdź -
my sklep, któ ry go ofe ru je. Np. to czy
ma ja kąś sie dzi bę, czy po da ny do kon -
tak tów te le fon dzia ła. Je śli ko rzy sta my
z por ta li au kcyj nych sprawdź my też
ko men ta rze oraz opi nie in nych klien -
tów. 

War to tak że pa mię tać, że nie ist -
nie ją „su per ofer ty ce no we” w przy pad -
ku dro gich i bar dzo dro gich rze czy. 

Rów nież w do mu mo że my stać się
ofia rą oszu stwa. Prze stęp cy wcho dzą
do miesz ka nia pod róż nym pre tek sta -
mi, czę sto po da jąc się m. in. za człon -
ków ro dzi ny, no wych są sia dów lub pra -
cow ni ków ad mi ni stra cji.

Oszu ści wy ko rzy stu jąc na iw ność
i ła two wier ność osób star szych, naj czę -
ściej miesz ka ją cych sa mot nie, czę sto
gra jąc na ich uczu ciach, do ko nu ją kra -
dzie ży pie nię dzy lub war to ścio wych
przed mio tów. Po da ją się za zna cho rów,
zna jo mych człon ków ro dzi ny, uda ją li -

sto no szy, „ga zow ni ków”, roz no szą
ulot ki lub ofe ru ją do sprze da ży atrak -
cyj ne ce no wo to wa ry. 

Oto kil ka przy kła dów dzia ła nia
spraw ców:

Me to da „na wnucz ka”. Spraw cy
naj czę ściej dzwo nią na te le fon do mo -
wy pod szy wa jąc się pod człon ków ro -
dzi ny np. wnu ka, sio strzeń ca i pro szą
o pil ne po ży cze nie go tów ki. Po da ją
czę sto ja kiś bła hy po wód, że nie mo gą
ode brać pie nię dzy oso bi ście i wy ślą
po pie nią dze zna jo me go, ze wska za -
niem do kład ne go opi su oso by. Po nie -
dłu gim cza sie do do mu ofia ry przy -
cho dzi ów zna jo my, któ ry w imie niu
rze ko me go człon ka ro dzi ny od bie ra
pie nią dze.

Me to da „na do rę czy cie la” lub „in -
ka sen ta”. Spraw cy pod szy wa ją się
pod przed sta wi cie li róż nych in sty tu cji
na przy kład ad mi ni stra cji, opie ki spo -
łecz nej lub wy stę pu ją w cha rak te rze
akwi zy to rów. Po wej ściu do miesz ka nia
wy ko rzy stu ją nie uwa gę do mow ni ka
prze szu ku ją i krad ną pie nią dze lub in -
ne war to ścio we przed mio ty.

Me to da „na do mo krąż cę”. Spraw -
cy ofe ru ją moż li wość za ku pu róż nych

to wa rów na przy kład sprzę tu AGD, te -
le fo nii cy fro wej za wy jąt ko wo atrak cyj -
ną ce nę. Jed no cze śnie pro po nu ją pod -
pi sa nie umo wy przed wstęp nej na wy -
ko na nie usłu gi. Po pod pi sa niu oka zu je
się, że za to war na le ży za pła cić znacz -
nie wię cej niż po ce nie pro po no wa nej
na po cząt ku.

Oszu stwa do ko ny wa ne przez oso -
by in nej na ro do wo ści. Oso by te ofe ru -
ją do sprze da ży róż ne go ro dza ju to wa -
ry, wy ko rzy stu jąc nie uwa gę oso by star -
szej czy sa mot nie miesz ka ją cej do ko -
nu ją kra dzie ży przed mio tów war to ścio -
wych i pie nię dzy.

Dla te go pa mię taj cie! Nie wpusz -
czaj cie i nie za pra szaj cie do do mu
osób nie zna nych i przy pad ko wo po -
zna nych.

Bę dąc w do mu i wy cho dząc z nie -
go za my kaj cie drzwi na zam ki. Za nim
otwo rzy cie drzwi zo bacz cie przez wi -
zjer lub okno kto za ni mi stoi, czy jest
to oso ba Wam zna na. W przy pad ku
osób po da ją cych się za pra cow ni ka in -
sty tu cji żą daj cie po ka za nia le gi ty ma cji
lub iden ty fi ka to ra, je śli mu si cie wpu -
ścić do miesz ka nia oso bę ob cą, nie zo -
sta wiaj cie go ani na chwi lę sa me go. 

Nie ufaj my ob cym
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W dniach 18 i 19 ma ja w sa li kon -
fe ren cyj nej sa na to rium „Mar co ni”
od by ła się dwu dnio wa kon fe ren -
cja „62 Dni Kli nicz ne Bu ska -Zdro -
ju”. Dni te ma ją bar dzo bo ga tą hi -
sto rię i na sta łe wpi sa ły się już
w ka len darz wy da rzeń wy so kiej
ran gi w bu skim ku ror cie. 

Bu skie Dni Kli nicz ne za ini cjo wa -
ne zo sta ły w 1949 ro ku przez prof.
Wa cła wa Grot ta z Aka de mii Me dycz -
nej w Ło dzi. Za li cza ne są dziś do naj -
bar dziej pre sti żo wych zjaz dów na uko -
wo -szko le nio wych naj wy bit niej szych
spe cja li stów śro do wi ska me dycz ne go
nie tyl ko wo je wódz twa świę to krzy skie -
go, ale ca łe go kra ju. To tu taj pod czas
licz nych wy kła dów i dys ku sji w gro nie
eks per tów moż na za po znać się z naj -
now szy mi osią gnię cia mi z za kre su
lecz nic twa, wy mie nić do świad cze nia
oraz zak tu ali zo wać i po głę bić wie dzę.
Kon fe ren cja by ła tak że oka zją do pre -
zen ta cji sto isk wy sta wien ni czych firm
kra jo wych i za gra nicz nych, pro du ku -
ją cych far ma ceu ty ki i apa ra tu rę me -
dycz ną. 

Or ga ni za to ra mi te go rocz nej kon -
fe ren cji by li: „Uzdro wi sko Bu sko
–Zdrój” Spół ka Ak cyj na, Świę to krzy -
ska Izba Le kar ska, Od dział Kie lec ki
Pol skie go To wa rzy stwa Reu ma to lo -
gicz ne go, Świę to krzy ski Od dział Pol -
skie go To wa rzy stwa En do kry no lo gicz -
ne go oraz Kie lec ki Od dział Pol skie go

To wa rzy stwa Epi de mio lo gów i Le ka -
rzy Cho rób Za kaź nych.

62 Dni Kli nicz ne otwo rzy ła wi ce -
pre zes „Uzdro wi ska Bu sko -Zdrój”
S.A., dy rek tor ds. lecz nic twa dr n.
med. Ju sty na Śli wiń ska. W swo im wy -
stą pie niu pod kre śli ła dłu go let nią tra -
dy cję oraz ogrom ne zna cze nie spo -
tkań le ka rzy i ca łe go śro do wi ska me -
dycz ne go, za chę ca jąc jed no cze śnie
do ak tyw ne go uczest nic twa w pre lek -
cjach.

Te go rocz na kon fe ren cja po świę -
co na by ła te ma ty ce współ wy stę po wa -
nia scho rzeń au to im mu no lo gicz nych
w cho ro bach tar czy cy, wą tro by i ukła -

do wych cho ro bach tkan ki łącz nej.

Splen do ru 62 Dniom Kli nicz nym
do da ło przy by cie zna ko mi to ści pol -
skie go śro do wi ska me dycz ne go ta kich
jak: prof. dr hab. n. med. Ma ria Maj -
dan, kie row nik Ka te dry i Kli ni ki Reu -
ma to lo gii i Ukła do wych Cho rób
Tkan ki Łącz nej Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go im. prof. Fe lik sa Sku bi szew skie -
go w Lu bli nie, prof. dr hab. n. med.
Wi told Tłu sto cho wicz, kon sul tant
kra jo wy w za kre sie reu ma to lo gii, kie -
row nik Kli ni ki Cho rób We wnętrz -
nych i Reu ma to lo gii Woj sko we go In -
sty tu tu Me dycz ne go w War sza wie,
prof. dr hab. n. med. An na Bo -
roń – Kacz mar ska, kie row nik Kli ni ki

Cho rób Za kaź nych i He pa to lo gii Po -
mor skiej Aka de mii Me dycz nej
w Szcze ci nie, prof. zwy czaj ny dr hab.
n. med. Ewa Tusz kie wicz – Misz tal,
kie row nik Kli ni ki Cho rób Płuc i Reu -
ma to lo gii Dzie cię cej UM w Lu bli nie,
prof. dr hab. n. med. Krzysz tof Le -
wan dow ski z Kli ni ki En do kry no lo gii
i Cho rób Me ta bo licz nych UM w Ło -
dzi i prof. dr hab. n. med. Piotr Mał -
kow ski, kie row nik Za kła du Pie lę gniar -
stwa Chi rur gicz ne go i Trans plan ta cyj -
ne go War szaw skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go.

Obec ni by li Kon sul tan ci Wo je -
wódz cy: prof. dr hab. n. med. Wie sław
Krycz ka, kon sul tant wo je wódz ki
w dzie dzi nie cho rób za kaź nych i epi -
de mio lo gii, dr n med. Al do na Ko wal -
ska – kon sul tant wo je wódz ki w dzie -
dzi nie en do kry no lo gii i dr n. med.
Ma ria Ma cie jow ska – Ro ge, kon sul -
tant wo je wódz ki w dzie dzi nie reu ma -
to lo gii.

Ca łość za gad nień omó wio nych
w cią gu 2 dni kon fe ren cji po dzie lo -
na zo sta ła na 5 se sji na uko wych, któ -
rych szcze gó ło wy pro gram do stęp ny
jest na stro nie in ter ne to wej www.uzdro -
wi sko bu sko.pl

Fre kwen cja pod czas 62 Dni Kli -
nicz nych by ła bar dzo wy so ka, co
świad czy o pre sti żu kon fe ren cji i uzna -
niu przez śro do wi sko me dycz ne zna -

cze nia oma wia nych za gad nień. Po ru -
szo ne te ma ty cie szy ły się ogrom nym
za in te re so wa niem, o czym mó wi ły
oży wio ne dys ku sje wień czą ce ko lej ne
pre lek cje. Waż nym i mi łym ak cen tem
był udział przed sta wi cie li władz mia -
sta, co nie wąt pli wie świad czy o do brze
ukła da ją cej się współ pra cy mię dzy Za -
rzą dem ‘Uzdro wi ska Bu sko -Zdrój”
S.A. a wło da rza mi Bu ska -Zdro ju.

Wy kła dy w sa li kon fe ren cyj nej sa -
na to rium „Mar co ni” mia ły cha rak ter
otwar ty, do stęp ne więc by ły dla
wszyst kich, któ rzy chcie li po głę bić
swą wie dzę. Przy by li na kon fe ren cję
przed sta wi cie le śro do wi ska me dycz ne -
go zo sta li uho no ro wa ni cer ty fi ka ta mi
uczest nic twa. Pod kre śla li oni nie -
zmien nie wy so ki po ziom szko le nio wy
spo tka nia. 

Za rząd „Uzdro wi ska Bu sko -
-Zdrój” S.A. pra gnie ser decz nie po -
dzię ko wać współ or ga ni za to rom za po -
moc w przy go to wa niu kon fe ren cji,
zna mie ni tym go ściom za przy by cie,
a pre le gen tom za in te re su ją ce wy kła -
dy. Go spo da rze te go wy da rze nia wy ra -
ża ją prze ko na nie, że po byt w „Uzdro -
wi sku Bu sko -Zdrój” S.A. uczest ni ków
62 Dni Kli nicz nych sta no wić bę dzie
du ży krok w roz wój pol skiej my śli me -
dycz nej. 

TEKST I FO TO. 
GE RARD JA KU BOW SKI

O pol skiej me dy cy nie w bu skim ku ror cie
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Noc muzeów
w Europejskim
Centrum Bajki
w Pacanowie. 

Str ra aasz na Noc Mu ze ów. Pod ta -
kim ha słem Eu ro pej skie Cen trum Baj ki
włą czy ło się roz po czę tą w Ber li nie w ro -
ku 1997, a w Pol sce od ro ku 2003 ma -
jo wą, eu ro pej ską ak cję nie od płat ne go
udo stęp nia nia za so bów mu ze al nych,
spo tkań pu blicz no ści w ośrod kach i in -
sty tu cjach kul tu ry i sztu ki. Eu ro pej skie
Cen trum Baj ki jest w tej ak cji od ubie -
głe go ro ku. 

Te go rocz na pro po zy cja to wiel ka
przy go da z baj ką, ba śnią i le gen dą. Kró -
lo wa ły wśród go ści noc ne go spo tka nia
bia ła da ma, cza row ni ca, baj ko we dusz ki
i in ne po sta cie z ba jek, ba śni i le gend.
W pro gra mie po by tu moż na był
uczest ni czyć w fa scy nu ją cym po ka zie
gru py tań ca ognia, uczest ni czyć w cie -
ka wych kon kur sach w któ rych do wy -
gra nia by ły atrak cyj ne na gro dy, „po -
mysz ko wać” po prze stron nych wnę -
trzach ECB, prze żyć nie po wta rzal ną
wy ciecz kę baj ko wym po cią giem. 

Nad spo dzie wa nie du ża gru pa
chęt nych sko rzy sta ła z tej ofer ty i wi -
dać by ło po re ak cji i wy ra ża nych opi -
niach, że war to by łą tą noc spę dzić
wła śnie tu taj.

TEKST I FO TO. RO BERT GWÓŹDŹ

Przy go da z baj ką, ba śnią i le gen dą 
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W nad wi ślań skim pa sie od Oża ro wa
do Lip ska, gdzie w pod gle biu wy stę pu ją
wa pie nie, upra wą wi śni zaj mo wa no się
już dość daw no. Pierw sze przy do mo we
drze wa wi śnio we sa dzo ne by ły już
w koń cu XIX wie ku w oko li cy Słu pi Nad -
brzeż nej, skąd wy wo dzą się jej pierw sze
hi sto rycz ne na zwy „wi śnia ze Słu pi Nad -
brzeż nej”, póź niej w skró cie na zy wa -
na „słup ska”, „słu pian ka” lub „słu piec”. 

Pierw szy mi drze wa mi tej wi śni dys po -
no wał zie mia nin Lesz czyń ski użyt ku ją cy
wło ści Słu pi Nad brzeż nej i oko lic. Źró dło
po zy ska nia pierw szych ro ślin nie jest zna ne.
Moż na przy pusz czać, że sta no wi wy se lek cjo -
no wa ną siew kę po cho dzą cą od wi śni kar ło -
wa tej, któ ra po sia da wie le wspól nych lub po -
dob nych cech. Do nich na le ży roz mna ża nie
we ge ta tyw nie przez od ro sty ko rze nio we,
wiel kość owo cu i je go aro mat, to le ran cja dla
wa pie ni w pod ło żu, wcze sny i krót ki okres
kwit nie nia. Po je dyn cze eg zem pla rze wi śni
kar ło wa tej do dziś po ra sta ją wa pien ne nad -
wi ślań skie zbo cza tej oko li cy a ga tu nek
uzna ny jest za re lik to wy i ob ję ty ochro ną. 

Pierw sze na sa dze nia

Drzew ka od zie mia ni na Lesz czyń skie go
na był Teo fil Za jąc ze Słu pi Nad brzeż nej,
któ ry wy ko nał pierw sze ma so we na sa dze nia
tej wi śni na po cząt ku XX wie ku. Usa tys fak -
cjo no wa ny wa lo ra mi owo ców i plo no wa -
niem, ła two ścią ich roz mna ża nia przez od ro -
sty ko rze nio we, po sta no wił je upo wszech -
nić. W 1925 ro ku po zy skał znacz ną ilość sa -
dzo nek i na mó wił dy rek to ra szko ły w Słu pi
Nad brzeż nej Ja na Kru pę, by przy po mo cy
uczniów ob sa dzić dro gę ze Słu pi Nad brzeż -
nej do No we go. O tej słyn nej ak cji sa dze nia
opo wia dał je den z je go uczest ni ków a ów -
cze sny uczeń Szko ły Pod sta wo wej w Słu pi
Nad brzeż nej Cze sła wa Mi ko ła jek (1916-
2011), któ ry do sę dzi wych lat miesz kał
w No wym i był ko pal nią wie dzy o oko li cy.
Dro ga zo sta ła ob sa dzo na a nad wyż kę sa dzo -
nek za go spo da ro wa li ucznio wie, sa dząc
w obej ściach ro dzi ców. Część drzew z ale jo -
we go na sa dze nia zni kła ce lem uzu peł nie nia
na sa dzeń przy do mo wych lo kal nych miesz -
kań ców. Jak się po la tach oka za ło po mysł
na roz pro pa go wa nie wi śni był traf ny
a po kil ku la tach każ de go spo dar stwo w ma -
jo we dni zdo bi ły kwit ną ce drzew ka a w lip -
cu smacz ne, so czy ste owo ce.

Dy na micz ny roz wój upra wy tej wi śni
na stą pił w okre sie mię dzy wo jen nym
pod wpły wem za in te re so wa nia kup ców, któ -
rzy ku po wa li owo ce „na pniu”. Część owo -
ców by ła sprze da wa na ja ko owoc de se ro wy
po lo kal nych od pu stach na co po zwa la ła
wy jąt ko wa trwa łość owo ców po ze bra niu.
Po zo sta łe owo ce prze ra bia no na prze two ry,
naj czę ściej na miej scu w sa dzie, tuż po ze -
bra niu. Naj częst szy mi pro duk ta mi fi nal ny -

mi by ły dże my, kon fi tu ry, kom po ty i so ki.
Nie któ re by ły lek ko za kwa sza ne i pek ty ni zo -
wa ne przez do da tek nie doj rza łych ja błek. 

Wi słą do War sza wy

Zwięk sza ją ce się za po trze bo wa nie
na owo ce skut ko wa ło po więk sza niem are ału
na sa dzeń. Z cza sem pro duk cja prze ro sła lo -
kal ne za po trze bo wa nie zmu sza jąc pro du cen -
tów do po szu ki wa nia no wych ka na łów dys -
try bu cji. Jed nym z nich by ła dro ga wod na,
gdzie stat kiem re gu lar nie kur su ją cym na tra -
sie War sza wa – San do mierz, owo ce by ły

trans por to wa ne do War sza wy. Na ryn ku
war szaw skim wi śnie by ło sprze da wa ne
na tar gu przy na brze żu i cie szy ły się du żym
po wo dze niem ku za do wo le niu kon su men ta
i pro du cen ta. Uzy ska ne pro fi ty zwy kle szyb -
ko by ły za mie nia ne w do bra ma te rial ne i nie
tyl ko. Du że tem po po wsta wa nia no wych na -
sa dzeń by ło jed nak li mi to wa ne licz bą od ro -
stów ko rze nio wych, po nie waż był i jest to
do dnia dzi siej sze go je dy ny ma so wy spo sób
roz mna ża nia tej wi śni. 

Po dru giej woj nie świa to wej lo kal na so -
ków ka sta ła przed mio tem za in te re so wa nia
Spół dziel ni Ogrod ni czo -Pszcze lar skiej, któ -
rej punk ty sku pu po zy ski wa ły owo ce dla od -
bior ców nie miec kich oraz kra jo wych. 

Moż li wo ści upra wy opi sy wa ne go lo kal -
ne go ty pu wi śni, po cząt ko wo utoż sa mia no
wy łącz nie z wy stę po wa niem ska ły wa pien nej.
Z bie giem cza su roz po wszech ni ła się w ca -
łym nad wi ślań skim pa sie te go re gio nu o po -
dob nych wa run kach gle bo wo -kli ma tycz -

nych. Drze wa by ły sto sun ko wo ma ło po dat -
ne na cho ro by grzy bo we lecz kwia ty wraż li -
we na chło dy w okre sie kwit nie nia, de ter mi -
nu jąc za wią zy wa nie owo ców. Z bie giem cza -
su no we for my grzy ba po wo du ją ce drob ną
pla mi stość i mo ni lio zę sku tecz nie opa no wu -
ją ro śli ny tej wi śni, któ re mu szą być rów nie
re gu lar nie chro nio ne jak od mia ny szcze pio -
ne. W la ta sprzy ja ją ce wią za niu owo ców
drze wa na przy dro żach owo cu ją rów nie ob -
fi cie jak w pie lę gno wa nych na sa dze niach. Ze
wzglę du na za wod ność plo no wa nia w in -
nym śro do wi sku niż to, w któ rym drze wa te
za do mo wi ły się, nie zo sta ła ni gdy wpi sa -

na na li stę od mian upraw nych. Iden ty fi ku je
się ją w gru pie tzw. lo kal nych so kó wek od -
ro ślo wych. 

Ro śnie w pa sie nad wi ślań skim

W 1979 ro ku Hen ryk War siń ski w ra -
mach pra cy ma gi ster skiej „Ba da nie cech bio -
lo gicz nych i mor fo lo gicz nych lo kal nej wi śni
ze Słu pi Nad brzeż nej” do ko nał kom plek so -
we go opi su bio lo gii wi śni Nad wi ślan ki, któ -
ry do dnia dzi siej sze go nic nie stra cił na ak -
tu al no ści.

W wy ni ku po dej mo wa nych prób upra -
wy w róż nych re jo nach, wy zna czo ny zo stał
dość ści śle okre ślo nym te re nie nad Wi słą,
gdzie wi śnia ta da je sa tys fak cjo nu ją ce efek ty
plo no wa nia i na zy wa na jest obec nie wi śnią
„Nad wi ślan ką”. Na zwą tą okre śla się lo kal ną
so ków kę od ro ślo wą za akli ma ty zo wa ną
do lo kal nych gle bo wo -kli ma tycz nych wa -
run ków. W szcze gól no ści zwią za ne są one

z wy stę pu ją cym tu pod ło żem wa pien nym,
wa pien no – gli nia nym i gli nia stym z za le ga -
ją cą na spo dzie ska łą wa pien ną. Czę sto gru -
bość war stwy or nej nie prze kra cza tu pół
me tra, a pod nią wy stę pu je li ta ska ła wa pien -
na. Praw do po dob nie wa pie nie ma ją wpływ
na kształ to wa nie się tem pe ra tur w okre sie
kwit nie nia, stwa rza jąc do god ne wa run ki
do wią za nia owo ców. 

Na wa run ki kli ma tycz ne wy stę pu ją ce
na opi sy wa nym ob sza rze nie wąt pli wy wpływ
ma tak że po ło że nie wzdłuż Wi sły, któ ra
w naj bliż szym swo im oto cze niu kształ tu je
swo isty mi kro kli mat. Po łą cze nie wpły wu wy -
stę pu ją cych gleb i bli sko ści rze ki po zwa la nie
tyl ko na opty mal ny wzrost drzew i kwit nie -
nie, ale rów nież na uzy ska nie wy so kie go
stop nia wią za nia owo ców przy pro ble ma -
tycz nie krót kim okre sie kwit nie nia, a w kon -
se kwen cji na uzy ska nie owo ców o spe cy ficz -
nych wła ści wo ściach. W tych wa run kach in -
ne ga tun ki i od mia ny wi śni źle ro śną a ich
owo co wa nie nie jest sa tys fak cjo nu ją ce. Dla te -
go wśród na sa dzeń upra wia nych na tym ob -
sza rze ro ślin sa dow ni czych wi śnia Nad wi ślan -
ka sta no wi po zy cję do mi nu ją cą, przy no sząc
lo kal nej lud no ści sa tys fak cjo nu ją ce pro fi ty. 

Re ne sans Nad wi ślan ki

Praw dzi wy re ne sans upra wy Nad wi ślan -
ki na stą pił pod ko niec XX wie ku pod wpły -
wem za in te re so wa nia od bior ców za gra nicz -
nych, gdy za czę ła kon ku ro wać ze zna ną
z do sko na łych pa ra me trów prze twór czych
od mia ną so ko wą Sti vens. Pró by ad op to wa -
nia od mia ny Sti vens w wa run kach Pol ski nie
da ły po myśl nych re zul ta tów a na ryn ku
o po rów ny wal nych pa ra me trach bar wy i aro -
ma tu zo sta ła Nad wi ślan ka. Pró by mo dy fi ko -
wa nia ko ro ny drze wa, ce lem do sto so wa nia
do zbio ru me cha nicz ne go da ły do bre re zul -
ta ty, dla te go co raz wię cej pro du cen tów obie -
ra ten kie ru nek pro wa dze nia drzew w no -
wych na sa dze niach.

Pró by ad op to wa nia Nad wi ślan ki w in -
nych re jo nach, o in nych wa run kach kli ma -
tycz no -gle bo wych, nie da ją do brych wy ni -
ków, choć drze wa do brze ro sną i kwit ną lecz
wią za nie owo ców a w na stęp stwie po ziom
plo no wa nia nie jest sa tys fak cjo nu ją cy. Obec -
nie nie uda ło się jed no znacz nie okre ślić wa -
run ków de ter mi nu ją cych nie za wod ne plo -
no wa nie te go sto sun ko wo pry mi tyw ne go

z ho dow la ne go punk tu wi dze nia ty pu wi śni
lo kal nej. W związ ku z tym, wy stę po wa nie
Nad wi ślan ki i upra wa za pew nia ją ca naj wyż -
szy sto pień nie za wod no ści plo no wa nia jest
ogra ni czo na do ści śle okre ślo ne go ob sza ru,
któ ry wy zna cza ją gmi ny Tar łów, Sien no, Lip -
sko, So lec nad Wi słą, An no pol, Bał tów oraz
część gmi ny Oża rów i Ostro wiec Świę to -
krzy ski.

Jest to pół noc na czę ści Zie mi San do -
mier skiej, głów nie po le wej stro nie Wi sły,
w za ry sie obej mu ją ca pas od Oża ro wa
do Lip ska, gdzie po mię dzy sku pi ska mi le -
śny mi i nie licz ny mi grun ta mi or ny mi spo ty -
ka my licz ne na sa dze nia drzew wi śnio wych
za rów no w zwar tych na sa dze niach sa dow ni -
czych, jak i przy dro żach oraz nie użyt kach.
Ob fi tość na sa dzeń za rów no tych pod peł ną
kon tro lą pro du cen ta, jak i nie kon tro lo wa nie
opa no wu ją cych te ren spra wia wra że nie „wi -
śnio we go ga ju”, któ ry szcze gól nie da je się
za uwa żyć w oko li cach Słu pi Nad brzeż nej
i No we go. Swo ją eks pan syw ność za wdzię cza -
ją zdol no ści roz mna ża nia się przez od ro sty
ko rze nio we a ich are ał sza co wa ny jest
na 1000 hek ta rów. Obec nie po dej mo wa ne
są pró by szcze pie nia na pod kład ce cze re śni
pta siej i an typ ki dla wy eli mi no wa nia uciąż li -
wych od ro stów ko rze nio wych. 

Chro nio na na zwą po cho dze nia

W 2005 ro ku gru pa pro du cen tów, zde -
ter mi no wa nych pro ble ma mi zby tu i ni ską
ce ną owo ców wi śni w ro ku po przed nim, za -
ło ży ła Spół dziel nię Pro du cen tów Owo ców
i Wa rzyw w Oża ro wie pod na zwą „Nad wi śla -
na”, w któ rej głów nym pro duk tem sta no wią -
cym przed miot ob ro tu jest wła śnie lo kal -
na so ków ka. 

Już w pierw szym ro ku ist nie nia spół -
dziel nia od nio sła suk ces wy ko nu jąc ob rót
znacz ną ma są owo ców, co po zwo li ło w lu -
tym 2006 ro ku uzy skać wpis na li stę Wo je -
wo dy Świę to krzy skie go a obec nie Mar szał ka
Wo je wódz twa Świę to krzy skie go wstęp nie
uzna nych grup pro du cen tów. 

W dą że niu do wy pro mo wa nia mar ki
swo je go stra te gicz ne go pro duk tu spół dziel -
nia zło ży ła wnio sek do mi ni stra rol nic twa
i roz wo ju wsi o wpis wi śni Nad wi ślan ki na li -
stę pro duk tów tra dy cyj nych, co sta ło 6 wrze -
śnia 2006 ro ku. Na stęp nie w grud niu 2006
ro ku spół dziel nia zło ży ła wnio sek apli ka cyj -
ny do Ko mi sji Eu ro pej skiej o Chro nio ną
Na zwę Po cho dze nia ma jąc na dzie ję, że wy -
jąt ko we wa lo ry owo ców zdo bę dą uzna nie
nie tyl ko kra jo wych kon su men tów, lecz tak -
że za gra nicz nych od bior ców. 

Po wsta ły gaj wi śnio wy w pół noc nej czę -
ści re jo nu san do mier skie go sta no wi swe go
ro dza ju oso bli wość przy rod ni czą i wy róż nia
się czy sto ścią śro do wi ska za chę ca ją cą
do spę dze nia wol ne go cza su.

TEKST I FO TO. DR JA NUSZ SU SZY NA

Nad wi ślan ka, wi śnia nad wi śnia mi
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Od pew ne go już cza su na Bu sko -
-Zdrój spa da grad nie sym pa tycz -
nych bar dzo kro pe lek. Czyż by nasz
anioł szczę ścia gdzieś przy snął?
Czyż by opu ścił bu skie uzdro wi sko,
a wraz nim 700 oso bo wą za ło gę?

Ostat ni zim ny stru mień try snął
w kie run ku bu skie go ku ror tu. Tak, jak -
by nie wy star czy ło nam wła snych źró -
deł, roz po zna nych i zde cy do wa nie lecz -
ni czych, po sta no wił ule czyć bu skie
uzdro wi sko rząd. Jak to zwy kle na sa -
mym po cząt ku pro ro ku ją, a jak przyj -
dzie czas naj wyż szy, po wie dzia ne zo sta -
nie: – Niech się sta nie! By ło nie zwy kle
go rą co przy pry wa ty za cji pol skich gi -
gan tów, a cóż to ta kie so bie uzdro wi -
sko. To je dy nie 700 osób, ale w na szych
re aliach to aż 700 sta no wisk pra cy. 

Li czy się ka sa
I za py ta ktoś, co ma ją do te go nie -

wi dzą ce oczy? W War sza wie nie wi dać
lu dzi, któ rzy co naj mniej od dwóch po -
ko leń pra co wa li za śmiesz ne dla miesz -
kań ców sto li cy pie nią dze, dzię ki któ -
rym uzdro wi sko jest ja kie jest. W War -
sza wie Bu sko -Zdrój to pew nie po zy cja
w ta be li za wie ra ją cej moż li we do po zy -
ska nia z pry wa ty za cji kwo ty. I ta sum -
ka te raz by się przy da ła. A to, że z tą
sum ką po spla ta ły się lo sy se tek ro dzin,
to już tyl ko spo łecz ne kosz ty trans ak cji. 

Za czy nam na bie rać co raz więk sze -
go prze ko na nia, że nad bu skim ku ror -
tem cią ży jed nak ja kieś fa tum.
Od dwóch lat, w spo sób nie zu peł nie
za pla no wa ny, mo je ścież ki za czę ły prze -
bie gać cał kiem bli sko pro ble ma -
ty ki funk cjo no wa nia spół ki. Nie
rosz czę so bie pra wa od gry wa nia
ro li wiel kie go fa chow ca w tej
dzie dzi nie, ale na wet z mo ją tyl -
ko po bież ną wie dzą trud no
oprzeć się prze ko na niu, że pro -
ble ma ty kę trud no ogar nąć
na trzeź wo. 

Przy da rzy ło mi się uczest ni -
czyć w spo tka niu Za rzą du
i przed sta wi cie li związ ków za wo -
do wych spół ki „Uzdro wi sko Bu -
sko -Zdrój” SA z dy rek cją kie lec -
kie go NFZ. Przed mio tem roz -
mów by ły kwo ty za ku pio nych
w spół ce świad czeń sa na to ryj -
nych. Nie trze ba ni ko mu mó -
wić, iż jak zwy kle w ta kim przy -

pad ku, dla „bio rą ce go”,
tu taj bu ska spół ka, kwo ty
są zbyt ni skie. Stro na „da -
ją ca” si łą rze czy mu si
mieć in ne spoj rze nie, bo
skąd by się wziął pro blem? 

Słu cha jąc jed nych
i dru gich nie moż na by -
ło oprzeć się wra że niu,
że jed ni i dru dzy ma ją ra -
cję. Po jed nej stro nie ar -
gu men ty uza sad nio ne in -
te re sem spo łecz nym,
po dru giej stro nie pro ste
wy li cze nia tań szych ofe -
ren tów i prze pi sy. Nie ste -
ty, kon ku ren cja w dzie -
dzi nie re ha bi li ta cji i lecz -
nic twa sa na to ryj ne go jest
już w sa mym Bu sku nie -
ma ła, a na wet kil ka set ki -
lo me trów nie sta no wi już dla Po la ków
ba rie ry ko mu ni ka cyj nej. Do bre cza sy
gwa ran cji f i nan so wych prze mi nę ły
i oba wiam się, że kon ku ren ci do tych -
cza so we go mo no po li sty bę dą zdo by -
wać co raz więk szą część je go ryn ku. 

Na dzie ja w pry wa ty za cji
Pry wa ty za cja mo że i nie sie na dzie -

ję na pod nie sie nie kon ku ren cyj no ści,
mo że na do ka pi ta li zo wa nie. Hi sto ria
wie lu spry wa ty zo wa nych pol skich za -
kła dów do star czyć mo że za ło dze
„Uzdro wi ska Bu sko -Zdrój SA” po wo -
dów do po waż nych obaw. A prze cież
z dnia na dzień mo gą po znać no we go
wła ści cie la „swo je go Uzdro wi ska”.

I niech mi nikt nie mó wi, iż moż na na -
byw cę zwią zać zo bo wią za nia mi. Przy -
wo łam tu sło wa zna ne go dzien ni ka rza,
po dróż ni ka do sad nie po ka zu ją ce go na -
gą praw dę. Bez wąt pie nia po wie dział by
w ta kiej sy tu acji: – Jak mo je, to mo je,
i nic ko mu do te go co ze swo im ro bię!
Ma rze niem pew nie wszyst kich by ło by
prze ję cie Uzdro wi ska przez bu skie go
przed się bior cę, po sia da cza sta tu et ki
„Bu sko wia nin Ro ku”. Ale nie ta kie ar -
gu men ty zde cy du ją o wy bo rze ofe ren -
ta. 

Ob ser wu jąc od wie lu lat dzia ła nia
służb ko mu nal nych w na szym mie ście,
też nie mam prze ko na nia do ta kiej for -
my pro wa dze nia uzdro wi sko we go biz -

ne su. To mo że jest do bre tam, gdzie już
jest. Sa mo rząd to wy bo ry, zmie nia ją cy
się lu dzie we wła dzach or ga nu wła ści -
ciel skie go. Czy ktoś w Bu sku po trze bu -
je wy ja śnień?

Nie jest ide al nie, 
ale nie jest źle

Stan obec ny rów nież nie jest ide al -
ny. Ale to nie po wód do uty ski wań,
a je dy nie do do sko na le nia. Wszy scy
pra cow ni cy „Uzdro wi ska” wi dzą man -
ka men ty. Spół ka już daw no zgu bi ła, al -
bo też po dzie li ła się swo ją mar ką han -
dlo wą z no wo pow sta ły mi pod mio ta mi
sa na to ryj ny mi. Te raz po no si te go kon -
se kwen cję. Nie po tra fi się wy róż nić,

a prze cież dys po nu je teo re tycz nie
naj więk szym po ten cja łem. Na stro -
nie bu sko. net. pl, w za kład ce:
„Uzdro wi sko” ma my na pierw szej
stro nie 9 obiek tów i nie ma wśród
nich „na sze go sa na to rium”! 

Dziś sa ma tra dy cja to zde cy do -
wa nie za ma ło. Teo re tycz nie dla na -
sze go mia sta po win no być wszyst ko
jed no, któ re z sa na to riów wy bie ra
ku ra cjusz, ale nie ste ty dla spół ki
nie. Tu moż na do my ślać się sta no -
wi ska władz, któ re nie li kwi du ją
prze cież uzdro wi ska w Bu sku, a je -
dy nie prze kształ ca ją je den z je go
ele men tów. Ale spo dzie wa jąc się
uczci we go po dej ścia, je śli wła ści ciel,
czy li pań stwo, źle oce nia dzia łal -
ność spół ki, wy pa da ło by to wy ar ty -
ku ło wać, po sta wić wa run ki na pra -

wy, a w przy pad ku ich
nie speł nie nia, do pie ro
po dej mo wać ko lej ne kro -
ki. 

Dziś to naj więk szy
pra co daw ca w mie ście.
Tyl ko się cie szyć po win -
no śro do wi sko lo kal ne.
W tak du żych za kła dach
pra cy funk cjo nu je fun -
dusz so cjal ny, ko dek so wy
wy miar cza su pra cy,
zwol nie nia le kar skie nie
sta no wią wiel kie go pro -
ble mu dla pra cow ni ka.
Po le do dzia ła nia ma ją
związ ki za wo do we, a jest
ich w spół ce kil ka.
Z punk tu wi dze nia pra -
cow ni ków su per. 

Nie ste ty, każ dy „no -
wo cze sny” me na dżer za -
krzyk nie, ob cią że nie
kosz to we! A wia do mo
więk sze kosz ty, mniej szy
zysk. I nic to, że za rob ki

sze re go we go pra cow ni ka są po pro stu
mar ne. Koszt sta no wi licz ba eta tów.
Nie jest też ta jem ni cą, że w ta kim
przed się bior stwie, ja kim jest na sza spół -
ka uzdro wi sko wa, funk cjo nu je wie le
eta tów kie row ni czych bez któ rych oby -
wa ją się sa na to ria pry wat ne. Nie jest
waż ne, jak to ro bią. Nie da się za prze -
czyć, że są spraw niej sze i bar dziej kon -
ku ren cyj ne. 

Nie podejmujmy
pochopnych decyzji

Ła two i po chop nie po dej mo wa ne
są de cy zje. Ni gdy nie mia łem wąt pli -
wo ści, że na „Eu ro nie bę dzie my go -
to wi. W Pol sce to nic no we go. Pań -
stwo nie jest w sta nie ogar nąć go spo -
da ro wa nia na szym wspól nym ma jąt -
kiem na ro do wym. I naj więk sze po -
tknię cia to nie wi na obec nej ko ali cji.
Dzie je się to od za wsze. Od chwi li
po wsta nia, pań stwo we spół ki i ich or -
ga ny nad zo ru oraz za rzą dza nia do -
star cza ją nam emo cji. I niech ktoś po -
wie, że o tym nie wie dział. 

In sty tu cja Skar bu Pań stwa w tym
za kre sie się nie spraw dza. Szczę ście ma -
ją pra cow ni cy za kła dów, gdzie w tym
upo li tycz nio nym sys te mie po ja wi się
praw dzi wy me na dżer, któ ry nie wia do -
mo dla cze go nie chce pra co wać
na swo je kon to. Do nie sie nia pra so we
nie jed no krot nie po ka za ły, że jak mu
pój dzie za do brze, to wy pra co wa ny
przez nie go biz ne sik otrzy mu je ktoś
god niej szy. 

W spra wie bu skie go Uzdro wi ska
po li ty cy zro bi li swo je. Jed ni ogło si li, że
my śli się o pry wa ty za cji, in ni prze ciw ko
te mu pro te stu ją, bądź to szcze rze bądź
dla po li tycz nej za sa dy. Czas chy ba naj -
wyż szy, aby po waż nie nad pro ble mem
po chy li ła się ca ła za ło ga. Jak by nie by -
ło, oni ma ją naj więk sze pra wo do ubie -
ga nia się o udział w de cy do wa niu o lo -
sach „Na sze go Uzdro wi ska”. 

I niech się oka że, że „Rzecz po spo -
li ta Pol ska jest de mo kra tycz nym pań -
stwem praw nym, urze czy wist nia ją cym
za sa dy spra wie dli wo ści spo łecz -
nej”. – jak mó wi na sza kon sty tu cja.
Prze ko na nia o ta kiej spra wie dli wo ści
życz my de cy den tom. Sta no wi ska przy -
ję te przez ra dy gmi ny i po wia tu i wła -
dze sa mo rzą do we da ją wy raź ną al ter na -
ty wę pry wa ty za cji. 

My ślę, że naj bliż sze ty go dnie bę dą
go rą ce. Mam na dzie ję, że wła ści ciel,
któ ry prze cież wy stę pu je rów nież w na -
szym imie niu, otwo rzy sze ro ko oczy
i ze chce do strzec pod „spo łecz ny mi
kosz ta mi” pry wa ty za cji los pra cow ni -
ków.

JA CEK STRZE LEC KI

Cze go oczy nie wi dzą… 

reklama
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Za rząd Sta ro stwa Bu skie go oraz
Ze spół Szkół Tech nicz nych i Ogól -
no kształ cą cych im. Ka zi mie rza
Wiel kie go w Bu sku -Zdro ju to in sty -
tu cje, któ re ob ję ły pa tro nat
nad kon kur sem,, Eko lo gicz ne wę -
drów ki po re gio nie”.

W osta tecz nej roz gryw ce, któ ra od -
by ła się we wto rek, 22 ma ja uczest ni czy -
ły czte ry szko ły gim na zjal ne. Czte ro -
oso bo we dru ży ny z ma pa mi w dło -
niach prze mie rza ły ko ry ta rze   bu skiej
bu dow lan ki  z wiel kim za pa łem po ko -
nu jąc  ko lej ne eta py kon kur su. Kon ku -
ren cje, któ re wzbu dzi ły naj więk sze

emo cje uczest ni ków to: ,,Eko go -
ścin ność” i,, Cel ny strzał w eko lo -
gię”. 

Po ziom pre zen to wa ny przez
dru ży ny był bar dzo wy so ki
w związ ku z czym ju ry mu sia ło
wy ka zać się wiel kim obiek ty wi -
zmem. Dru ży ny wal czy ły z za pa -
łem o atrak cyj ne na gro dy, w tym
m. in. o wy ciecz kę, sprzęt kom pu -
te ro wy i po mo ce szkol ne. Osta -
tecz nie pierw sze miej sce za jął Ze -
spół Pla có wek Oświa to wych nr 1
w Bu sku -Zdro ju, dru gie Gim na -
zjum w Ja ro sła wi cach i trze cie Sa -
mo rzą do we Gim na zjum nr 1
w Bu sku -Zdro ju. Gra tu lu je my
dru ży nom, a zwy cięz com ży czy -
my uda nej wy ciecz ki.

Eko lo gicz ne wę drów ki po re gio nie

Pod ta kim ha słem w nie dzie lę, 27 ma ja,
na te re nie Szko ły Pod sta wo wej w Ko -
łacz ko wi cach od by ła się im pre za ple ne -
ro wa, któ rej or ga ni za to ra mi by ło Ko ło
Go spo dyń Wiej skich i Szko ła Pod sta wo -
wa im. Ba ta lio nów Chłop skich w Ko łacz -
ko wi cach oraz Bu skie Sa mo rzą do we
Cen trum Kul tu ry. Fe styn ten wpi sał się
w cykl im prez or ga ni zo wa nych w tej
miej sco wo ści, bo wiem miesz kań cy ba -
wi li się już na „Zło tej Je sie ni oraz hucz -
nie ob cho dzi li 145 rocz ni ce po wsta nia
jed nej z naj star szych szkół w wo je wódz -
twie świę to krzy skim. Ce lem głów nym
spo tka nia by ło stwo rze nie moż li wo ści
ak tyw ne go spę dze nia cza su wol ne go
przez ca łe ro dzi ny, a tak że dą że nie do in -
te gra cji miesz kań ców re gio nu.

Im pre zę swo ją obec no ścią za szczy ci li
licz nie przy by li go ście. By li wśród nich mar -
sza łek wo je wódz twa świę to krzy skie go Adam
Ja ru bas, 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 Pa łys, dy rek tor De par ta men tu Fun -
du szy Eu ro pej skich Urzę du Mar szał kow skie -
go w Kiel cach Ma rek Szcze pa nik, sta ro sta
bu ski Je rzy Ko larz, bur mistrz mia sta i gmi -
ny Bu sko -Zdrój Wal de mar Si ko ra, pre zes bu -
skie go uzdro wi ska Woj ciech Le ga wiec, pre -
zes za rzą du Ko ła Ba ta lio nów Chłop skich
Wło dzi mierz Bu dziń ski oraz rad ny po wia tu
Grze gorz La sak, a tak że rad ni miej skiej Ma -
ciej Ga win, Ja nusz Ci ba, Ma rek Grę da i Da -
nu ta Pręd ka z klu bu Mo ja Gmi na Bu sko -
-Zdrój.

Po ofi cjal nym po wi ta niu głos za bra li
za pro sze ni go ście. Mar sza łek Ja ru bas
na wstę pie swo je go wy stą pie nia na wią zał
do świę ta mat ki, dnia dziec ka i ob cho dów
zie lo nych świa tek. Z rąk mar szał ka wy róż nie -
nie otrzy ma ło 26 osób za za słu gi w dzia łal -

no ści dla lo kal nej spo łecz no ści. Mar sza łek
wy ka zał się tak że zna jo mo ścią miej sco wych
pro ble mów, mó wiąc o ko niecz no ści po wsta -
nia przed szko la, re mon tu bu dyn ku punk tu
sku pu oraz bu do wy bo iska przy szko le. 

Sam mar sza łek otrzy mał po dzię ko wa -
nia. Rad ny Ma ciej Ga win po dzię ko wał mu
za je go wiel ki wkład w bu do wę ha li
przy szko le pod sta wo wej w Ko łacz ko wi cach.
Wy róż nio nym po gra tu lo wa li tak że sta ro sta
Je rzy Ko larz oraz bur mistrz Wal de mar Si ko -
ra, któ rzy nie omiesz ka li wspo mnieć o do -
brze ukła da ją cej się współ pra cy po mię dzy
wszyst ki mi szcze bla mi sa mo rzą du.

Li sta wy róż nio nych osób za słu żo nych
dla re gio nu: Wik to ria Woj ta cha, Alek san der
Woj ta cha, Mar ta Woj ta cha, Wła dy sła wa
Szcze pań ska, Krzysz to fa Pi ła, Adam Pi ła,
Wie sła wa Cze chow ska, Cze sław Cze chow -
ski, Bo gu sła wa Wach, Wan da Pia sec ka, Al -
fred Pia sec ki, Sta ni sław Łąc ki, Adolf Ja ne -
czek, Ire na Ka łuc ka, Ge no we fa Ta ra ska, Zyg -
munt Woj ta cha, Cze sław Kwie cień, An -
na Ga win, Sta ni sław Sad kow ski, Wik to ria
Kruk, Sta ni sław Wój cik, Ja dwi ga Wa las, Lu -
cy na Ję drze jew ska, Bar ba ra Mi chal czyk, Teo -

do zja Ochni ka, Jó ze fa Dziu ra.
Po czę ści ofi cjal nej przy szedł czas

na za ba wę. Dzie ci i mło dzież ro ze gra ły tur -
niej te ni sa sto ło we go o pu char mar szał ka
wo je wódz twa świę to krzy skie go. Pierw sze
miej sce za jął Se ba stian Dur naś z I kla sy gim -
na zjum w Pod ga jach, Ro ze gra no tak że tur -
niej w pił ce noż nej o pu char bur mi strza
i tur niej w pił kę ręcz na dziew cząt o pu char
sta ro sty bu skie go. Naj lep szy mi fut bo li sta mi
oka za ła się kla sa I gim na zjum z Pod ga ja,
Dru gie miej ce za ję li pią to kla si ści a trze cie
czwar to kla si ści ze szko ły pod sta wo wej w Ko -
łacz ko wi cach. Tur niej szczy pior nia ka wy gra -
ły „Tru skaw ki” z Ko łacz ko wic wy prze dza jąc
czwar to i pią to kla sist ki.

Du żym za in te re so wa niem cie szył się
po kaz ra tow nic twa dro go we go w wy ko na niu
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej ze Zblu do wic
pod do wódz twem dru ha Ra fa ła Pa ra dzie ja.
W mię dzy cza sie moż na by ło spraw dzić tak -
że ga śni ce. Le ga li za cję wy ko ny wał Łu kasz
No wak, przed sta wi ciel fir my Cha zet z Bu -
ska -Zdro ju. Na to miast po li cjan ci z Po wia to -
wej Ko men dy Po li cji za pre zen to wa li po kaz
wy po sa że nia po li cyj ne go ra dio wo zu.

Jed ną z wie lu atrak cji był też po kaz
sztuk wal ki, któ ry za pre zen to wał Ro bert
Hor nik oraz po kaz za byt ko wych sa mo cho -
dów. Du że wra że nie na go ściach zro bił au -

to bus ro dem z PRL -u tak zwa ny „ogó rek”
oraz sa mo chód mar ki War sza wa z ko lek cji
Woj cie cha Łu ka si ka.

Ucznio wie szko ły oraz mło de ar tyst ki
z Bu skie go Sa mo rzą do we go Cen trum Kul -
tu ry za pre zen to wa ły bar dzo bo ga ty pro gram
ar ty stycz ny. Dla licz nie zgro ma dzo nej pu -
blicz no ści pięk nie za śpie wa ła wy cho wan ka
szko ły Ma dzia Skwark. Spraw nym prze pro -
wa dze niem kon cer tu za ję li się ucznio wie
szko ły Ma dzia Ję drze jew ska i Ma ciej Po łe -
tek. Od był się też kon kurs pla stycz ny z na -
gro da mi do ty czą cy bez pie czeń stwa pod czas
wa ka cji, przy go to wa ny przez Mo ni kę Rze pę.

Po tych atrak cjach roz po czę ła się za ba -
wa ta necz na, któ ra trwa ła do póź nych go -
dzin wie czor nych. Or kie stra przy gry wa ła
skocz ne „ka wał ki”.

Ogrom na ro lę w or ga ni za cji fe sty nu
ode gra ły pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich.,
któ re są za wsze chęt ne do po mo cy je śli cho -
dzi o pro mo wa nie naj bliż sze go śro do wi ska.
Wszyst kim do gu stu przy pa dło przy go to wa -
nych „101” po traw. Wiel kim uzna niem i za -
in te re so wa niem cie szy ły się kar kó wecz ki
przy go to wa ne przez pa nią Szcze pań ską. Czy
to bę dzie no wa re gio nal na po tra wa? Jak
pod kre ślił rad ny Ma ciej Ga win tra fi ło mu
się naj wspa nial sze i naj lep sze Ko ło Go spo -
dyń Wiej skich. Pa nie ubra ne w lo kal ne stro -
je da ły po kaz ar ty stycz ny, pięk nie śpie wa jąc
przy akom pa nia men cie Mar ka Mo ła sa, któ -
ry przy gry wał na akor de onie. W przy go to -
wa nie fe sty nu wło ży ły du żo wy sił ku i ser ca.

Do Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Ko -
łacz ko wi cach na le żą: Wła dy sła wa Szcze pań -
ska, Teo do ra Ja nic ka, Re gi na Czar nec ka, Da -
nu ta Sza fra niec, Bar ba ra Mi chal czyk, Bar ba -
ra Szu mi las, Ewa Du szyń ską, Lu cy na Ję drze -
jew ska, Wie sła wa Pia sec ka, Zo fia Bo żek,
Mag da le na Je drze jew ska -Pia sec ka, Mi ro sła -
wa Ci sak i Teo do zja Ochni ka.

Na le ży wspo mnieć tak że o na uczy cie -
lach i ob słu dze tech nicz nej szko ły kie ro wa -
nej przez dy rek tor Ko cjan i Da nu tę Rze pę -

-Gro miec, któ rzy tak że ode gra li waż ną ro lę
w przy go to wa niu tej im pre zy. Szcze gól ne
uzna nie na le ży się tak że Wi ni cju szo wi Za -
lew skie mu, któ ry już nie raz udo wod nił, że
sport w szko le to du żo wię cej niż lek cję wy -
cho wa nia fi zycz ne go, a tak że na uczy cie lom
Ja dwi dze Kaj tek, Bar ba rze Gwóźdź, Mo ni ce
Rze pie oraz Be acie Ga win.

Pod su mo wu jąc: Fe styn bar dzo się udał.
Mógł się on speł nić dzię ki ogrom ne mu za -
an ga żo wa niu wie lu lu dzi i in sty tu cji. Ta ka
wła śnie do bra współ pra ca wszyst kich przy -
no si za wsze do bre re zul ta ty. Te raz tyl ko cze -
kać do na stęp ne go fe sty nu.

Ser decz ne po dzię ko wa nia or ga ni za to rzy
kie ru ją pod ad re sem osób i in sty tu cji, któ re
by ły fun da to ra mi na gród i bez któ rych nie -
moż li we by ło by zor ga ni zo wa nie fe sty nu. Są
to: Świę to krzy ski Urząd Mar szał kow ski
w Kiel cach, Mie czy sław Sas – rad ny sej mi ku
świę to krzy skie go i przed się bior ca, An drzej
Pa łys – pre zes wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej,
Ma rek Szcze pa nik – dy rek tor de par ta men tu
fun du szy eu ro pej skich w urzę dzie mar szał -
kow skim, Po wia to wa In spek cja Pra cy w Kiel -
cach, sta ro sta Je rzy Ko larz, bur mistrz Wal de -
mar Si ko ra, Woj ciech Le ga wiec – pre zes bu -
skie go uzdro wi ska, rad ni po wia tu Grze gorz
La sak i Sta ni sław Mo skal, rad ni gmi ny Ma -
ciej Ga win, Ja nusz Ci ba, Ma rek Grę da, Da -
nu ta Pręd ka, Woj ciech Łu ka sik, Ta de usz
i Ka zi mierz Krze miń scy -przed się bior cy i fi -
lan tro pi, Jó zef Maj – dy rek tor do spraw ope -
ra cyj nych „Uzdro wi ska Bu sko -Zdrój” S. A,
Hen ryk Sza fra niec i Wie sła wa Pia sec -
ka – przed się bior cy oraz Da riusz i Krzysz tof
Flo rek – wła ści cie le go spo dar stwa ogrod ni -
cze go w Słu żo wie.

Or ga ni za to rzy szcze gól ne wy ra zy uzna -
nia kie ru ją dla An drze ja Żą dło dy rek to ra Bu -
skie go Sa mo rzą do we go Cen trum Kul tu ry
za wie lo let nią owoc ną współ pra cę.

TEKST I FO TO. DA MIAN BĄK

Wiel ka zie lo na ma jów ka
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Wy na laz cy 
znad Wi sły
Dru gie miej sce w Pol sce dla ab sol wen tów Tech ni kum Elek tro nicz ne go
w Po łań cu.

Dru gie miej sce w Pol sce i ty tuł lau re ata Olim pia dy In no wa cji Tech nicz nych,
w ka te go rii „po mysł tech nicz ny” za wy ko na nie pra cy „Bez piecz na jaz da, czy li in te -
li gent ne świa tło Stop”, zdo by li te go rocz ni ab sol wen ci kla sy IV A Tech ni kum Elek -
tro nicz ne go w Po łań cu Kry stian Cie śli kow ski i Ka mil Grab da. Pro mo to ra mi pra cy
by li Be ata i Ma riusz Zyn gier

Sze ściu ko lej nych uczniów mo że być dum nych z uzy ska ne go ty tu łu fi na li sty
szcze bla cen tral ne go z wy róż nie niem, zwol nie nia z czę ści teo re tycz nej eg za mi nu
po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje za wo do we i wol ne go wstę pu na stu dia tech nicz ne,
a w przy pad ku wy bo ru kie run ku za ma wia ne go, uzy ska nia sty pen dium przez pierw -
szy rok stu diów w wy so ko ści oko ło 1000 zło tych mie sięcz nie.

„Dział ko ma gne tycz ne fi zy ka w prak ty ce” Ra fa ła La ska i Syl we stra Bry ka
z IIIA Tech ni kum Elek tro nicz ne go, pro mo tor Grze gorz Wój ci kow ski, „Sa fe
step – czy li bez piecz na la ska dla nie wi do mych” Ka mi la Bącz ka i Woj cie cha Dy al
z IVA Tech ni kum Elek tro nicz ne go pro mo to rzy Be ata i Ma riusz Zyn gier oraz „In -
no wa cyj ny wó zek dzie cię cy” au tor twa Mi cha ła Go la i Ro ma na Pyr ka z IVA Tech -
ni kum Elek tro nicz ne go, któ rych pro mo to ra mi by li Be ata i Ma riusz Zyn gier to pra -
ce na gro dzo ne w kon kur sie.

A oto, jak swo jej pra cy mó wią dla Extra Kor so au to rzy Kry stian Cie śli kow ski
i Ka mil Grab da – In te li gent ne świa tło Stop jest to li stwa z dio da mi LED wy glą da -
ją ca do kład nie tak, jak trze cie świa tło Stop znaj du ją ce się naj czę ściej za tyl ną szy -
bą. Urzą dze nie dzia ła bar dzo pro sto i to jest je go istot ną za le tą. Je go za da niem jest
wi zu ali za cja si ły ha mo wa nia po jaz du. Wraz ze wzro stem si ły na ci sku no gi na pe dał
ha mul ca, za pa la ją się ko lej no dio dy LED znaj du ją ce się na li stwie. Wci ska jąc pe dał
z du żą si łą za pa la ją się wszyst kie dio dy, po czym za czy na ją pul so wać. Urzą dze nie
jest bar dzo czu łe, po ka zu je na wet naj mniej szy na cisk na pe dał, za pa la jąc pierw szą
dio dę.

Naj waż niej sze za sto so wa nia in te li gent ne go świa tła Stop to: bez pie czeń -
stwo – głów nym za ło że niem urzą dze nia jest in for mo wa nie kie row ców o gwał tow -
nym ha mo wa niu. Po zwo li ono zmniej szyć licz bę wy pad ków i ko li zji na dro gach.
Gdy po prze dza ją cy sa mo chód na gle się za trzy ma, mo żesz do sta tecz nie szyb ko za -
re ago wać i czę sto unik nąć wy pad ku bądź ko li zji; eko lo gia – w dzi siej szych cza sach,
gdy ce ny pa liw są wy so kie, wie lu kie row ców sto su je me to dę ECO – dri ving'u, by
zmniej szyć zu ży cie pa li wa. Zmniej sza my tym sa mym ilość emi to wa nych spa lin, któ -
re są szko dli we dla śro do wi ska. Urzą dze nie po zwo li na za sto so wa nie jed nej z za sad
jaz dy ECO: „Bądź prze wi du ją cy – uni kaj zbęd nych przy spie szeń i ha mo wań.”
Wpro wa dze nie świa tła umoż li wi uni ka nie zbęd ne go ha mo wa nia. Gdy po jazd
przed na mi mi ni mal nie wci ska pe dał ha mul ca, nor mal ne świa tło za świe ca się tak,
jak w przy pad ku sil ne go wci śnię cia pe da łu (gwał tow ne ha mo wa nie). In te li gent ne
świa tło Stop ma za za da nie to zmie nić, bo wiem gdy kie row ca ze chce de li kat nie za -
ha mo wać, świa tło do kład nie o tym po in for mu je. 

O tym, co zy ska li śmy dzię ki tej pra cy mó wią je go au to rzy Kry stian Cie śli kow -
ski i Ka mil Grab da: – Du żo cza su po chło nę ło prze wer to wa nie ogrom nej ilo ści li -
te ra tu ry, lecz gdy na sza pra ca za dzia ła ła po raz pierw szy wie dzie li śmy, że ten czas
nie po szedł „na mar ne”. Roz sze rzy li śmy wie dzę na by tą w szko le, m. in. pro gra mo -
wa nie mi kro kon tro le rów AVR w ję zy ku BA SCOM, wy tra wia nie pły tek dru ko wa -
nych oraz zdo by li śmy no we do świad cze nie któ re z pew no ścią przy da nam się
na stu diach i w przy szłej pra cy bądź co dzien nym ży ciu. 

Zgod nie z re gu la mi nem kon kur su, Ka te go ria Po mysł Tech nicz ny obej mu je pra -
ce, w któ rych wpro wa dzo no istot ne zmia ny w sto sun ku do ak tu al nie ist nie ją cych
roz strzy gnięć tech nicz nych, w użyt ko wa nych do tej po ry urzą dze niach, ma szy nach,
wy ro bach i spo so bach wy twa rza nia. Za pro po no wa ne przez ucznia roz wią za nie po -
win no wno sić ory gi nal ne zmia ny do ist nie ją ce go sta nu tech ni ki, m. in. po przez
zwięk sze nie uży tecz no ści wy ro bu, je go wa lo rów funk cyj nych, istot ne ob ni że nie
kosz tów je go wy twa rza nia lub eks plo ata cji. Wszel kie pra ce w tej ka te go rii po win ny
no sić zna mio na wy na laz ku, al bo wzo ru użyt ko we go lub wzo ru prze my sło we go. 

Pra ca zo sta ła do ce nio na przez eks per tów z Pol skie go Związ ku Sto wa rzy szeń
Wy na laz ców i Ra cjo na li za to rów oraz Wo je wódz kich i Re gio nal nych Klu bów Tech -
ni ki i Ra cjo na li za cji, Sto wa rzy sze nia Na uko wo – Tech nicz ne go NOT. Nie zwy kle
przy chyl ne opi nie o pra cy wy da ła Po li cja, ser wi sy z bran ży mo to ry za cyj nej, w tym
ser wis fir mo wy SCA NIA. 

Po dob ne kon struk cje ist nie ją na ryn ku i są mon to wa ne w naj now szych mo de -
lach sa mo cho dów wyż szej kla sy. Roz wią za nie mło dych tech ni ków z Po łań ca wpro -
wa dza wie le istot nych mo dy fi ka cji tech nicz nych przez co zo sta ło do ce nio ne w ka -
te go rii po mysł tech nicz ny oraz jest ta nie w pro duk cji. 

MA RIUSZ ZYN GIER

W wo je wódz twie świę to krzy skim
przez ca ły maj od by wa ły się Świę -
to krzy skie Dni Pro fi lak ty ki. Ha słem
prze wod nim dzie sią tej edy cji te go
przed się wzię cia był „Trud i si ła
współ cze snej ro dzi ny”. W dzia ła nia
za an ga żo wa ne by ły in sty tu cje
i pod mio ty z ca łe go wo je wódz twa,
w tym tak że świę to krzy scy po li -
cjan ci. Pa tro nat nad ak cją ob jął m.
in. wo je wo da świę to krzy ski, mar -
sza łek wo je wódz twa oraz sta ro sto -
wie po wia to wi.

W po wie cie sta szow skim zor ga ni -
zo wa no w tym okre sie sze reg ak cji zwią -
za nych z Dnia mi Pro fi lak ty ki. Mun du -
ro wi ak tyw nie i z za an ga żo wa niem
uczest ni czy li w spo tka niach i po ga dan -
kach z dzieć mi i mło dzie żą. Na pod su -
mo wa nie wszyst kich dzia łań pro fi lak -
tycz nych w tym za kre sie od by ła się de -
ba ta, któ rej ini cja to rem by li Ko men -
dant Po wia to wy Po li cji w Sta szo wie,
Pań stwo wy In spek tor Sa ni tar ny w Sta -
szo wie oraz dy rek tor Sta szow skie go

Ośrod ka Kul tu ry. 
Roz po czę ła się ona od czę ści ar ty -

stycz nej o cha rak te rze ka ba re to wym
w wy ko na niu uczniów Ze spo łu Szkół
w Sta szo wie. Przy tej oka zji za pre zen to -
wa ne zo sta ły rów nież zwy cię skie pra ce
kon kur su na ulot kę pod ha słem te go -
rocz nych Świę to krzy skich Dni Pro fi lak -
ty ki. Zwy cięz cy z rąk za stęp cy Ko men -
dan ta Po wia to we go Po li cji w Sta szo wie

pod insp. Ma riu sza Przy bo row skie go
otrzy ma li dy plo my, skrom ne upo min ki
i gra tu la cje. Na stęp nie mun du ro wi
oma wia li pro ble ma ty kę prze mo cy we -
wnątrz ro dzin nej a przed sta wi cie le sa ne -
pi du wy gło si li wy kład na te mat „Skut ki
uza leż nień w ro dzi nie”. 

Ten dzień był rów nież oka zją
do na wią za nia o szko dli wo ści pa le nia
wśród mło dzie ży z uwa gi na ob cho dy
Świa to we go Dnia bez Ty to niu. Mło -
dzież ak tyw nie włą czy ła się do dys ku sji
od po wia da jąc na py ta nie: Ja kie są ich
po my sły na szczę śli wą ro dzi nę?.
Ucznio wie, re pre zen tan ci po szcze gól -
nych szkół po nad gim na zjal nych z po -
wia tu sta szow skie go za wzię cie bro ni li
swo ich tez na te ma ty zwią za ne z oma -
wia ną pro ble ma ty ką jak na przy kład:
Ro dzi na jest naj waż niej szą war to ścią,
po nad cza so wą w na szym ży ciu, czy ro -
dzi nie ja ko pierw szej przy pa da ro la
w kształ to wa niu po staw mo ral nych
i spo łecz nych.

AL

Świę to krzy skie Dni Pro fi lak ty ki 



Od dzie cię cych lat pa mię tam jak
w do mu mo jej bab ci wi sia ła iko -
na Ostro bram skiej Ma don ny. Póź -
niej już w szkol nej ław ce po dzi wia -
łam jak po etyc kie kra jo bra zy „pusz -
czy li tew skiej”, rze ki „do mo -
wej – Nie men opie wał chy ba naj -
wspa nial szy ma larz przy ro dy –

Adam Mic kie wicz. Za wsze jed nak by -
ło mi ja koś nie po dro dze, aby po dą żyć
w tam tym kie run ku aż 10 ma ja, kie dy
wresz cie da ne mi by ło zo ba czyć Li twę

Dzię ki ini cja ty wie, wspa nia łej or ga -
ni za cji i prze wod ni cze niu Bo gu sła wy
Maj cher czak, 61-oso bo wa gru pa wy -
ciecz ko wi czów z Bu ska -Zdro ju i oko lic
wy ru szy ła jesz cze przed świ tem na 4-
dnio wą wy ciecz kę na Li twę. Po spo tka -
niu z bar dzo cha ry zma tycz nym prze -
wod ni kiem An drze jem za czę li śmy zwie -
dza nie Li twy od pięk ne go, bar dzo kli -
ma tycz ne go i prze peł nio ne go fan ta -
stycz ny mi za byt ka mi Wil na, mia sta po -
ło żo ne go nie zwy kle uro czo w oto czo -
nej wzgó rza mi do li nie u zbie gu rzek
Wi lii i Wi lej ki, któ re sta no wi ist ny raj

dla mi ło śni ków ba ro ku. To mia sto
gdzie „ka mie nie mó wią po pol sku”.

Nie spo sób wspo mnieć wszyst kie
za byt ki i uro kli wo ści, któ re nam da ne
by ło zo ba czyć, ale to, co naj bar dziej za -
pa dło mi w pa mię ci: Sta rów ka jest fan -
ta stycz nie od no wio na, nie jest roz le gła,
ale dłu gie go dzi ny moż na spę dzać w za -
uł kach wśród mnó stwa wspa nia łych za -

byt ków prze ry wa jąc od po czyn kiem
w ka fej kach i re stau ra cjach, któ rych
nie zli czo ne ilo ści cza ją się do słow nie
za każ dym ro giem, a w nich moż -
na i war to spró bo wać ty po wo li tew -
skich po traw: ce pe li ny, bli ny, koł du ny.
Po spa ce rze do sko na le roz grze wa ją zio -
ło we na lew ki na mio dzie „Żal gi res”
i „Tro jos De ry ne rios” ina czej 999.

Ostra Bra ma jest jed ną za cho wa ną
bra mą z dzie wię ciu ist nie ją cych nie gdyś
w mu rach obron nych mia sta, wznie sio -
nych na po cząt ku XVI wie ku. To tu taj
znaj du je się ob raz do któ re go piel grzy -
mu ją lu dzie z ca łe go świa ta. „Pan no Świę -
ta, co Ja snej bro nisz Czę sto cho wy
i w Ostrej świe cisz Bra mie”…. Ma don na
na ma lo wa na jest far ba mi olej ny mi na de -

sce, przy kry ta srebr ną su kien ką, po kry ta
mi ster nie wy ku ty mi kwiat ka mi, ob raz ro -
bi ogrom ne wra że nie na każ dym.

Per ły ar chi tek tu ry

Ko ścio ły. W sa mym Wil nie jest 42
ko ścio ły. Wie le z nich to pe reł ki ar chi tek -
tu ry. Więk szość od no wio nych. Ka te dra z
gro ba mi kró lew ski mi. Wnę trza ko ścio łów
jak choć by Pio tra i Paw ła aż ki pią od ty -
się cy stu iko wych de ko ra cji, or na men tów,
rzeźb i ob ra zów. Ko ściół św. An ny to
chy ba naj pięk niej szy go tyc ki za by tek Wil -
na, za chwy co ny świą ty nią Na po le on ma -
rzył, że by móc po ło żyć ją na dło ni i prze -
nieść do Pa ry ża, do bu do wy uży to ce gieł
o 32 róż nych kształ tach. 

Naj bar dziej jed nak wy mow nym za -
pa da ją cym na dłu go w pa mię ci jest roz -
gra bio ny, bar dzo znisz czo ny ko ściół
Ber nar dy nów, przed świą ty nią stoi po -
mnik uka zu ją cy mło de go po etę Ada ma
Mic kie wi cza wspar te go na zła ma nej ko -
lum nie pa trzą ce go na swo je uko cha ne
mia sto. Po eta miesz kał w sied miu róż -
nych miej scach, ale z te go do mu opu -
ścił Wil no na za wsze.

Ko lej ne za byt ki Wil na to: Wzgó rze
trzech Krzy ży, Za mek Gór ny i Dol ny
na Wzgó rzu Ge dy mi na, Uni wer sy tet
Wi leń ski, Pa łac Pre zy denc ki, Pa łac Pa -
ców, Pa łac Sa pie hów, Ra tusz i wie le,
wie le in nych za byt ków.

Wil no to rów nież mia sto pięk nych
cmen ta rzy, ale naj pięk niej szą wi leń ską
ne kro po lią jest Ros sa, gdzie pod cięż ką
pły tą z na pi sem” Mat ka i ser ce sy na”
spo czy wa  Ma ria z Bie le wi czów Pił sud -
ska, a w srebr nej urnie ser ce Jó ze fa Pił -
sud skie go. Le ży tu wie lu Po la ków, któ -
rych lo sy zwią za ły się z Wil nem na za -
wsze.

Ma gicz ne miej sce
Ko lej nym zwie dza nym mia stem by -

ły Tro ki. Mia sto, ist na pe reł ka w Ko ro -
nie Li twy, miej sce ma gicz ne, le żą ce
wśród zie lo nych do lin, oto czo ne la sa -
mi, przy glą da ją ce się dum nie w to ni
dwóch je zior. Czer wo ny ce gla ny za mek
re zy den cji księ cia Wi tol da ro bi na nas
nie sa mo wi te wra że nie, nie mniej uro cze
są dom ki Ka ra imów, cha rak te ry zu ją ce
się nie tyl ko ma lar ską uro dą, ale i pew -
ną ma nie rą ar chi tek to nicz ną. Pra wie we
wszyst kich dom kach, zwró co nych do
uli cy ścia na mi szczy to wy mi, znaj du ją
się po trój ne okna. W Tro kach de gu sto -
wa li śmy spe cjal ność ku li nar ną – ki bi ny.
Na do wód, że nam sma ko wa ły wszy scy
po pro si li o prze pis na wy ko na nie tej
po tra wy. 

Ko lej ne zwie dza ne przez nas mia -
sto to Kow no. Mia sto bied ne i nie cie -
ka we. Choć i z te go prze wod nik pró bo -
wał wy do być, coś co war to zo ba czyć.
To, co jed nak zo ba czy li śmy w ko ście le
p.w. Wnie bo wzię cia, N M P  to był
szok i po twor ne przy gnę bie nie. Wnę -
trze jest jak wiel ka ru ina, znisz cze nia
po so wiec kich ma ga zy nach. Ale Li twi ni
upar li się, że spró bu ją przy wró cić ko -
ściół do świet no ści. Jest to pierw szy
mu ro wa ny ko ściół w Kow nie. 

Wspa nia ła or ga ni za cja wy ciecz ki
przez Bo gu sła wę Maj cher czak, do bra i
we so ła at mos fe ra wśród wy ciecz ko wi -
czów, pięk no Zie mi Li tew skiej, nie zwy -
kle me ry to rycz nie przy go to wa ny prze -
wod nik An drzej, któ ry na me dal sta rał
się po ka zać i po wie dzieć mak sy mal nie
jak naj wię cej o Li twie, spra wi ło, że wy -
ciecz ka by ła bar dzo uda na. Peł ni wra -
żeń, tro chę zmę cze ni, ale szczę śli wi po -
wró ci li śmy do swo ich do mów, li cząc na
to, że w przy szłym ro ku uda my się na
ko lej ną wy ciecz kę.

TEKST. JA DWI GA KAR CZEW SKA,
FOT. TA DE USZ URA
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W Bu skim Sa mo rzą do wym Cen -
trum Kul tu ry w Bu sku -Zdro ju od by -
ło się po sie dze nie ka pi tu ły kon kur -
so wej, któ rej za da niem by ło do ko -
na nie oce ny i wy bo ru pro duk tów
tra dy cyj nych z te re nu Bu skiej Lo -
kal nej Gru py Dzia ła nia „Sło necz ny
Li der”, Sto wa rzy sze nia „G5” oraz
Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Per ły Po -

ni dzia”. Kon kurs na pro dukt tra dy -
cyj ny od by wa się w ra mach pro jek -
tu współ pra cy „Fe sti wal Sma ków”. 

W po sie dze niu ka pi tu ły kon kur so -
wej uczest ni czy li: Bar ba ra Ku biec – Go -
ven der, Elż bie ta Szot – Ra dzi szew ska,
Te re sa Wą sik, Ali cja Stę pień, Gra ży -
na Po lo czek i Mag da le na Gdow ska.
Ob ra dom prze wod ni czy ła Bar ba ra Ku -

biec – Go ven der. 
Na swym po sie dze niu Ka pi tu ła

Kon kur so wa oce nia ła zgło szo ne pro -
duk ty i po tra wy we dług na stę pu ją cych
kry te riów: pierw sze wra że nie – wy gląd,
es te ty ka, spo sób pre zen ta cji, opa ko wa -
nie; na zwa, czy jest na zwą hi sto rycz ną,
lu do wą i re gio nal ną; opis pro duk -
tu – tra dy cja, hi sto ria i zwią zek z re gio -

nem; wa lo ry sma ko we i su row ce, czy
pro dukt wy twa rza ny jest z wy ko rzy sta -
niem lo kal nych su row ców, czy jest
moż li wość iden ty fi ka cji po cho dze nia
po szcze gól nych skład ni ków od mo -
men tu po wsta nia w go spo dar stwie rol -
nym aż do koń co we go pro duk tu.

Spo śród 40 oce nia nych pro duk tów
Ka pi tu ła Kon kur so wa wy bra ła dwa na -
ście. Za szczyt ne go ty tu łu do stą pi ły na -
stę pu ją ce pro duk ty: na tu ral na wo da mi -
ne ral na Bu sko wian ka Zdrój, czo snek
z Wał cza, szyn ka z Bro ni ny, ża biec kie
ga ły, kieł ba sa z ro du Gó ry, śliw ka Da -
ma cha, grądz kie bla cho rze, stroj cow -
skie za wi jo ki z ziem nia ków, zo lip skie
pi ro gi, pie ro gi z fa so lą i bocz kiem, nad -
wi ślań ski ogó rek kon ser wo wy z Kan ny
i ka szan ka – szar bian ka.

AB

Sen ty men tal na po dróż na Li twę

Po ni dzie tra dy cją sły nie
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XXV Memoriał
Andrzeja Imosy
Czer wiec pod wzglę dem spor to wych emo cji w gmi nie Bu sko -Zdrój za po -
wia da się nie zwy kle cie ka wie. 

Bu ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji za pra sza dzie ci w wie ku przed szkol nym
i uczniów ze szkół pod sta wo wych z klas I – III do udzia łu w Mi ni Wy ści gu Ko lar -
skim „XXV Me mo riał An drze ja Imo sy”. Dzie ci wy star tu ją w naj bliż szą so bo tę, 9
czerw ca, o go dzi nie 10.00 w Par ku Zdro jo wym. Zgło sze nia przyj mo wa ne bę dą
w dniu wy ści gu w go dzi nach od 8.45 do 9.45. Wszel kie in for ma cje oraz re gu la min
im pre zy moż na uzy skać u or ga ni za to ra wy ści gu – Bu ski Ośro dek Spor tu i Re kre -
acji, ul. Grot ta 3a. tel. 41 378 85 49. Re gu la min do stęp ny jest tak że na stro nie in -
ter ne to wej  www.bu sko.pl 

Mo bil na w stre fie ki bi ca
Świę to pił kar skie go ki bi co wa nia tzw. Fan Ci ty To ur już w po nie dzia łek, 11
czerw ca 2012 r. na pla cu tar go wym przy ul. Sta wo wej w Bu sku -Zdro ju. Ta
ple ne ro wa im pre za re kre acyj no -spor to wa trwać bę dzie w go dzi nach
od 15.00 do 23.00.

Fan Ci ty To ur Mo bil na Stre fa Ki bi ca to ogól no pol ski pro jekt dzię ki któ -
re mu na ży wo obej rzeć moż na trans mi sje pił kar skie z od by wa ją cych się Mi -
strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej. We dług ka len da rza mi strzostw w tym ter -
mi nie od bę dą się dwa spo tka nia: Fran cja -An glia oraz Ukra ina -Szwe cja. Ser -
decz nie za pra sza my.

OPR. EHR

W Sol cu -Zdro ju od był się XI Mię -
dzyg min ny Bieg Ulicz ny „O pu char
wój ta gmi ny So lec -Zdrój”. Za wo dy
zor ga ni zo wa ne zo sta ły w ra mach
ogól no pol skiej ak cji „Pol ska Bie -
ga”.

W tym ro ku, po dob nie jak w ro ku
ubie głym, za wo dy od by wa ły się
przy pięk nej, sło necz nej po go dzie. Swo -
je umie jęt no ści lek ko atle tycz ne i wy -
trzy ma łość fi zycz ną spraw dza li w tych
wa run kach bie ga cze od 2 do 50 ro ku
ży cia, star tu jąc w sie dem na stu z dzie -
więt na stu za pla no wa nych, re gu la mi no -
wych ka te go rii. Po raz pierw szy w tym
ro ku utwo rzo na zo sta ła ka te go ria dla
przed szko la ków i młod szych.

O tym, że wal ka by ła za cię ta świad -
czą za ję te ex aequo miej sca. W po szcze -
gól nych ka te go riach miej sca na po -
dium za ję li: I ka te go ria – ma lu chy
i przed szko la ki: pierw sze miej sce Piotr
Frą czek, dru gie Oskar Pie cho ciń ski
i trze cie Pa try cja Pio trow ska. II ka te go -
ria – dziew czyn ki 5-6 lat: pierw sza Mar -
ce li na Sta wo rzyń ska, dru ga Oli wia Pa -
łys i trze cia Mag da le na So wu la. III ka -
te go ria – chłop cy 5-6 lat: pierw szy Mak -
sy mi lian So wu la, dru gi Mi łosz Gaw rio -
łek i trze ci Łu kasz Wi śniew ski.

IV ka te go ria – dziew czy ny, szko ła
pod sta wo wa, kla sa I: pierw sze miej sce
za ję ła Na ta lia Stroj na i Oli wia Paw łow -

ska, dru gie Ju lia Ma słow ska i trze cie
Emi lia Dyr dół. V ka te go ria – chłop cy,
szko ła pod sta wo wa, kla sa I: na pierw -
szym miej scu upla so wał się Ad rian Łu -
ka sik, na dru gim Ma riusz Gał ka
i na trze cim Kac per Ka pu sta.

VI ka te go ria – dziew -
czy ny, szko ła pod sta wo wa,
kla sy II i III: pierw sza Pa try -
cja For tu na, dru ga Zu zan -
na So wu la i trze cia Rok sa -
na Ma zur. VII ka te go -
ria – chłop cy, szko ła pod -
sta wo wa, kla sy II i III:
pierw szy Kac per Ju dasz,
dru gi Wik tor Go dosz
i trze ci Ad rian Król.
VIII ka te go ria – dziew czy -
ny, szko ła pod sta wo wa, kla -
sa IV: pierw sza Ka ta rzy -
na Cza pla, dru ga Ka ta rzy -
na Am broż kie wicz i trze cia
Mag da le na Bu jal ska. IX ka -
te go ria – chłop cy, szko ła
pod sta wo wa, kla sa IV:
pierw sze miej sce Ra do sław
So wu la, dru gie Wik tor Po -
nie wier ski i trze cie Ja kub
Chmu ra

X ka te go ria – dziew czy -
ny, szko ła pod sta wo wa, kla -
sy V i VI: pierw sze miej sce
za ję ła Ka ro li na Gał ka,

na dru gim miej scu upla so wa ła się Mag -
da le na Ko la siń ska, a na trze cim Ju sty -
na Kań ska. XI ka te go ria – chłop cy,
szko ła pod sta wo wa, kla sy V i VI: dwa
pierw sze miej sca za ję li Woj ciech Król
i Da wid Wie czo rek, na dru gim upla so -

wał się Kon rad Ka spe ro wicz, a na trze -
cim Wik tor Sa tor. XII ka te go -
ria – dziew czy ny, gim na zjum, kla sy
od I do III: pierw sze miej sce Alek san -
dra So cha, dru gie Da ria Osak i trze cie
Alek san dra Ma zur. XIII ka te go -

ria – chłop cy, gim na zjum, kla sy
od I do III: pierw sze miej sce Se ba stian
Ko bus, dru gie Prze my sław Bu jal ski
i trze cie Mi chał Szo stak.

XIV ka te go ria – ko bie ty, Open
do 25 lat: na pierw szym miej scu upla -

so wa ła się Ju sty na Wa nat,
a na dru gim Ju sty na Bam ber ska.
W ka te go rii XV – męż czyzn,
open do 25 lat pierw sze miej sce
za jął Ra fał Ko peć, a w ka te go rii
XVIII ko biet, open 36 lat i po -
wy żej naj szyb szą za wod nicz ką
oka za ła się Le oka dia Ła bądź.
W ostat niej XIX ka te go rii bie go -
wej męż czyzn open 36 lat i po -
wy żej bez kon ku ren cyj nym za -
wod ni kiem był Krzysz tof Chło -
pec ki

Z uwa gi na to, iż w tym ro -
ku bieg ulicz ny od by wał się
pod ha słem ogól no pol skiej ak cji
„Pol ska Bie ga” na za koń cze nie
za wo dów or ga ni za to rzy za chę ci -
li wszyst kich uczest ni ków, zgro -
ma dzo ną pu blicz ność oraz go ści
prze by wa ją cych w ku ror cie
do wspól ne go bie ga nia. Wszy scy
tłum nie, bez wzglę du na wiek
i strój sta wi li się na li nii star tu
i dziel nie po dą ży li w kie run ku
me ty. 

AB

Z Sol cem bie gła ca ła Pol ska



Z kom ple tem punk tów wró ci li z Ko -
przyw ni cy pił ka rze MKS Bu sko,
gdzie po ko na li tam tej szą Ko przy -
wian kę 4:0. Dwie bram ki dla bu skie -
go ze spo łu zdo był Wie sław Fran -
cuz. Na li stę strzel ców wpi sał się
tak że Ra fał Wit kow ski i Ra fał Cha -
ry ga. By ło to ostat nie spo tka nie wy -
jaz do we w tym se zo nie.

Dru ży na Zdro ju przed spo tka niem
bo ry ka ła się z pro ble ma mi ka dro wy mi.
Pod zna kiem za py ta nia stał wy stęp Se -
ba stia na Kru py i Ra fa ła Wit kow skie go.
Z po wo du kon tu zji za bra kło ka pi ta -
na ze spo łu, Mar ci na Gro chow skie go,
a Da wid Ku mor i Ka mil Ko la now ski

pau zo wa li za żół te kart ki. Mi mo to
dru ży na ro ze gra ła do bre spo tka nie lecz
pod bram ką go spo da rzy za bra kło sku -
tecz no ści i zim nej krwi. Na pro wa dze -
nie bu ski ze spół wy pro wa dził Wie sław
Fran cuz z rzu tu kar ne go tuż pod ko -
niec pierw szej po ło wy. Dru ga po ło wa
to ata ki bu skie go ze spo łu któ re przy -
nio sły trzy bram ki. W 74 mi nu cie Wie -
sław Fran cuz zdo był dru gą bram kę.
W 82 mi nu cie wpro wa dzo ny za Ar ka -
diu sza Cha ry gę, Ra fał Wit kow ski zdo -
był trze cie go go la dla pod opiecz nych
Sła wo mi ra Grze si ka. Kli ka mi nut
przed koń cem czwar te go go la zdo był
Ra fał Cha ry ga. Do siat ki tra fił jesz cze

Wie sław Fran cuz ale sę dzia bram ki nie
uznał. Szan se gry do sta ło dwóch mło -
dych za wod ni ków re zerw Ja kub Kor dos
i Bar tosz Gra ca. Dla Gra cy był to de -
biut w pierw szym ze spo le.

– Dru ży na ro ze gra ła do bre spo tka -
nie ale wi dać by ło lek kie zde kon cen tro -
wa nie być mo że spo wo do wa ne awan -
sem ale nie moż na im od mó wić wal ki,
chcie li wy grać wy so ko ale na nie rów -
nym bo isku nie za wsze wy cho dzi ło to
ostat nie za gra nie. Cie szy my się z ko lej -
nych trzech punk tów. Po sta ra my się
po wal czyć o na stęp ne w me czu
z KSZO. Mi mo awan su gra my do koń -
ca” – po wie dział po me czu tre ner MKS

Bu sko, Sła wo mir
Grze sik.

MKS Bu sko za -
grał w skła dzie: Mar -
cin Cie mie ra (46. Ja -
kub Ga daw ski) – Pa -
weł Ban du ra, Mi chał
Krze miń ski, Nor bert
Ku la, Ma riusz Bo gu -
szew ski – Ar ka diusz
Cha ry ga (70. Ra fał
Wit kow ski), Ka mil
Ko se la (76. Ja kub
Kor dos), Se ba stian
Kru pa, Ra fał Cha ry -
ga – Se ba stian Kor -
czak (66. Bar tosz
Gra ca), Wie sław
Fran cuz.
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W der bach po wia tu bu skie go ro ze -
gra nych w nie dzie lę, 27 ma ja MKS
Bu sko -Zdrój po ko nał na wła snym
sta dio nie Pia sta Stop ni ca 3:0. Dwie
bram ki dla busz czan zdo był Se ba -
stian Kor czak. Jed no tra fie nie za li -
czył Nor bert Ku la.

Po cząt ko wo spo tka nie to mia ło
być me czem o awans dla bu skie go ze -
spo łu, jed nak dzień wcze śniej w spo tka -
niu po mię dzy Nep tu nem Koń skie
a Mo ra vią Mo ra wi ca do szło do re mi su
kosz tem któ re go ze spół z Koń skich
stra cił szan sę na awans na rzecz bu skie -
go klu bu. Staw ką der bo we go spo tka nia
po zo stał więc tyl ko pre stiż.

Pierw sza po ło wa to wy mia na cio -
sów z obu stron. Szyb kie tem po gry
po zwa la ło za wod ni kom obu dru żyn
na two rze nie do god nych sy tu acji
pod bram ka mi prze ciw ni ka. Już w 3
mi nu cie spo tka nia Piast miał do brą
oka zję by pro wa dzić, ale strzał za wod -
ni ka ze Stop ni cy po wę dro wał wy so ko
nad po przecz ką. Kil ka mi nut póź niej
po rzu cie wol nym pił ka tra fia w bu ski
mur. 

W 17 mi nu cie pięk nym strza łem
po pi sał się Ar ka diusz Cha ry ga ale tra fił
w po przecz kę. Pięć mi nut póź niej za -
wod nik Pia sta za grał pił kę rę ką i sę dzia
Ka mil Przy łuc ki po dyk to wał sta ły frag -
ment gry. Pięk ny strzał Bo gu szew skie go
w okien ko zdo łał jed nak wy bro nić
bram karz go ści, Ma te usz Droz dow ski.
W 30 mi nu cie na bram kę strze la Mi -
chał Krze miń ski ale na li nii strza łu sta -
je bram karz ze Stop ni cy. Zna ko mi tą
oka zję miał Piast w 35 mi nu cie ale Mar -
cin Cie mie ra wy czuł in ten cję go ści i wy -
szedł z bram ki prze ci na jąc pro sto pa dłe
po da nie. 

Tuż przed koń co wym gwizd kiem

pierw szej po ło wy z rzu tu wol ne go Bo -
gu szew ski wrzu cił pił kę w po le kar ne
wprost na gło wę Se ba stia na Kor cza ka
ale nie ste ty nie uda je się strze lić bram -
ki. Je go strzał pró bo wał do bić jesz cze

Ka mil Ko la now ski ale Piast zdo łał wy -
bić pił kę. Pierw sza od sło na me czu der -
bo we go za koń czy ła się bez bram ko wo.

Po czą tek dru giej po ło wy to już wy -
raź nie spo koj niej sza gra obu ze spo łów.

W oko ło 50 mi nu cie spo tka nia sfau lo -
wa ny zo stał Se ba stian Kor czak. Rzut
wol ny wy ko ny wał Ma riusz Bo gu szew -
ski, któ ry wrzu cił pił kę w po le kar ne.
Za mie sza nie wy ko rzy stał Nor bert Ku la
i wy pro wa dził pod opiecz nych Sła wo mi -
ra Grze si ka na pro wa dze nie. 

Na dru gą bram kę ki bi ce dłu go cze -
kać nie mu sie li. Trzy mi nu ty póź niej
Gro chow ski do gry wa do Fran cu za, któ -
ry wy pro wa dza Bo gu szew skie go sam
na sam z bram ka rzem Pia sta. Bo gu -
szew ski do strzegł jesz cze do bie ga ją ce go

z bo ku Kor cza ka i ode grał mu pił kę
a ten zdo by wa dru gą bram kę dla Zdro -
ju. 

Od 62 mi nu ty dru ży na ze Stop ni -
cy gra ła w osła bie niu. Po fau lu na Kor -
cza ku dru gą żół tą, w kon se kwen cji
czer wo ną kart kę zo ba czył ka pi tan Pia -
sta. W 74 mi nu cie Mar cin Gro chow ski
z po wo du kon tu zji opu ścił plac gry,
jed nak kil ka mi nut póź niej już po -
za mu ra wą zo ba czył czer wo ny kar to nik

za nie spor to we za cho wa nie. Tuż
pod ko niec me czu trze cią bram kę zdo -
był po now nie Kor czak, po ak cji sam
na sam z bram ka rzem. Do bram ki tra -
fił tak że Wie sław Fran cuz ale sę dzia do -
pa trzył się po zy cji spa lo nej. 

Po ostat nim gwizd ku wy strze li ły
kor ki od szam pa na. Dzia ła cze oraz licz -
na gru pa ki bi ców nie kry ła ra do ści
z fak tu że bu ski ze spół od przy szłe go
se zo ny grał bę dzie w IV li dze. Spo tka -
nie oglą da ło 650 wi dzów.

Bu ski klub za grał w skła dzie: Mar -

cin Cie mie ra (90. Ja kub Ga daw -
ski) – Ka mil Ko la now ski, Mi chał Krze -
miń ski, Nor bert Ku la, Mar cin Gro -
chow ski (74. Ra fał Wit kow ski) – Ar ka -
diusz Cha ry ga, Ma riusz Bo gu szew ski
(65. Ka mil Ko se la), Ra fał Cha ry ga
(90+3. Se ba stian Kru pa), Da wid Ku -
mor – Wie sław Fran cuz, Se ba stian Kor -
czak.

TEKST. DA MIAN BĄK, 
FO TO. PA WEŁ WACH

MKS Bu sko wy gry wa w der bach i awan su je do IV li gi.

Awans z moc nym ak cen tem

WY GRA NA W KO PRZYW NI CY
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Wspo mnie nia to dy wi den dy, któ re pła ci
ży cie. Ro bert Lemb ke

Czar wspo mnień po la tach
Każ dy czło wiek kry je w so bie wie le wspo mnień, do brych i złych. One są echem
mi nio ne go cza su. Bo isto ta wspo mnień po le ga na tym, że nic nie prze mi ja, cho -
ciaż ścież ki na sze go ży cia roz cho dzą się na wie le lat a by wa i tak, że na za wsze,
po nie waż roz sta nia są wpi sa ne w na sze ży cie. Prze ko na li się o tym na uczy cie le
i ucznio wie Li ceum Eko no micz ne go w Bu sku Zdro ju, któ rzy w ma ju 1972 ro ku
zda li eg za min ma tu ral ny i z otrzy ma nym świa dec twem doj rza ło ści wy ru szy li
w świat. Jed ni po sta no wi li kon ty nu ować na ukę na róż nych uczel niach, in ni roz -
po czę li pra cę za wo do wą. Czas mi jał, urwa ły się kon tak ty, po zo sta ły wspo mnie -
nia a ich isto ta po le ga na tym, że nic nie prze mi ja.

Z ini cja ty wą zor ga ni zo wa nia spo tka nia z oka zji 40-le cia ma tu ry Li ceum Eko no -
micz ne go w Bu sku - Zdro ju wy stą pił mgr Ry szard Świech, któ ry nie tyl ko za chę cił ko le -
żan ki i ko le gów do spo tka nia po la tach roz łą ki, ale za an ga żo wał się ca łym ser cem, nie
szczę dząc cza su i wy dat ków na kon tak ty. Na apel szyb ko od po wie dzie li: Te re sa Szu mi -
las, Te re sa Chu chacz, Te re sa Szlęk, Ela Sar nec ka, Hen ryk Lesz czyń ski i Sta ni sław Raw -
ski – udzie la jąc po mo cy i za chę ca jąc in nych do udzia łu w spo tka niu.

Naj wię cej cza su za ję ło usta le nie ad re sów obec ne go za miesz ka nia a w szcze gól no ści
ko le ża nek, bo wią za ło się to ze zmia ną na zwisk. Trud gru py en tu zja stów przy niósł pięk -
ny re zul tat. Z ca łej Pol ski zgło si ło się 46 ab sol wen tów, z któ rych wie lu ukoń czy ło stu -
dia. Efek tem wy tę żo nej pra cy ze spo łu by ło spo tka nie w mu rach szko ły.

W dniu 26 ma ja 2012r. w mu rach szko ły ra do śnie roz brzmie wa ły po wi ta nia i wspo -
mnie nia z lat szkol nych. Czar wspo mnień przy ćmi ła wia do mość o oso bach, któ re nie -
ste ty ode szły na za wsze za rów no na uczy cie le, jak i ucznio wie. Nie ste ty ta kie jest ży cie,
a roz sta nia są wpi sa ne w na sze dzie je. Dzię ki uprzej mość za stęp cy dy rek to ra An nie Gra -
dzik uczest ni cy spo tka nia mo gli obej rzeć do ro bek szko ły, usiąść w ław kach i wspo mi -
nać mło dość. Wspo mnie niom nie by ło koń ca, by ły po dzię ko wa nia dla uczest ni czą cych
w spo tka niu na uczy cie li: mgr Te re sa Ma jew ska, mgr Ali na Moć ko, mgr Ma ria Kwie -
cień – Sła wiń ska. Dłu go w no cy to czy ły się ser decz ne roz mo wy, we so łe wspo mnie nia.

Wszyst ko co do bre ma nie ste ty okre ślo ny czas. Spo tka nie za koń czy ło się ma rze -
niem o ko lej nym zjeź dzie. Ma rze nia ma ją to do sie bie, że speł nia ją się a więc do zo ba -
cze nia. Ser decz nie dzię ku je my or ga ni za to rom za ich za an ga żo wa nie i ser ce.

TE RE SA MA JEW SKA

O zdro wiu w Mar co nim
W sa li kon cer to wej sa na to rium „Mar co ni” od by ło się spo tka nie au tor skie z dr
Ewą D. Bia łek, któ ra od lat zaj mu je się zdro wiem i je go wspie ra niem. Te ma tem
spo tka nia by ło „Zdro wie czy cho ro ba, wy bór na le ży do każ de go” Cho ro by cy wi -
li za cyj ne z gru py cho rób reu ma tycz nych: Fi bro mial gia i in ne chro nicz ne bó le.

Ewa D. Bia łek jest dr na uk far ma ceu tycz nych. Spe cja li zo wa ła się w dia gno sty -
ce kli nicz nej i obro ni ła dok to rat z im mu no lo gii. Przez 23 la ta pra co wa ła na uko wo
na Uni wer sy te cie Me dycz nym w War sza wie i w Cen trum Me dycz nym Kształ ce nia
Po dy plo mo we go. Ukoń czy ła stu dia po dy plo mo we z psy cho lo gii na Uni wer sy te cie
Sum mit (USA), cer ty fi ko wa na ja ko tre ner psy cho syn te zy (IA MOP – USA) oraz
przez Ame ri can Uni ver si ty of NLP ja ko Cer ti fied Li fe Co ach i Ma ster Li fe Co ach.
Jest au tor ką po nad 140 pu bli ka cji i 26 ksią żek.

Roz wi nę ła prak tycz ny pro gram sa mo edu ka cji o zdro wiu w opar ciu o wła sne
ma te ria ły edu ka cyj ne. Do chwi li obec nej uczy stu den tów pro mo cji zdro wia i edu -
ka cji zdro wot nej ro zu mia nej ca ło ścio wo ja ko zdro wie biop sy cho du cho we i spo łecz -
ne. 

Pod czas spo tka nia dr Bia łek sta ra ła się uświa do mić słu cha czom, że na sza emo -
cjo nal na re ak cja na oko licz no ści jest z jed nej stro ny przy czy ną, a z dru giej skut kiem
za ist nie nia scho rze nia. W na szych we wnętrz nych mo cach le ży zdro wie lub cho ro -
ba. Co raz więk szą gru pą, wręcz pla gą na szych cza sów, są wła śnie cho ro by cy wi li za -
cyj ne. Nie ła two je dia gno zo wać a szcze gól nie le czyć. Ich wy wo ły wa czem jest
wszech obec ny stres. Cho ro by cy wi li za cyj ne kry ją w so bie na dal wie le ta jem nic, za -
rów no w dia gno sty ce róż ni co wej, jak i w le cze niu. 

God ną uwa gi po zy cją książ ko wą w na uko wym do rob ku dr Bia łek, oma wia ną
pod czas pre lek cji z ku ra cju sza mi i mie szań ca mi Bu ska, jest jej naj now sza książ ka p.
t. „Psy cho so ma tycz ne, emo cjo nal ne i du cho we aspek ty cho rób ze stre su”. Ma te riał
tym cen niej szy, że po wstał w opar ciu o jej wła sne do świad cze nia. To wy jąt ko wa
książ ka, któ ra po zwa la zro zu mieć głę bo kie ko rze nie wie lu cho rób cy wi li za cyj nych
wy wo ła nych wspo mnia nym już stre sem. Trak tu je o ukry tym w nas, czę sto la ta mi,
nie jed no krot nie od dzie ciń stwa, ła dun ku emo cjo nal nym dzia ła ją cym jak bom ba
z opóź nio nym za pło nem. Au tor ka się ga jąc do dzie ciń stwa, wska zu jąc sy tu acje two -
rzą ce wzor ce re ak cji i za cho wań w „do ro słym” już ży ciu, roz wią zy wa nie pro ble mów
oraz bu do wa nie re la cji z ota cza ją cym świa tem. 

Dr Ewa Bia łek mó wi ła pod czas spo tka nia w „Mar co nim”, że ca ła na sza in dy -
wi du al na hi sto ria jest za ko do wa na w „pa mię ci cia ła”, w je go ko mór kach i emo cjo -
nal nej, ener ge tycz nej re ak cji na wszyst kie po dob ne sy tu acje. Ba gaż na szych do -
świad czeń i ich po wią zań spra wia, że re agu je my jak au to mat. Zda niem au tor ki wy -
cho dze nie z te go ro dza ju cho rób jest wie lo aspek to wym od dzia ły wa niem na wszyst -
kich po zio mach fi zycz nym, men tal nym, emo cjo nal nym i du cho wym. I to od nas
sa mych za le ży wy bór zdro wia czy cho ro by i tyl ko my mo że my so bie po móc, po -
przez pod ję cie de cy zji, co z tym zro bić. Jest to kwe stia otwar to ści umy słu i na szej
świa do mo ści.

W swo jej książ ce au tor ka wska zy wa ła na to, jak czę sto bez re f lek syj nie się ga my
z bła hych po wo dów po le kar stwa, w tym szcze gól nie po środ ki prze ciw bó lo we. Lek -
ce wa ży my przy tym kom plet nie fakt, że emi tu jąc ból nasz or ga nizm wy sy ła nam ja -
sny sy gnał, że „coś jest nie tak” i że nad szedł czas by spraw dzić w czym tkwi pro -
blem. Wal czy my ze skut ka mi, nie do cie ra jąc do przy czyn.

TEKST I FO TO. GE RARD JA KU BOW SKI


