
n
n

n
ga

ze
ta

 B
EZ

PŁ
AT

N
A

n
n

n
ga

ze
ta

 B
EZ

PŁ
AT

N
A

n
n

n
ga

ze
ta

 B
EZ

PŁ
AT

N
A

n
n

n
ga

ze
ta

 B
EZ

PŁ
AT

N
A

n
n

n
ga

ze
ta

 B
EZ

PŁ
AT

N
A

n
n

n
ga

ze
ta

 B
EZ

PŁ
AT

N
A

reklama

TRA FIŁ ZA KRAT KI
Świę to krzy scy po li cjan ci za trzy ma li 33-let nie go męż czy znę, któ ry jest po dej -
rza ny o se rię bru tal nych ata ków na ko bie ty. Zo stał on tym cza so wo aresz to -
wa ny na okres trzech mie się cy. W dwóch przy pad kach po krzyw dzo ny mi są
oso by po ni żej 15 ro ku ży cia. Za prze stęp stwa, któ rych się do pu ścił mo że te -
raz spę dzić w wie zie niu na wet 12 lat. Wię cej na str. 2

DER BY Z RE MI SEM
W szla gie ro wym me czu der bo wym ro ze gra nym w Piń czo wie
MKS Bu sko po dzie lił się punk ta mi z Ni dą. Spo tka nie za koń -
czy ło się re mi sem 3:3. Bram ki dla busz czan zdo by li Se ba -
stian Kru pa, Wie sław Fran cuz oraz Pa pe Dra me. Wię cej na
str. 16

GA LA GOD NA JU BI LA TA
W pią tek, 5 paź dzier ni ka mia ły miej sce uro czy sto ści wień czą ce ob cho dy 65-le cia
Za kła du Do sko na le nia Za wo do we go w Kiel cach i 20-le cia nie pu blicz nych szkół
ZDZ. Zło ży ły się na nie ślu bo wa nie uczniów klas mun du ro wych w par ku miej skim
oraz uro czy sta Ga la w Wo je wódz kim Do mu Kul tu ry. Do mi no wał wzru sza ją cy i pod -
nio sły na strój, pod kre śla ją cy wa gę wy da rze nia. Wię cej na stro nie 8-9
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Dwóch miesz kań ców Tar no wa aran żu -
jąc na pad z bro nią w rę ku pró bo wa ło
zgar nąć po nad 30 ty się cy zło tych na le -
żą cych do jed nej z tar now skich firm. 

Bu scy kry mi nal ni za trzy ma li dwóch
miesz kań ców Tar no wa w wie ku 27 i 31 lat.
Męż czyź ni za aran żo wa li roz bój, ma jąc w
za my śle przy własz cze nie pie nię dzy jed nej z
tar now skich firm. Stró żom pra wa zgło si li
fik cyj ne prze stęp stwo. 

Nie zwłocz nie po przy ję ciu za wia do -
mie nia na po moc, rze ko mo na pad nię te -
mu, 31-lat ko wi uda li się mun du ro wi. Jed -
nak, już pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści

na miej scu zda rze nia, śled czy mie li wąt pli -
wo ści, co do au ten tycz no ści zgło szo ne go
zaj ścia. Ich przy pusz cze nia po twier dzi ły
się. Oka za ło się, że do roz bo ju nie do szło.
Za trzy ma nym mo że te raz gro zić ka ra na -
wet do 5 lat po zba wie nia wol no ści.

W po nie dzia łek ko ło po łu dnia po li -
cjan ci otrzy ma li zgło sze nie o na pa dzie na
31-let nie go tar no wia ni na. Męż czy zna za -
wia do mił, że przy dro dze kra jo wej nr K 73,
w miej sco wo ści Szcze glin, zo stał na pad nię -
ty, po bi ty i okra dzio ny przez nie zna ne go
spraw cę. Po nad to spraw ca miał pod czas
prze stęp stwa po słu gi wać się przed mio tem
przy po mi na ją cym broń pal ną. Łu pem na -

past ni ka mia ły paść pie nią dze w kwo cie 31
900 zło tych oraz te le fon ko mór ko wy o
war to ści oko ło 300 zło tych. Jak się póź niej
oka za ło, obaj męż czyź ni pró bo wa li w ten
spo sób przy własz czyć środ ki pie nięż ne sta -
no wią ce wła sność jed nej z tar now skich
firm, któ ry mi dys po no wał star szy z za trzy -
ma nych. 

Po li cyj ni spe cja li ści na tych miast po
zgło sze niu przy stą pi li do dzia ła nia. Spra wa
zo sta ła dro bia zgo wo zba da na pod ką tem
ujaw nie nia i wy ja śnie nia wszel kich oko licz -
no ści zda rze nia. Gdy wy ni ki pra cy wy klu -
czy ły moż li wość po peł nie nia prze stęp stwa
roz bo ju, wte dy sta ło się oczy wi ste, że ma -
my do czy nie nia z fik cyj nym za wia do mie -
niem sta no wią cym prze stęp stwo. 

Po ze bra niu ma te ria łu do wo do we go
funk cjo na riu sze za trzy ma li spraw cę zgło -
sze nia i je go wspól ni ka. Stró że pra wa od zy -
ska li więk szość z przy własz czo nych pie nię -
dzy oraz te le fon. Za przy własz cze nie po -
wie rzo nych pie nię dzy mo że gro zić ka ra na -
wet do 5 lat po zba wie nia wol no ści. Za wia -
do mie nie o nie po peł nio nym prze stęp stwie
za gro żo ne jest ka rą do 2 lat po zba wie nia
wol no ści. Za skła da nie fał szy wych ze znań
za krat ka mi moż na spę dzić na wet do 3 lat
po zba wie nia wol no ści.

MC

Na pad, któ re go nie by ło
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Masz czas,
prze czy taj…

Czym jest oświa ta? Oświa ta jest ku lą u no gi sa mo rzą dów gmin nych, miej sko -gmin -
nych i miej skich. Tak przy naj mniej twier dzą ich przed sta wi cie le, a ja ko lu dziom oświe -
co nym na le ży wie rzyć.

Kie dy sły szy się te wy po wie dzi, czło wie ko wi opa da ją  jed nak bez sil nie rę ce. Bo co
jest waż niej sze - wy kształ ce nie i wy cho wa nie mło de go po ko le nia, czy ka wa łek as fal to wej
uli cy i bru ko wej kost ki? Ar gu men ta cja sa mo rzą dów jest nie wia ry god nie pro sta: zro bi li -
śmy re mont uli cy, ale nie ma my pie nię dzy, któ re mu si my wy dać na oświa tę! 

W przy pły wie wznio słych słów z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej sły szę wo ła ją -
cych, że szko ła po win na przy go to wy wać ta kich pa trio tów, któ rzy za oj czy znę go to wi są
lub bę dą go to wi od dać ży cie. To zna czy zgi nąć. Gdy by ode mnie za le ża ło, na tych miast
ka zał bym tych „wo ła czy” od izo lo wać od spo łe czeń stwa ja ko nie bez piecz nych obec nie
i w przy szło ści. Prze cież w hym nie na ro do wym mo wa jest o tym, jak „zwy cię żać ma -
my”, a nie jak gi nąć! Ale, ja koś bliż sze są nam sło wa „chwa ła zwy cię żo nym” i „kie dy
trze ba na śmierć iść po ko lei, jak ka mie nie przez Bo ga rzu co ne na sza niec.”

Mi mo wszyst ko Dzień Edu ka cji Na ro do wej ko ja rzy nam się nam z na uczy cie lem,

przy po mnę więc, co też o tym za wo dzie znaj dzie my w uchwa le Ko mi sji Edu ka cji Na -
ro do wej z 1773 r., do któ rej od wo łu je się wła śnie Dzień Edu ka cji Na ro do wej. Otóż
„Sko ro wło żo ny na sie bie przyj mie Na uczy ciel, prze ję ty waż no ścią urzę du i świę to ścią
po win no ści swo ich, za bie rze się do wy ko na nia onych z jak naj więk szą gor li wo ścią o po -
spo li tej ludz ko ści i Oj czy zny do bro”. A jak ucznia wy cho wy wać? „Że by i je mu by ło do -
brze i z nim by ło do brze.” A co jest ce lem edu ka cji? Tro ska o rów ną i naj ści ślej szą spra -
wie dli wość, pra wo daw stwo mą dre, obro na kra jo wa, cno ty oby wa tel skie, nie pod le głość
w zda niu, szla chet ność my śli i po stęp ków, sza no wa nie ja ko naj święt sze wła sno ści cu dzej.
Do te go do cho dzi tro ska o zdro wie, roz są dek, mi łość, przy jaźń i sza cu nek u dru gich.
Py ta nie mo je jest ta kie – co z po wyż sze go nie jest ak tu al ne?

Chy ba, że ko muś od po wia da my śle nie po sła Po pie la z 1889 r. i go tów za sto so wać
je obec nie. „Nikt nie ma pra wa zmu szać lu du do oświa ty. Przy mus szkol ny to po twor -
ność. Na uka nie po win na być bez płat na i obo wiąz ko wa. Oświa ta, któ ra zmu sza czło -
wie ka do kształ ce nia, pro wa dzi do so cja li zmu. Szko ła po win na być wy zna nio wa i ogra -
ni czo na w na uce. Na uki przy rod ni cze i li te ra tu ra pod ko pu ją spo kój ludz ko ści i wy dzie -
ra ją ła skę Bo ga i ży wot wiecz ny. Na uczy ciel du chow ny, bę dzie lep szy niż świec ki. W se -
mi na riach na uczy ciel skich po win ni kan dy da tów mniej uczyć. Kan dy dat z mier nym
uzdol nie niem bę dzie naj lep szym na uczy cie lem”.

Że by jed nak nie być po są dzo nym o zło śli wość lub pe sy mizm za koń czę sło wa mi
An drze ja Fry cza Mo drzew skie go: „Stan na uczy ciel ski (…) trze ba wszel ki mi bro nić i
ochra niać przed prze wrot no ścią mnie mań i zu chwal stwem lu dzi na sze go wie ku”. 

KA ZI MIERZ NIE RÓW NY

SAMO ŻYCIE

>> PROMOCJA <<
> SERWIS <

ELŻBIECIN 17, TEL.: 600393909, 41 376 13 24
OFERUJE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK

BEZPŁATNIE:
– Sprawdzenie ustawienia świateł
– Sprawdzenie płynu chłodniczego
– Sprawdzenie zawieszenia
– Pomiar napięcia ładowania

ZAPRASZAMY

Bezpłatny tygodnik

Wydawca: Agencja Wydawniczo Reklamowa M & B
Partners 28-100 Busko-Zdrój 
ul. Wojska Polskiego 2, tel. +48 784 27 06 81
Redaktor Naczelny: Andrzej Borycki
Redakcja: Damian Bąk, Marian Czaja,  
Gerard Jakubowski, Anna Nowak, Mariusz Zyngier,
fotoreporter Damian Grudzień
Kierownik działu marketingu, reklamy 
i łączności z czytelnikami: Marta Marczewska
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz zastrzega sobie
prawo do skracania nadsyłanych tekstów.

Gazeta ukazuje się w sieci EXTRA
Druk: Edytor Sp. z o.o., Olsztyn

EXTRA KORSO

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

PACANÓW
l Europejskie Centrum Bajki

BOGORIA
l Urząd Miasta i Gminy Bogoria
l Delikatesy Centrum

TU DOSTANIESZ
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Świę to krzy scy po li cjan ci za trzy ma li 33-
let nie go męż czy znę, któ ry jest po dej rza -
ny o se rię bru tal nych ata ków na ko bie ty.
Zo stał on tym cza so wo aresz to wa ny na
okres trzech mie się cy. W dwóch przy -
pad kach po krzyw dzo ny mi są oso by po -
ni żej 15 ro ku ży cia. Za prze stęp stwa, któ -
rych się do pu ścił mo że te raz spę dzić w
wie zie niu na wet 12 lat. 

Spra wa oka za ła się prio ry te to wa, kie dy
to kie lec cy po li cjan ci otrzy ma li pierw sze
zgło sze nia o ata ku nie zna ne go spraw cy na
mło de ko bie ty z te re nu Kielc i oko lic. 

Z ini cja ty wy Świę to krzy skie go Ko men -
dan ta Wo je wódz kie go Po li cji w Kiel cach,
ze wzglę du na cha rak ter śledz twa i do bro
po krzyw dzo nych, po wo ła na zo sta ła w Ko -
men dzie Miej skiej Po li cji w Kiel cach spe -
cjal na gru pa, któ rej za da niem by ło usta le -
nie i za trzy ma nie nie bez piecz ne go na past -
ni ka. W skład ze spo łu we szli naj bar dziej
do świad cze ni funk cjo na riu sze Wy dzia łu
Kry mi nal ne go z Kielc wspie ra ni wie dzą po -
li cjan tów z in nych ko mó rek. Obec nie nad -
zór nad śledz twem ob ję ła Pro ku ra tu ra Re -
jo no wa Kiel ce – Za chód. 

Mo zol na, wie lo mie sięcz na pra ca śled -

czych za owo co wa ła w ostat nich ty go -
dniach nie ba ga tel nym suk ce sem. Istot ne
zna cze nie w ca łej spra wie mia ły i na dal ma -
ją in for ma cje prze ka za ne przez świad ków
jak i sa me oso by po krzyw dzo ne. 

Dzię ki me dial nym in for ma cjom prze -
kaz o dzia ła niu na past ni ka tra fił do wie lu
osób, któ re suk ce syw nie zgła sza ły się do
pro wa dzą cych śledz two z no wy mi wska -
zów ka mi, któ re na bie żą co by ły ana li zo wa -
ne i oka za ły się bar dzo po moc ne w pro wa -
dzo nym po stę po wa niu. W śledz twie do tej
po ry spraw dzo no i prze słu cha no co naj -
mniej kil ka set osób. 

Kry mi nal ni ana li zu jąc każ de zgło sze -
nie o ata kach nie zna ne go męż czy zny, za -
bez pie cza li szcze gó ło wo każ dy na wet naj -
mniej szy ślad, za sto so wa li sze reg róż nych
środ ków tech nicz nych i usi ło wa li na kre ślić
pro fil spraw cy, a tak że sche mat je go dzia ła -
nia. By ło to bar dzo trud ne, z uwa gi na cha -
rak ter prze stępstw, któ rych do ko ny wał na -
past nik. Żmud na pra ca po li cjan tów przy -
nio sła jed nak ocze ki wa ne efek ty. 

Na pod sta wie ze bra ne go ma te ria łu do -
wo do we go funk cjo na riu sze wy ty po wa li
kon kret ne go męż czy znę, po dej rze wa ne go

o se ryj ne na pa dy na ko bie ty. Pod ję li dzia -
ła nia, któ rych ce lem by ło nie zwłocz ne za -
trzy ma nie spraw cy. 

Kil ka dni te mu, wie czo rem, na te re nie
Kielc kry mi nal ni w spo sób dy na micz ny za -
trzy ma li jak się oka za ło 33-let nie go miesz -
kań ca jed ne go z osie dli te go mia sta. Za sko -
czo ny męż czy zna tra fił do po li cyj ne go
aresz tu. 

Jak wy ni ka z usta leń, męż czy zna pro -
wa dził na po zór nor mal ny tryb ży cia, nie
rzu cał się w oczy. Oka za ło się jed nak, że w
po li cyj nych kar to te kach był wie lo krot nie
no to wa ny za wie le in nych prze -
stępstw prze ciw ko mie niu. W wie -
zie niu spę dził nie mal de ka dę ży -
cia. W przy pad ku na pa dów na
ko bie ty dzia łał sam, nie chwa lił się
ni ko mu o swo ich czy nach. 

Ze bra ny ma te riał do wo do wy
po zwo lił już na po sta wie nie mu
za rzu tów w kon kret nych czte rech
spra wach. 

Jed no ze zda rzeń za ist nia ło
je sie nią 2011 ro ku na obrze żach
Kielc. Wte dy to spraw ca na padł
na 14-let nią dziew czy nę i zmu sił ją

do pod da nia się tzw. in nej czyn no ści sek -
su al nej. Ko lej ne zda rze nie mia ło miej sce w
okre sie wa ka cji 2011 ro ku. 14-let nia dziew -
czy na zo sta ła na pad nię ta przez nie zna ne go
spraw cę w ustron nym miej scu na te re nie
pod kie lec kiej gmi ny Za gnańsk. Dwa ko lej -
ne przy pad ki mia ły miej sce na te re nie Kielc
i gmi ny Mo ra wi ca, gdzie ofia ra mi na past -
ni ka pa dły dwie 19-let nie dziew czy ny. 

Śled czy pod kre śla ją, że  przy go to wy -
wa ny w dal szym cią gu ma te riał do wo do wy
po zwo li na przed sta wie nie te mu męż czyź -
nie ko lej nych za rzu tów za po dob ne czy ny
o pod ło żu sek su al nym. Jed no cze śnie po li -
cjan ci zwra ca ją się do wszyst kich po krzyw -
dzo nych w po dob ny spo sób ko biet, któ re
do tej po ry nie in for mo wa ły or ga nów ści -
ga nia, aby zgła sza ły się do naj bliż szej jed -
nost ki po li cji. 

GA

Tra fił za krat ki
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Dru gie i trze cie miej sce w kla sy fi ka cji in -
dy wi du al nej i trze cie miej sce w kla sy fi -
ka cji ze spo ło wej. Oto z ta kim do rob kiem
po wró ci li sta szow scy po li cjan ci z za wo -
dów wo je wódz kich ro ze gra nych w Siel pi

We wto rek, 2 paź dzier ni ka w Siel pi,
już po raz je de na sty świę to krzy scy po li -
cjan ci wal czy li o ty tuł naj lep sze go tech ni ka
kry mi na li sty ki i po li cjan ta do cho dze nio wo
– śled cze go i ope ra cyj no -roz po znaw cze go. 

Głów nym ce lem co rocz nych za wo -
dów jest pod no sze nie po zio mu wy ko ny -
wa nia czyn no ści do cho dze nio wo -śled -
czych przez po li cjan tów, a tak że do sko na -
le nie umie jęt no ści oraz wy mia na do świad -
czeń. Już po raz je de na sty ze spo ły po li cjan -
tów z jed no stek po wia to wych Po li cji gar ni -
zo nu świę to krzy skie go re pre zen tu ją swo je
po wia ty na szcze blu wo je wódz kim. Umie -
jęt no ści uczest ni ków za wo dów spraw dza ne
by ły po przez te sty wie dzy, któ re obej mo -
wa ły za gad nie nia zwią za ne m.in. z pra wem
kar nym ma te rial nym, pro ce so wym oraz in -
ny mi prze pi sa mi służ bo wy mi. Po nad to
funk cjo na riu sze spraw dzą swo je umie jęt no -
ści prak tycz ne. W tym ro ku by ła to sy mu -
la cja zda rze nia zwią za ne go z uży ciem bro -
ni pal nej.

SY MU LA CJA ZDA RZE NIA 
2 paź dzier ni ka dy żur ny ko men dy po -

wia to wej po li cji w Koń skich otrzy mał zgło -
sze nie od do zor cy ośrod ka wy po czyn ko -
we go w Siel pi. Po wia do mił on stró żów pra -
wa o wy strza le z bro ni pal nej, wi dział tak -
że trzech męż czyzn ucie ka ją cych la sem w

re jo nie dro gi nr 728. Do zor ca udał się na
miej sce z któ re go do bie gał od głos wy strza -
łu. W le sie, na zie mi, obok sa mo cho du le -
żał za krwa wio ny mło dy męż czy zna. Ran ny
zo stał od wie zio ny do szpi ta la w Koń skich,
gdzie zmarł nie od zy skaw szy przy tom no -
ści. Był to męż czy zna, do brze zna ny po li -
cji, uży wa ją cy pseu do ni mu "Orzeł”, ka ra ny
m.in. za han del nar ko ty ka mi. Po li cja przy -
pusz cza ła, że w Siel pi do szło do po ra chun -
ków mię dzy gru pa mi prze stęp czy mi.

Czte ro oso bo we eki py do cho dze nio -
wo -śled cze przy stą pi ły do pra cy. Po li cyj ni
tech ni cy skru pu lat nie zbie ra li śla dy po zo -
sta wio ne w le sie. 

W pra cach ko mi sji kon kur so wych
uczest ni czy li pro ku ra to rzy, przed sta wi cie le
szkół po li cji i Biu ra Kry mi nal ne go Ko men -
dy Głów nej Po li cji. Oce nia li oni, jak po -
szcze gól ne ze spo ły, wy ko ny wa ły swo je za -
da nia.  Li czy ła się pre cy zyj ność i do kład -
ność. Za wo dy oce nia ne by ły w kwa li fi ka cji
in dy wi du al nej i dru ży no wej. Ich pod su mo -
wa nie na stą pi ło póź nym wie czo rem.

NAJ LEP SI Z NAJ LEP SZYCH
Naj lep szym po li cjan tem do -

cho dze nio wo -śled czym wo je -
wódz twa świę to krzy skie go zo stał:
mł. asp. Piotr Wilk z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Koń skich.
Na dru gim miej scu upla so wał się
asp. Je rzy Płat kow ski z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Sta szo wie, a
na trze cim pod kom. Ro bert Do -
bro wol ski z Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Ostrow cu Świę to -

krzy skim
Po li cjan tem naj le piej spra wu ją cym

nad zór nad pra cą do cho dze nio wo -śled czą
zo stał kom. Mi chał Bia łęc ki z Ko men dy
Miej skiej Po li cji w Kiel cach. Dru gie miej -
sce za jął kom. Ja cek Gru dzień z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Bu sku Zdro ju, a trze -
cie kom. An drzej Pa trza łek z Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji  w Sta szo wie.

Naj lep szym tech ni kiem kry mi na li sty ki
oka zał się  st. asp. Le szek So kół z Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Sta ra cho wi cach.
Na dru gim miej scu upla so wał się mł. asp.
To masz Pio trow ski z Ko men dy Miej skiej
Po li cji w Kiel cach, a na trze cim asp. sztab.
Ro bert Stru zik z Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Koń skich.

W kla sy fi ka cji dru ży no wej pierw sze
miej sce zdo by ła Ko men da Miej ska Po li cji
w Kiel cach, dru gie Ko men da Po wia to wa
Po li cji w Koń skich, a trze cie Ko men da Po -
wia to wa Po li cji w Sta szo wie.

GA

Naj lep szy „gli na”
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Dzień Edukacji
w Staszowie 
Po dob nie, jak w ro ku ubie głym te go -
rocz ny Dzień Edu ka cji Na ro do wej po -
wiat sta szow ski oraz mia sto i gmi na Sta -
szów świę to wa ły ra zem. W pią tek, 12
paź dzier ni ka w au li Ze spo łu Szkół w Sta -
szo wie od by ła się wspól na se sja Ra dy
Po wia tu i Ra dy Miej skiej pro wa dzo na
przez oby dwu prze wod ni czą cych: Da -
mia na Sie ran ta i Kry spi na Bed nar czy ka.

Oko licz no ścio we wy stą pie nia wy gło si -
li: sta ro sta sta szow ski An drzej Kru zel oraz
bur mistrz mia sta i gmi ny Sta szów Ro mu -
ald Gar czew ski. Oby dwaj mów cy przed sta -
wi li stan oświa ty w pro wa dzo nych przez
sie bie pla ców kach. Po in for mo wa li za rów -
no o suk ce sach w na uce, po par tych wy ni -
ka mi eg za mi nów ma tu ral nych i osią gnię -
cia mi uczniów w olim pia dach przed mio to -
wych, jak i o pro ble mach wy ni ka ją cych
głów nie z ni żu de mo gra ficz ne go i ro sną -
cych kosz tów utrzy ma nia szkół. 

Za rów no sta ro sta, jak i bur mistrz przy -
po mnie li tak że o zre ali zo wa nych mię dzy -
na ro do wych pro jek tach edu ka cyj nych w
opar ciu o po zy ska ne środ ki z róż nych fun -
du szy, co w obec nych cza sach ma bar dzo
du że zna cze nie w kształ to wa niu pro eu ro -
pej skiej świa do mo ści uczniów oraz ich po -
staw na kie ro wa nych na sze ro ko ro zu mia ną
współ pra cę z in ny mi na ro da mi. Nie za po -
mnia no tak że o licz nych suk ce sach na are -

nach spor to wych oraz w ob sza rze dzia łal -
no ści kul tu ral nej, bę dą cych w do rob ku
szkół zie mi sta szow skiej wszyst kich szcze -
bli. Jak co ro ku wrę czo no przy zna ne od -
zna cze nia pań stwo we i re sor to we oraz na -
gro dy. 

Po sta no wie niem Pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Pol skiej Krzy żem Ka wa ler skim
Or de ru Od ro dze nia Pol ski zo stał uho no -
ro wa ny sta ro sta sta szow ski An drzej Ka ru -
zel, a Srebr ny mi Krzy ża mi Za słu gi: Ja dwi ga
Dą brow ska, na uczy ciel ka Przed szko la Pu -
blicz ne go w Po łań cu i Ma riusz Zyn gier, na -
uczy ciel Ze spo łu Szkół w Po łań cu. Brą zo -
wy mi Krzy ża mi Za słu gi wy róż nio no:
Agniesz kę La skow ską -Rak z Ze spo łu Szkół
Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Sta -
szo wie, An nę Ła bęc ką, wi ce dy rek tor Ze -
spo łu Szkół w Czaj ko wie, Jo an nę Sa ła gaj,
na uczy ciel kę z Przed szko la w Po łań cu, Te -
re sę Soj dę, na uczy ciel kę Gim na zjum nr 1
w Po łań cu, Ma rze nę Wi niar ską i Be atę
Wój cik, na uczy ciel ki z Pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej nr 3 w Sta szo wie oraz Jo an nę

Wój cik ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Sta szo wie. 

Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na -
ro do wej zo sta ło od zna czo nych 44
pe da go gów, a Na gro dy Świę to krzy -
skie go Ku ra to ra Oświa ty otrzy ma ło
9 na uczy cie li. Jak co ro ku zo sta ły
tak że wrę czo ne Na gro dy sta ro sty
sta szow skie go i bur mi strza Sta szo -
wa.

W imie niu uho no ro wa nych pe -
da go gów po dzię ko wał An drzej Po -
nie wier ski, na uczy ciel Ze spo łu Szkół

w Sta szo wie, prze wod ni czą cy Ko mi sji
Oświa ty w Ra dzie Po wia tu. 

Pe da go gom zie mi sta szow skiej ser -
decz ne ży cze nia i gra tu la cje zło ży li za pro -
sze ni go ście, w tym mię dzy in ny mi wo je -
wo da świę to krzy ski Bo żen ty na Pał ka -Ko ru -
ba, czło nek za rzą du wo je wódz twa świę to -
krzy skie go Ka zi mierz Ko tow ski, świę to -
krzy ski wi ce ku ra tor oświa ty Grze gorz Bień
i peł no moc nik rek to ra Woj sko wej Aka de -
mii Tech nicz nej ds. Stu denc kich dr. inż.
Woj ciech Ko cań da. 

List od wi ce pre ze sa GDF SU EZ Ener -
gia Pol ska S.A. w Po łań cu Je rze go Ka ka od -
czy tał wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor -
czej Re mi giusz Kru zel, a rad na po wia tu
Sta ni sła wa Bła że jew ska prze ka za ła sta ro ście
sta szow skie mu An drze jo wi Kru zlo wi ob raz
na ma lo wa ny przez zna ną i ce nio ną sta -
szow ską ma lar kę Ja dwi gę Ko tlarz. W czę ści
ar ty stycz nej wy stą pił Chór Na uczy ciel ski
,,Can to” z Przy su chy.

TEKST I FO TO. JAN MA ZAN KA



promocja 5

Bu ska Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Sło -
necz ny Li der” w 2009 ro ku po zy ska ła
kwo tę 3 790 880,00 zł na wdra ża nie Lo -
kal nej Stra te gii Roz wo ju opra co wa nej
na la ta 2009 – 2015. 

Lo kal na Stra te gia Roz wo ju jest do ku -
men tem, w któ rym przed sta wio no ce le
roz wo ju, ja kie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia
pla nu je osią gnąć na ob sza rze  gmi ny Bu -
sko -Zdrój w za kre sie tu ry sty ki, re gio na li -
zmu i zdro wia. Ini cja ty wa mu si mieć jed -
nak cha rak ter od dol ny. Mu si wyjść od
miesz kań ców gmi ny Bu sko -Zdrój. Więc je -
śli masz po mysł i chcesz go zre ali zo wać,
sko rzy staj z do fi nan so wa nia w ra mach
dzia ła nia „Wdra ża nia lo kal nych stra te gii
roz wo ju” już dzi siaj. 

Od 8 paź dzier ni ka do 2 li sto pa da
2012 ro ku mo żesz zło żyć wnio sek na ma -
łe pro jek ty. Be ne fi cjen tem ma łe go pro jek -
tu mo że być oso ba fi zycz na, któ ra jest
oby wa te lem pań stwa człon kow skie go Unii
Eu ro pej skiej, jest peł no let nia, ma miej sce
za miesz ka nia na ob sza rze ob ję tym lo kal ną
stra te gią roz wo ju, zwa ną da lej "LSR" lub
wy ko nu je dzia łal ność go spo dar czą na tym
ob sza rze al bo oso ba praw na al bo jed nost -

ka or ga ni za cyj na nie po sia da ją cą oso bo wo -
ści praw nej, któ rym usta wy przy zna ją zdol -
ność praw ną, je że li po sia da ją sie dzi bę na
ob sza rze ob ję tym LSR lub pro wa dzą dzia -
łal ność na tym ob sza rze, z wy łą cze niem
wo je wódz twa. 

Pla no wa ne w ra mach ma łych pro jek -
tów przed się wzię cie po win no być spój ne z
Lo kal ną Stra te gią Roz wo ju, czy li po win no
wcho dzić w za kres tu ry sty ki, pro duk tu re -
gio nal ne go i dzia łań proz dro wot nych. 

Do chwi li obec nej do fi nan so wa li śmy
wie le przed się wzięć, m.in. utwo rze nie pra -
cow ni sztu ki ru sty kal nej „ART. - RU STI -
CA” w Ra dza no wie, za kup stro jów lu do -
wych dla ze spo łów folk lo ry stycz nych,
utwo rze nie „Izby Chle bo wej” przy pa ra fii
rzym sko ka to lic kiej p.w. Św. Bra ta Al ber ta
w Bu sku -Zdro ju kul ty wu ją cej tra dy cje pie -
cze nia chle ba, utwo rze nie ma łej in fra struk -
tu ry tu ry stycz nej w po sta ci par ku re kre -
acyj ne go przy go spo dar stwie agro tu ry -

stycz nym „U Mi cha ła” w Wi du -
cho wej oraz sau ny ogro do wej –
„ba ni” przy go spo dar stwie agro -
tu ry stycz nym „Brzo skwi nio wy
Sad” w Sie sła wi cach. Po wyż sze
przed się wzię cia stwo rzą „Szlak
Wo kół Słoń ca” – mar ko wy pro -
dukt tu ry stycz ny na ob sza rze
gmi ny Bu sko -Zdrój.

Wszyst kich za in te re so wa nych
po zy ska niem in for ma cji na te mat
do fi nan so wa nia w ra mach Pro -
gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2007 – 2013 Oś 4
Le ader za pra sza my do Punk tu In -
for ma cyj no – Kon sul ta cyj ne go
przy ul. Par ty zan tów 22 w Bu sku -
-Zdro ju. Po nad to za pra sza my do
od wie dze nia stro ny in ter ne to wej
www.slo necz ny li der.pl. 

KA TA RZY NA SZCZU KIE WICZ
– KA LUŻ NA

Ma ły pro jekt, du ża spra wa
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Two rze nie do dat ko wych źró deł do cho -
du w rol nic twie przy wy ko rzy sta niu
środ ków z dzia ła nia  Róż ni co wa nie w
kie run ku dzia łal no ści nie rol ni czej jest
jed nym z ob sza rów prze wi dzia nych do
wspar cia w ra mach Lo kal nej Stra te gii
Roz wo ju LGD Sto wa rzy sze nie „G5”. 

Two rze nie ba zy ga stro no micz nej i
noc le go wej w ra mach agro tu ry sty ki jest
szcze gól nie po żą da nym kie run kiem dzia -
łal no ści po za rol ni czej na ob sza rze „G5”.
Na bo ry wnio sków w ubie głych la tach po -
ka za ły, że wśród rol ni ków ist nie je chęć po -
dej mo wa nia sta rań o środ ki po mo co we,
lecz oba wy przed nad mier nym zbiu ro kra -
ty zo wa niem i spo sób fi nan so wa nia in we -
sty cji (re fun da cja) sta no wią blo ka dę tej ak -
tyw no ści. 

Brak wnio sków w po szcze gól nych na -
bo rach spo wo do wał, że w ra mach Lo kal -

nej Gru py Dzia ła nia zor ga ni zo wa ny zo stał
wy jazd stu dyj ny do go spo dar stwa agro tu -
ry stycz ne go „Grat ka”, któ re ja ko jed no z
nie licz nych w wo je wódz twie nie jed no krot -
nie się ga ło po wspar cie z do stęp nych fun -
du szy po mo co wych. 

W wy jeź dzie stu dyj nym wzię ło udział
20 osób z te re nu dzia ła nia LGD  Sto wa rzy -
sze nia „G5”, pro wa dzą cych bądź chcą cych
za ło żyć go spo dar stwo agro tu ry stycz ne.
No wo cze sne, mar ke tin go we po dej ście oraz
no we po my sły po zwa la ją go spo da rzom
„Grat ki” na cią gły  roz wój i roz sze rza nie
ofer ty po by tu. Wy mia na  do świad czeń

osób pro wa dzą cych dzia łal ność agro tu ry -
stycz ną po zwo li ła na zdo by cie cen nych
wska zó wek oraz no wych me tod i prak tyk
w pro wa dze niu te go ty pu go spo darstw.

Wy jazd stu dyj ny po mógł pod jąć
de cy zję oso bom wa ha ją cym się przed
za ło że niem go spo dar stwa agro tu ry -
stycz ne go, iż na praw dę war to po sta wić
na agro tu ry sty kę.  Suk ce sem pod ję te go
dzia ła nia jest to, że w na bo rze 2012 w
za kre sie Róż ni co wa nia… wpły nę ły trzy
wnio ski na utwo rze nie go spo darstw
agro tu ry stycz nych na ob sza rze dzia ła -
nia LGD „G5”. EWA SA TO RA

Środ ki są po to by z nich ko rzy stać

Na uczy ciel ka z Po łań ca w pierw szej trój -
ce kra jo we go kon kur su „Na uczy ciel Ro -
ku .

Rok rocz nie kra jo we ju ry kon kur su,
zgod nie z re gu la mi nem, wy bie ra szczę śli wą
trzy nast kę fi na li stów. Spo śród nich, jed na
oso ba otrzy mu je ty tuł na uczy cie la ro ku,
dwie oso by wy róż nie nia, a po zo sta ła dzie -
siąt ka  no mi no wa na jest do ty tu łu Na uczy -
ciel Ro ku.

Na uczy ciel Ro ku to kon kurs o
ogrom nym pre sti żu śro do wi sko wym - mó -
wi prof. Ste fan M. Kwiat kow ski, wi ce prze -
wod ni czą cy Ko mi te tu Na uk Pe da go gicz -
nych PAN, od po cząt ku kon kur su prze -
wod ni czą cy ju ry. - Je go fi na li sta mi są oso -
by po nad prze cięt ne nie tyl ko w swo jej pra -
cy na lek cjach, ale tak że po lek cjach. To lu -
dzie, któ rzy po tra fią za an ga żo wać uczniów
i spra wić, że by sa mi za czę li dzia łać.

Na uczy cie lem Ro ku 2012 zo sta ła  Ma -
rze na Kę dra, na uczy ciel ka na ucza nia zin te -
gro wa ne go i dy rek tor ka Ze spo łu Szkol no -
-Przed szkol ne go w Mosz czan ce. Spe cjal ne
wy róż nie nie otrzy ma li: Be ata Zyn gier, na -
uczy ciel ka przed mio tów za wo do wych z za -
kre su elek tro ni ki i elek tro tech ni ki w Ze spo -
le Szkół im. Od dzia łu Par ty zanc kie go AK
„Ję dru sie” w Po łań cu i Ja cek Tyc, wy cho -
waw ca i na uczy ciel ję zy ka nie miec kie go w
Za kła dzie Po praw czym w Jerz ma ni cach -
-Zdro ju

Be ata Zyn gier zo sta ła uho no ro wa na
mię dzy in ny mi za „mi strzow skie in spi ro -
wa nie uczniów i wsz cze pia nie im pa sji do -
by wa nia wie dzy”. Jest pro mo to rem i opie -
ku nem uczniów osią ga ją cych lau ry w olim -
pia dach i kon kur sach z za kre su sze ro ko ro -
zu mia nej tech ni ki, elek tro tech ni ki i elek tro -
ni ki. 

Li sta suk ce sów jest bar dzo dłu ga, kil -
ku dzie się ciu zwy cięz ców, lau re atów i fi na li -
stów szcze bla cen tral ne go Olim pia dy In -
no wa cji Tech nicz nych, Tur nie ju Mło dych
Mi strzów Tech ni ki, Olim pia dy Wie dzy
Tech nicz nej, Olim pia dy „Eu ro elek tra”,

Kon kur su Prac Dy -
plo mo wych „Tech -
nik”, Olim pia dy
Wie dzy o Wy na laz -
czo ści, Olim pia dy
Wie dzy Elek trycz -
nej i  Elek tro nicz -
nej, Tur nie ju Wie -
dzy Elek tro tech -
nicz nej. 

Be ata Zyn gier
zo sta ła w 2011 ro -
ku lau re at ką eu ro -
pej skie go kon kur -
su unij ne go pro gra -
mu ba dań i in no -
wa cji oraz od lat
uczest ni czy w przy -
go to wy wa niu eu ro -
pej skich pro jek tów
edu ka cyj nych. 

Sta ro sta sta -
szow ski An drzej
Kru zel, swo ją obec -
no ścią na uro czy -
sto ści pod kre ślił
tro skę ja ką sa mo -
rząd ota cza na -
uczy cie li w po wie -
cie sta szow skim.
Mi łym ak cen tem
by ło wrę cze nie przez sta ro stę mi ni ster edu -
ka cji Kry sty nie Szu mi las spe cjal nie przy go -
to wa ne go na Dzień Na uczy cie la 2012 pu -
cha ru z lo go po wia tu sta szow skie go. 

NA GRO DA MI NI STRA DLA DY REK TO RA
Suk ces Be aty Zyn gier, to nie by ły je dy -

ne ra do sne chwi le dla Ze spo łu Szkół w Po -
łań cu w trak cie po nie dział ko we go przed -
po łu dnia.  W trak cie uro czy stej ga li w kie -
lec kiej Fil har mo nii Sta ni sław Ro ga la, dy -
rek tor Ze spo łu Szkół ode brał na gro dę mi -
ni stra edu ka cji. Na gro da jest przy zna wa na
wy łącz nie naj lep szym z naj lep szych i jest
naj wyż szą z na gród w pol skim sys te mie
edu ka cji. 

ZA WO DO WO 
NAJ LEP SI

Ze spół Szkół w Po łań cu jest je dy ną
szko ła w Pol sce w hi sto rii, któ rej wy róż nie -
nia otrzy ma ło dwóch na uczy cie li. W edy cji
kon kur su Na uczy ciel Ro ku 2004 wy róż nie -
nie tej sa mej ran gi oraz po bod nie jak Pa ni
Be ata sa tys fak cję ze zwy cię stwa w gru pie
na uczy cie li przed mio tów za wo do wych
miał Ma riusz Zyn gier.

NAJ LEP SI Z NAJ LEP SZYCH NA ZAM KU
- Chcia ła bym po dzię ko wać na -

uczy cie lom za to, co zro bi li dla edu ka -
cji. To pań stwo je ste ście au to ra mi suk -
ce sów na szych uczniów - po wie dzia ła
mi ni ster edu ka cji Kry sty na Szu mi las
pod czas uro czy stej ga li Kon kur su Na -
uczy ciel Ro ku 2012 or ga ni zo wa ne go
przez “Głos Na uczy ciel ski” oraz Mi ni -
ster stwo Edu ka cji Na ro do wej na Zam -
ku Kró lew skim w War sza wie.

Sze fo wa mi ni ster stwa edu ka cji na -
ro do wej nie ukry wa ła po dzi wu dla osią -
gnięć na uczy cie li no mi no wa nych w
kon kur sie. - Wszy scy pa mię ta my swo -
ich na uczy cie li, a szcze gól nie tych, któ -
rzy spo wo do wa li, że wy bra li śmy ta ką, a
nie in ną dro gę ży cia, któ rzy po mo gli
nam roz bu dzić ma rze nia - mó wi ła Szu -
mi las.

- Trze ba pod kre ślić wa gę tej uro -
czy sto ści dla po ka za nia, jak waż na jest
pra ca na uczy cie li, jak waż ne jest za an ga -
żo wa nie oso bi ste i wraż li wość spo łecz -
na, ich pa sja w kształ ce niu, prze ka zy wa -
niu wie dzy i edu ka cji mło de go po ko le -
nia - stwier dzi ła Ire na Wó y cic ka, pod se -
kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta
re pre zen tu ją ca na ga li pre zy den ta Bro -
ni sła wa Ko mo row skie go.

List do uczest ni ków ga li skie ro wa ła
tak że mar sza łek Sej mu Ewa Ko pacz:
“Na prze strze ni wie ków zmie nia ły się

me to dy na ucza nia oraz za kre sy pro gra mo -
we, ale re la cje mistrz - uczeń po zo sta ją nie -
zmien ne. (...) Dla wie lu mło dych lu dzi to
na uczy ciel jest prze wod ni kiem ży cia, któ ry
po ma ga bez piecz nie przejść trud ną dro gę
w do ro słość. Z naj ser decz niej szy mi gra tu la -
cja mi i sło wa mi uzna nia zwra cam się do
mi strzów, wszyst kich tych z Pań stwa, któ -
rzy zo sta li fi na li sta mi Kon kur su Na uczy -
ciel Ro ku 2012. Wy róż nie nie to jest po -
twier dze nie es ty my i au to ry te tu, ja kim się
Pań stwo cie szy cie wśród dzie ci i mło dzie ży.
W dzi siej szych cza sach to praw dzi wy za -
szczyt”.

Go ść mi ga li by li tak że po sło wie, sa -
mo rzą dow cy, dy rek to rzy szkół, na uczy cie le
i ucznio wie.

Ty tuł Przy ja cie la Szko ły ode bra li
Rzecz nik Praw Dziec ka Ma rek Mi cha lak
oraz prof. Łu kasz Tur ski - re pre zen tu ją cy
Cen trum Na uki Ko per nik w War sza wie.

MZ

Naj lep sza z naj lep szych
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Pa nie dy rek to rze, od kie dy kie ru je Pan
bu skim od dzia łem Nad wi ślań skie go
Ban ku Spół dziel cze go?

Sta no wi sko to ob ją łem w grud niu ubie -
głe go ro ku. W tym cza sie i przez na stęp ne
pięć mie się cy kie ro wa łem tak że kie lec kim
od dzia łem na sze go ban ku. Od ma ja te go
ro ku, po za trud nie niu od po wied niej oso by
do od dzia łu w Kiel cach, kie ru ję tyl ko od -
dzia łem bu skim.

Pra ca Pa na w ban ko wo ści jest kwe stią
przy pad ku, czy też bar dzo prze my śla nej,
wy bra nej de cy zji?

Jest prze my śla ną de cy zją o ty le, że jest
zgod na z kie run kiem ukoń czo nych prze ze
mnie stu diów – fi nan se i ban ko wość, a więc
gdzieś u za ra nia mo jej za wo do wej dro gi
mia łem na my śli bank ja ko miej sce za wo do -
wej sa mo re ali za cji. Jest rów nież dzie łem
przy pad ku o ty le, że po szu ku jąc pra cy skła -
da łem pa pie ry w róż nych fir mach, a pierw -
szą, któ ra za pro si ła mnie na roz mo wy był je -
den z ban ków. Prze pra co wa łem w nim ko -
lej ne 13 lat.

Ja ką uczel nię i ja ki kie ru nek Pan ukoń -
czył?

Je stem ab sol wen tem Aka de mii Eko no -
micz nej w Kra ko wie. Obec nie to Uni wer sy -
tet Eko no micz ny. Jak już mó wi łem, kie ru -
nek mo ich stu diów to fi nan se i ban ko wość.

Jak do tej po ry prze bie ga ła Pań ska ka rie -
ra za wo do wa?

Przez bar dzo krót ki okres cza su pra co -
wa łem w jed nym z to wa rzystw ubez pie cze -
nio wych w dzia le li kwi da cji szkód, na stęp -
nie przez 13 lat w jed nym z naj więk szych
ban ków ko mer cyj nych dzia ła ją cych na na -
szym ryn ku. Przez dzie sięć lat w od dzia le w
Bu sku -Zdro ju, a przez ostat nie trzy la ta kie -
ro wa łem jed nym z szes na stu re gio nal nych
cen trów do rad czo -kre dy to wych zlo ka li zo -
wa nym w Kiel cach. W cza sie tych trzy na stu
lat prze sze dłem pra wie wszyst kie sta no wi ska
ban ko we, od do rad cy klien ta de ta licz ne go i
ko mer cyj ne go przez ko or dy na to ra, na dy -
rek to rze wspo mnia ne go po wy żej cen trum
koń cząc. Zde cy do wa na więk szość mo jej za -
wo do wej ak tyw no ści zwią za na by ła jed nak z
klien tem biz ne so wym, czy li pod mio ta mi
pro wa dzą cy mi w róż nych for mach dzia łal -
ność go spo dar czą. Na każ dym z zaj mo wa -
nych sta no wisk ce ni łem so bie przede
wszyst kim kon takt z Klien ta mi i do dziś
uwa żam, że mam z ni mi bar dzo do bry kon -
takt.

Sta no wi sko dy rek to ra od dzia łu w mło -
dym  bądź co bądź wie ku to jest wiel ki
suk ces. Co za de cy do wa ło o tym, że Pań -
ska oso ba do strze żo na zo sta ła w Cen tra -
li i awan so wa na na sta no wi sko dy rek to ra
od dzia łu?

Nie prze sa dzaj my z tym mło dym wie -
kiem. Co praw da bar dzo dłu go mia łem
trzy dzie ści dzie więć i pół ro ku, ale osta tecz -
nie skoń czy łem czter dziest kę. Je śli cho dzi
na to miast o sta no wi sko dy rek to ra, to jak już
wspo mi na łem w ban ku, któ ry za mie ni łem
na Nad wi ślań ski Bank Spół dziel czy rów nież
zaj mo wa łem sta no wi sko dy rek tor skie, ale
kie ro wa nie od dzia łem rze czy wi ście od bie ga
od te go do cze go przy wy kłem do tych czas.
Przede wszyst kim nad zo ru ję ca łe spek trum
dzia ła nia ban ku, nie tyl ko klien tów biz ne so -
wych, ale i de ta licz nych i dzia łal ność ka so -

wą, a tak że na szą fi lię zlo ka li zo wa ną przy ul.
Ko ściusz ki 28 i punkt ka so wy usy tu owa ny
w bu skim urzę dzie skar bo wym. My ślę, że
przy wy bo rze mo jej oso by na sta no wi sko
dy rek to ra za de cy do wa ło po sia da ne wy -
kształ ce nie i do świad cze nie w bran ży, a tak -
że zna jo mość lo kal ne go ryn ku.

Ja kie Pa na zda niem ce chy cha rak te ru
po wi nien po sia dać do bry pra cow nik? W
czym po wi nien się wy róż niać spo śród in -
nych?

Mam swo ją teo rię na te mat do bre go
pra cow ni ka, uwa żam, że po wi nien być
życz li wy i uśmiech nię ty, na wet roz ma wia -
jąc przez te le fon po wi nien się uśmie chać.
Wie rzę, że lu dzie i ca ły świat, od wza jem -
nia ją na sze po dej ście do nich. Do bry pra -
cow nik po wi nien być uczci wy i po sia dać
nie zbęd ną wie dzę o sze ro kiej ofer cie na sze -
go ban ku oraz o pro ce du rach ni mi rzą dzą -
cych. Przede wszyst kim na to miast po wi -
nien mieć zdol ność do wy ko rzy sty wa nia
tej wie dzy do za spo ka ja nia po trzeb na -

szych klien tów. To oni w na szym ban ku są
naj waż niej si.

Jak licz na jest ka dra bu skie go od dzia łu
Nad wi ślań skie go Ban ku Spół dziel cze -
go?

Na te re nie Bu ska -Zdro ju ob słu gu je my
Klien tów  w trzech lo ka li za cjach: w od dzia -
le przy ul. Woj ska Pol skie go 2, fi lii przy ul.
Ko per ni ka, ob słu gu je my tak że ka sę w miej -
sco wym Urzę dzie Skar bo wym. We wszyst -
kich tych punk tach pra cu je ra zem dzie więć
osób.

Jak w kil ku sło wach mógł by Pan scha -
rak te ry zo wać swój od dział?

To no wo cze sna pla ców ka ban ko wa zlo -
ka li zo wa na w cen trum mia sta, co waż ne z
wła snym par kin giem i co jesz cze waż niej sze
z kom pe tent ną i życz li wą za ło gą do dys po -
zy cji na szych obec nych i przy szłych klien -
tów.

Aby umieć zna leźć się na ryn ku na le ży
sku tecz nie wal czyć z kon ku ren cją. Jak
Pan so bie ra dzi na bu skim ryn ku fi nan so -
wym, na któ rym z każ dym nie omal ro -
kiem po wsta je co raz to wię cej pod mio -
tów fi nan so wych?

Dzi siej sze cza sy, ob fi tu ją ce w cią głe in -
for ma cje o kry zy sie, prze krę tach w sty lu
Am ber Gold, kło po tach ban ków za gra nicz -
nych bę dą cych spół ka mi mat ka mi wie lu
pol skich ban ków itp., spra wia ją, że ban ki
spół dziel cze sta ją się po waż ną al ter na ty wą
dla klien tów szu ka ją cych po waż ne go i pew -

ne go part ne ra. Je śli do wi ze run ku no wo cze -
sne go, o kom plet nej ofer cie de po zy to wo -
-kre dy to wej ban ku z pol skim ka pi ta łem do -
da my bar dzo pła ski i szyb ki pro ces de cy zyj -
ny, a tak że bar dzo atrak cyj nie skal ku lo wa ne
ce ny i życz li we ka dry to zy ska my ob raz
Nad wi ślań skie go Ban ku Spół dziel cze go,
któ ry jest ban kiem stąd i któ ry ro zu mie jąc
lo kal ny ry nek z ro ku na rok ugrun to wu je
swo ją po zy cję na nim, ob raz ban ku, któ re -
mu nie strasz na kon ku ren cja świa to wych
ma rek.

Kto jest klien tem  Nad wi ślań skie go Ban -
ku Spół dziel cze go, Od dział w Bu sku -
-Zdro ju? Pro szę w pa ru sło wach scha rak -
te ry zo wać klien tów Ban ku.

Sze ro ka ofer ta pro duk to wa na sze go
ban ku skie ro wa na jest do każ de go z uczest -
ni ków ryn ku fi nan so we go. Na szy mi Klien -
ta mi są więc za rów no pra cow ni cy lo kal nych
firm otrzy mu ją cy wy na gro dze nia wpły wa ją -
ce na po sia da ne w na szym ban ku POL -kon -
ta, eme ry ci i ren ci ści ko rzy sta ją cy z POL -

-kon ta Se nior, ucznio wie i stu den ci bę dą cy
po sia da cza mi Pol -kon ta Ju nior i Stu dent,
jak i lo kal ni przed się bior cy i in sty tu cje sa -
mo rzą do we ko rzy sta ją ce z ra chun ków bie -
żą cych i po moc ni czych, a tak że sze ro kiej
ofer ty kre dy to wej. Co raz licz niej szą gru pę
na szych klien tów sta no wią tak że oso by in -
sta lu ją ce na swo ich do mach in sta la cje so lar -
ne do ogrze wa nia wo dy użyt ko wej, a to z tej
pro stej przy czy ny, że nasz bank po sia da naj -
tań szą na ryn ku ofer tę kre dy to wa nia te go
ty pu in we sty cji, a tyl ko zre ali zo wa nie jej z
kre dy tu gwa ran tu je otrzy ma nie 45 pro cent
do ta cji z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska. Nie do prze ce nie nia, ja ko
klien ci są tak że oso by nie po sia da ją ce żad -
ne go pro duk tu w na szym ban ku, a dzię ki
su per atrak cyj nym ce nom prze le wów w na -
szym ban ku, do ko nu ją cy re gu lar nych opłat
za czynsz, prąd, gaz, te le fon i in ne ra chun -
ki. Wie le osób ma ją cych swych bli skich za
gra ni cą ko rzy sta tak że z re ali zo wa nych w
pla ców kach Nad wi ślań skie go Ban ku Spół -
dziel cze go prze ka zów za gra nicz nych We -
stern Union.

Ja kie pro duk ty ban ko we ofe ru je swo im
klien tom Nad wi ślań ski Bank Spół dziel -
czy w Sol cu -Zdro ju, Od dział w Bu sku -
-Zdro ju?

Ja ko bank spół dziel czy je ste śmy nie
tyl ko in sty tu cją z tra dy cja mi i bo ga tą hi sto -
rią, nie daw no ob cho dzi li śmy 110 le cie
dzia łal no ści, ale je ste śmy przede wszyst kim
no wo cze snym ban kiem świad czą cym usłu -
gi i ofe ru ją cym pro duk ty na po zio mie do

ja kie go przy zwy cza ił klien tów ca ły sek tor
ban ko wy w XXI wie ku. O czę ści pro duk -
tów ta kich jak ca ła se ria, skie ro wa na do
róż nych od bior ców i „skro jo na” pod ich
róż ne po trze by, ra chun ków ty pu POL -
-kon to, ra chun kach bie żą cych i po moc ni -
czych czy ofer cie kre dy to wej dla pod mio -
tów go spo dar czych i sa mo rzą do wych i kre -
dy tach na za kup ko lek to rów sło necz nych
wspo mi na łem już wcze śniej. Po wie dzieć
wy pa da jed nak tak że o sta le ro sną cej licz -
bie po sia da czy ra chun ków wa lu to wych, re -
la tyw nie nie daw no wpro wa dzo nych do na -
szej ofer ty, kre dy tach miesz ka nio wych
„Mój dom” na fi nan so wa nie za ku pu i bu -
do wy wła sne go lo kum, a tak że o  „Uni wer -
sal nym kre dy cie hi po tecz nym” z prze zna -
cze niem na do wol ny cel. My ślę, że wie lu
po ten cjal nych po życz ko bior ców szu ka ją -
cych na praw dę ta niej po życz ki bę dzie usa -
tys fak cjo no wa na na szą ofer tą kre dy tu z
ubez pie cze niem, któ ry pro po nu je my zde -
cy do wa nie ta niej niż kon ku ren cja. Oczy wi -
ście do sko rzy sta nia z na szych usług za pra -
sza my tak że oso by chcą ce ulo ko wać po sia -
da ne środ ki fi nan so we, ofe ru jąc ca ły za kres
lo kat o róż nym okre sie lo ko wa nia pie nię -
dzy i na li cza nia od se tek np. ra chu nek lo ka -
cyj ny POL -kon to Efekt czy 12 mie sięcz ną
lo ka tę o pro gre syw nym opro cen to wa niu
„Pro gre sja”, z któ rej w każ dym mo men cie
moż na wy pła cić środ ki bez utra ty na ro -
słych od se tek oraz z opro cen to wa niem ro -
sną cym wraz z wy dłu ża ją cym się cza sem
lo ko wa nia.

Sztan da ro wy pro dukt bądź usłu ga Nad -
wi ślań skie go Ban ku Spół dziel cze go to…

My ślę, że są to pro duk ty kre dy to we dla
klien ta in dy wi du al ne go, kre dyt z ubez pie -
cze niem z okre sem spła ty do jed ne go ro ku
opro cen to wa ny na po zio mie 10,5 proc. i do
24 mie się cy na po zio mie 12,5 pro cent - je -
śli szu kasz po życz ki lub już z po życz ki ko -
rzy stasz przyjdź i po rów naj ile pła cił byś ko -
rzy sta jąc z na szej ofer ty, oraz kre dyt od na -
wial ny w POL -kon cie z opro cen to wa niem
na po zio mie 13,3 proc.- po rów naj ile kosz -
tu je li mit de be to wy w two im ban ku. W tym
miej scu na le ży też wy mie nić nasz su per
atrak cyj ny kre dyt fi nan su ją cy za kup ko lek -
to rów sło necz nych.

Ka drę od dzia łu sta no wią mło dzi lu dzie.
Ja ka jest śred nia wie ku za trud nio nych w
od dzia le bu skim pra cow ni ków?

Jak wspo mi na łem w bu skich pla ców -
kach na sze go ban ku pra cu je nas łącz nie
dzie wię cio ro, ści ślej po za jed nym męż czy -
zną – mną, jest to osiem ko biet. Mój „ żeń -
ski ba ta lion” nie wy ba czył by mi py ta nia o
wiek. Po zo sta wię za tem tę draż li wą kwe stię
bez od po wie dzi. Stwier dzić mo gę jed nak, że
sta no wi my bar dzo mło dy ze spół.

Czy wszy scy Pań scy pra cow ni cy to oso -
by po wyż szych stu diach?

90 pro cent na szej za ło gi sta no wią oso -
by z wyż szym wy kształ ce niem.

Co Pa na zda niem de cy du je o suk ce sie ta -
kiej fir my jak na przy kład Bank?

Bank to spe cy ficz ne przed się bior stwo,
in sty tu cja za ufa nia pu blicz ne go. Na je go
suk ces skła da się wie le ele men tów i wszyst -
kie mu szą dzia łać jak szwaj car ski ze ga rek. O
to dba na sza Cen tra la w Sol cu -Zdro ju i Za -
rząd z pre ze sem Krzysz to fem Czerw cem na

cze le. Dla zwy kłe go klien ta bank to jed nak
ob słu gu ją cy go co dzien nie lu dzie ka sjer ka u
któ rej do ko nu je prze le wów czy do rad ca,
któ ry po ma ga mu wy peł nić wnio sek kre dy -
to wy. Suk ces ban ku za le ży za tem - mo im
zda niem - od od po wied niej i życz li wej ka -
dry pra cow ni ków, po sia da ją cej od po wied -
nią wie dzę i ro zu mie ją cej po trze by klien -
tów. Bo osta tecz nie, jak w każ dym biz ne sie,
i w na szym ban ko wym, o suk ce sie de cy du -
je Klient za do wo lo ny, da rzą cy nas za ufa -
niem i po le ca ją cy nas in nym.

Ja kim czło wie kiem w ży ciu za wo do wym
jest Pan?

Trud no sa me mu od po wia dać na to py -
ta nie. O tym mo gli by wy po wie dzieć się
moi pra cow ni cy. Sta ram się być życz li wym
sze fem, nie dys kry mi no wać ni ko go i obiek -
tyw nie oce niać efek ty pra cy. Uczę mo ich lu -
dzi uśmie chu, sta ram się za tem by jak naj -
czę ściej go ścił on i na mo jej twa rzy.

A ja kim w ży ciu pry wat nym?
O to z ko lei po wi nien Pan za py tać mo -

ją żo nę. Je stem uro dzo nym opty mi stą, po -
chle biam so bie, że mam du że po czu cie hu -
mo ru. Bar dzo ła two na wią zu ję kon tak ty. To
przy da je się rów nież w mo jej pra cy, a po ma -
ga w tym mo je wro dzo ne ga dul stwo.

Pań skie mot to ży cio we to…
Trud no to mo że na zwać mot tem, ale

mam ta kie we wnętrz ne prze ko na nie, że ja ki
ty je steś dla świa ta, ta ki świat jest dla cie bie.
Sta ram się za tem z uśmie chem i życz li wo -
ścią brać ży cie i spo dzie wam się wza jem no -
ści.

Czy ma Pan swo je hob by? Je śli tak to ja -
kie?

Tak, uwiel biam tzw. young ti me ry, czy li
sta re już nie pro du ko wa ne, kul to we sa mo -
cho dy, nie bę dą ce jesz cze jed nak ty po wy mi
za byt ka mi. Ostat nio od kry łem też rol ki, jaz -
da na nich to fan ta stycz ny re laks, któ ry po -
zwa la zrzu cić tro chę zbęd nych ki lo gra mów.

Pa na naj więk sze, nie speł nio ne do tąd ma -
rze nie to….

O ma rze niach nie mó wi się na głos.
Mo gą się nie speł nić. Z dru giej stro ny trze -
ba uwa żać o czym się ma rzy, bo mo że się
speł nić. Po ru szam się w tej sfe rze za tem bar -
dzo ostroż nie.

Czy po przez swo ją pra cę  na sta łe już
zwią zał się Pan z Bu skiem?

Pra cu ję tu, tu zbu do wa łem dom, za sa -
dzi łem drze wo i spło dzi łem sy na, a na wet
trzech. Tak my ślę, że to mo je miej sce.

I ostat nie py ta nie. Cze go ży czy Pan swo -
jej fir mie?

Fan ta stycz nych Klien tów. Obec nym
gra tu lu ję wy bo ru ban ku, a po ten cjal nych
ser decz nie za pra szam do na szych pla có wek.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Ro zu mie my po trze by każ de go klien ta
Z TO MA SZEM BA NA CHEM, dy rek to rem Od dzia łu Nad wi ślań skie go Ban ku Spół dziel cze go w Bu -
sku -Zdro ju roz ma wia An drzej Bo ryc ki.
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reklama

Kil ku set przy ja ciół Za kła du Do sko na le -
nia Za wo do we go w Kiel cach,  wspól nie
z kie row nic twem Za kła du, na uczy cie la -
mi i ucznia mi świę to wa ło przy pa da ją ce
w tym ro ku ob cho dy 65-le cia fir my i 20-
le cia nie pu blicz nych szkół ZDZ.

W pią tek, 5 paź dzier ni ka mia ły miej -
sce uro czy sto ści wień czą ce ob cho dy 65-le -
cia Za kła du Do sko na le nia Za wo do we go w
Kiel cach i 20-le cia nie pu blicz nych szkół
ZDZ. Zło ży ły się na nie ślu bo wa nie
uczniów klas mun du ro wych w par ku miej -
skim oraz uro czy sta Ga la w Wo je wódz kim
Do mu Kul tu ry. Do mi no wał wzru sza ją cy i
pod nio sły na strój, pod kre śla ją cy wa gę wy -
da rze nia.

PRZY JA CIE LE NIE ZA WIE DLI

Te go dnia na wy jąt ko we świę to Za kła -
du Do sko na le nia Za wo do we go w Kiel -
cach przy by ło kil ku set zna mie ni tych go -
ści, któ rych łą czy z ZDZ tro ska o roz wój
kwa li fi ka cji miesz kań ców re gio nu. Wśród
nich obec ni by li par la men ta rzy ści, a tak że
przed sta wi cie le władz pań stwo wych, wo je -
wódz kich i sa mo rzą do wych. Licz nie przy -
by ło kie row nic two urzę dów i in sty tu cji
zwią za nych z ryn kiem pra cy, pla có wek
oświa to wych, edu ka cyj nych i na uko wych,
or ga ni za cji spo łecz nych, fe de ra cji pra co -
daw ców, związ ków za wo do wych, ośrod -
ków kul tu ry, służ by zdro wia oraz firm i
przed się biorstw, a tak że oso by pry wat ne

zwią za ne z fir mą. By li też go ście z Za kła -
dów Do sko na le nia Za wo do we go z ca łe go
kra ju, kie row nic two Za rzą du Głów ne go
Związ ku ZDZ, re pre zen tan ci służb mun -
du ro wych i uczel ni re sor to wych, re gio nal -
nych me diów oraz za gra nicz ni part ne rzy
edu ka cyj ni ZDZ z Fran cji, Włoch i Ukra -
iny. 

ŚLU BO WA NIE KLAS MUN DU RO WYCH

Ob cho dy ju bi le uszu Sto wa rzy sze nia
ZDZ skła da ły się z dwóch czę ści. Pierw -
szą by ły uro czy sto ści zwią za ne ze ślu bo -
wa niem 320 pierw szo kla si stów z klas
mun du ro wych szkół ZDZ o pro fi lach
woj sko wym, po li cyj nym i stra żac kim z
ca łe go wo je wódz twa świę to krzy skie go i

Mie cho wa w wo je wódz twie ma ło pol -
skim, ucznio wie z pod re gio nu ra dom -
skie go ślu bo wa li kil ka dni wcze śniej w
Ra do miu. W ślu bo wa niu i to wa rzy szą -
cym im wy da rze niach wzię li udział za pro -
sze ni go ście, ro dzi ce, ro dzi ny i zna jo mi
uczniów, a tak że miesz kań cy mia sta i re -
gio nu.

MŁO DZIEŻ W MUN DU RACH 

Uro czy stość roz po czę ła się w sa mo
po łu dnie mszą świę tą w in ten cji uczniów i
pra cow ni ków Za kła du Do sko na le nia Za -
wo do we go ce le bro wa ną przez ks. płk.
Ada ma Pru sa w Ko ście le Gar ni zo no wym.
Po na bo żeń stwie na stą pił prze marsz pod -
od dzia łów pierw szo kla si stów uli ca mi cen -
trum Kielc, przy udzia le żoł nie rzy z jed -
nost ki woj sko wej na Bu ków ce, or kie stry
woj sko wej z Lu bli na i kom pa nii ho no ro -
wych uczniów szkół ZDZ w mun du rach
róż nych ro dza jów sił zbroj nych oraz hi sto -
rycz nych uni for mach z cza sów Księ stwa
War szaw skie go i Kró le stwa Pol skie go. Na
ten czas po li cja i straż miej ska wstrzy ma ły
ruch po jaz dów na tra sie prze mar szu. Ca ły
barw ny po chód ob ser wo wa ny był przez
licz nie zgro ma dzo nych miesz kań ców mia -

sta, któ rych uwa gę przy cią gnę ło nie co -
dzien ne wi do wi sko. 

ŚLU BO WA LI NA SZTAN DAR 

Po kwa dran sie mar szu ko lum ny
spraw nie do tar ły do par ku miej skie go, któ -
ry był miej scem dal szych uro czy sto ści. Na
ślu bo wa nie zło ży ły się m.in. przy ję cie mel -
dun ku przez płk. dypl. Wie sła wa Mit kow -
skie go, do wód cę Gar ni zo nu Kiel ce, pod -
nie sie nie fla gi pań stwo wej i ode gra nie
hym nu pań stwo we go, po wi ta nie go ści
przez Je rze go Wą tro bę, pre ze sa Za rzą du
ZDZ w Kiel cach, któ ry jed no cze śnie przy -
bli żył ideę pro wa dze nia na uki w kla sach
mun du ro wych i sa ma ce re mo nia ślu bo wa -
nia uczniów klas woj sko wych, po li cyj nych
i stra żac kich ze szkół ZDZ. 

Po ślu bo wa niu ucznio wie pierw szych
klas otrzy ma li ozna ki ro ku na uki od swo -
ich szkol nych wy cho waw ców, a póź niej
na stą pi ły prze mó wie nia za pro szo nych go -
ści ho no ro wych. W dal szej czę ści ofi cjal -
nych uro czy sto ści ode gra na zo sta ła pieśń
re pre zen ta cyj na Woj ska Pol skie go, po któ -
rej od by ła się de fi la da pod od dzia łów klas
mun du ro wych po par ku miej skim.

WY STĘ PY, PO KA ZY, PRE ZEN TA CJE I WOJ -
SKO WA GRO CHÓW KA

Po ślu bo wa niu wszy scy uczest ni cy i
go ście zo sta li za pro sze ni na pik nik mun -

Ga la god na Ju bi la ta
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du ro wy. Na sce nie uczen ni ce i ucznio wie
za śpie wa li zna ne pie śni na ro do we i woj -
sko we, któ re wzbu dzi ły u pu blicz no ści pa -
trio tycz ny na strój, zgod ny z cha rak te rem
tej wy jąt ko wej uro czy sto ści. Jesz cze wię cej
emo cji i wra żeń przy niósł wi dzom efek -
tow ny po kaz sztuk wal ki i umie jęt no ści
po li cyj nych w wy ko na niu uczniów szkół
ZDZ. 

Ko lej ną atrak cją dla licz nie ze bra nych
wi dzów był po kaz uzbro je nia i sprzę tu
woj sko we go bę dą ce go na wy po sa że niu
Cen trum Przy go to wań do Mi sji Za gra -
nicz nych. Nie za bra kło tak że smacz ne go i
po żyw ne go po czę stun ku w po sta ci tra dy -
cyj nej woj sko wej gro chów ki wy da wa nej
wprost z kuch ni po lo wej.

URO CZY STA GA LA GOD NA 65-LE CIA

Dru gą część ob cho dów ju bi le uszo -
wych sta no wi ła uro czy sta Ga la zor ga ni zo -
wa na w Wo je wódz kim Do mu Kul tu ry w
Kiel cach. Na po cząt ku spo tka nia wy świe -
tlo ny zo stał film do ku men tal ny o Sto wa -
rzy sze niu ZDZ, obej mu ją cy te ma ty ką cza -
sy hi sto rycz ne fir my i dzień dzi siej szy.
Przed sta wio ny w for mie re tro spek cji film
po zwo lił uczest ni kom ju bi le uszu uświa do -
mić so bie ogrom wy da rzeń, bu du ją cych
nie po wta rzal ne do świad cze nie i chlub ne
tra dy cje Za kła du Do sko na le nia Za wo do -
we go. Ni ko go też nie zdzi wił wy bór pio -
sen ki in au gu ru ją cej Ga lę, a był nią utwór
„65 lat mi nę ło” w wy ko na niu Ma rze ny
Trze biń skiej.

65 LAT TO NIE BYŁ ZMAR NO WA NY CZAS

Pod czas wy stą pie nia Je rze go Wą tro by,
któ ry był go spo da rzem uro czy sto ści, pa -
dło wie le cie płych słów o przy jaź ni licz -
nych osób i in sty tu cji, któ re od wie lu już
lat wspo ma ga ją ZDZ w re ali zo wa niu mi sji

edu ka cyj nej. – Dzię ku ję Wam za wspie ra -
nie dzia łań Za kła du Do sko na le nia Za wo -
do we go w Kiel cach i udzie la ną mu po -
moc. Dzi siej sze spo tka nie ju bi le uszo we
de dy ku je my Pań stwu, na szym przy ja cio -
łom, po przed ni kom i na stęp com. Wy ra -
żam na dzie ję, że w dal szym cią gu, tak jak
daw niej, tak i dziś bę dzie my mo gli czer pać
z Wa szej przy chyl no ści, kre atyw no ści i
mą dro ści – po wie dział pre zes Za rzą du
ZDZ w Kiel cach. 

Pre zes mó wił tak że o efek tach 65-let -
niej pra cy ka dry ZDZ i dzia ła czy spo łecz -
nych. - Po nad mi lion uczest ni ków kur sów
i po nad 37 ty się cy ab sol wen tów szkół to
wy nik na szej pra cy, to efekt na szych szkół
i pla ców ki, któ re dzia ła ją bli sko lu dzi,
wśród lu dzi i dla lu dzi. Dziś szkół ma my
po nad 70, a pla có wek kształ ce nia usta -
wicz ne go po nad 20. Rocz nie w szko łach
na ukę po bie ra oko ło 5.5 tys. uczniów i
do ro słych, a kur sy koń czy po nad 20 ty się -
cy osób - wy li czył z du mą.

- Ma my suk ce sy w edu ka cji mło dzie -
ży i do ro słych. Je go skład ni ka mi by ły za -
wsze: wi zja, stra te gia, za an ga żo wa na ka dra,

ja kość, współ pra ca z oto cze niem spo łecz -
nym i życz li wość licz nych part ne rów -
zdra dził se kret suk ce su. 

Pre zes po dzie lił się tak że swo ją wi zją
prze szło ści fir my, wi dzia ną ocza mi oso by
kie ru ją cą fir mą od 17 lat. - Przy szło mi kie -
ro wać Za kła dem w cie ka wych cza sach, w
okre sie dy na micz nych zmian po li tycz -
nych, spo łecz nych, de mo gra ficz nych i go -
spo dar czych, w okre sie roz wo ju go spo dar -
ki ryn ko wej i kon ku ren cji na ryn ku edu -
ka cyj nym, w okre sie in te gra cji Pol ski z
Unią Eu ro pej ską. I dla te go dziś mo gę po -
wie dzieć, że je dy ną sta łą rze czą w mo im
ży ciu za wo do wym by ła zmia na, a stra te gią
dzia ła nia za rzą dza nie zmia ną - pod kre ślił. 

Po chwa lił rów nież ka drę pra cow ni -
ków. - Roz wój ZDZ w du żym stop niu wa -
run ku je po sia da nie wła sne go ka pi ta łu
ludz kie go, nie prze cięt ne go, kre atyw ne go,
wy kształ co ne go i otwar te go na no we wy -
zwa nia, two rzą ce go edu ka cję opar tą na in -
no wa cyj no ści i ja ko ści. Z sa tys fak cją
stwier dzam, że ma my ta ki uni kal ny ka pi -

tał – z sa tys fak cją pod kre ślił Je -
rzy Wą tro ba.

ME DA LE DLA ZA SŁU ŻO NYCH

Waż nym mo men tem Ga li
by ło wrę cze nie od zna czeń pań -
stwo wych i re sor to wych kie row -
nic twu, pra cow ni kom i eme ry -
to wa nej ka drze Za kła du. Po sta -
no wie niem Pre zy den ta RP za
za słu gi na rzecz spo łecz no ści
lo kal nej „Zło ty Krzyż Za słu gi”
otrzy mał Le szek Buc ki, „Srebr -
ne Krzy że Za słu gi” otrzy ma li Ja cek Paw liń -
ski, Grze gorz So larz, Ma ria Wój cik -Jan -
kow ska, a „Brą zo wy Krzyż Za słu gi” otrzy -
mał Krzysz tof Wą tro ba. 

Na stęp nie naj bar dziej za słu żo nych
pra cow ni ków ude ko ro wa no me da la mi
przy zna ny mi przez Pre zy den ta RP za wzo -
ro we i wy jąt ko wo su mien ne wy ko ny wa nie
obo wiąz ków wy ni ka ją cych z pra cy za wo -
do wej. „Zło te Me da le za Dłu go let nią Służ -
bę” otrzy ma li An na Bo ruń, Ry szard Cha -

łat, Ha li na Gaw lik, Ewa Ho lisz, Li gia Ka le -
ta, Jan Ko wal ski, Zbi gniew Ko wal ski, We -
ro ni ka Kraw czyk, Ze non Kur kow ski, Wła -
dy sław Mia zga, An drzej Pie trzyk, Da nu ta
Pro kop, Ka zi mierz Stęp niew ski, Ta de usz
Wa do wiec. „Srebr ne Me da le za Dłu go let -
nią Służ bę” otrzy ma li Zbi gniew Ciu piń ski,
Be ata Ka ro lak, Ka ta rzy na Ko ło dziej ska,
Mał go rza ta Ma łek, Da nu ta Zię ba, a „Brą -
zo we Me da le za Dłu go let nią Służ bę” Ju sty -
na Wa las i Da riusz Wą tro ba. Wszyst kie od -
zna cze nia wrę czy ły Be ata Oczko wicz, wi ce -
mi ni ster Obro ny Na ro do wej i Bo żen ty na
Pał ka -Ko ru ba, wo je wo da świę to krzy ski. 

Przy szedł rów nież czas na od zna cze -
nia „we wnętrz ne”. An drzej Pi łat, pre zes
Za rzą du Głów ne go Związ ku ZDZ i Je rzy
Wą tro ba, pre zes Za rzą du ZDZ w Kiel cach
ude ko ro wa li od zna ka mi „Za Za słu gi dla
ZDZ” za słu żo nych part ne rów i współ pra -
cow ni ków. Od zna ki otrzy ma li: Ta de usz
Ba tor, Jó zef Gra bow ski, Piotr Ja nion, An -
drzej Kru pa, Edward Kul pa, Wła dy sław
Mi gór ski, Wie sław Pió ro, An drzej Smul -
czyń ski, Ka zi mierz Ści bi ło, Wal de mar
Trza ska i Fran ci szek Wo łodź ko.

GRA TU LA CJE I ŻY CZE NIA

Przez bli sko go dzi nę sce na Wo je -
wódz kie go Do mu Kul tu ry na le ża ła do go -
ści. Prze mó wi ło z niej bar dzo wie lu przy -
ja ciół Za kła du Do sko na le nia Za wo do we -
go. W swo ich wy stą pie niach za pro sze ni
go ście pod kre śla li ogrom ne za słu gi fir my
w kształ ce niu miesz kań ców re gio nu, do ce -
nia li osią gnię cia w za kre sie edu ka cji mło -
dzie ży i do ro słych, a tak że wy chwa la li wy -
kwa li fi ko wa ną ka drę pra cow ni ków i świet -
ną ba zę dy dak tycz ną Za kła du. 

Pa dło wie le ser decz nych ży czeń dal -
szych suk ce sów i po myśl no ści w ży ciu za -
wo do wym i pry wat nym skła da nych Je rze -
mu Wą tro bie, pre ze so wi Za rzą du ZDZ w
Kiel cach i wszyst kim pra cow ni kom, na -
uczy cie lom oraz uczniom i słu cha czom.

JEST CZAS NA PRA CĘ I CZAS 
NA ZA BA WĘ

W czę ści ar ty stycz nej nie za bra kło
oczy wi ście wy stę pów uczen nic i uczniów
ze szkół ZDZ w Chmiel ni ku, Kiel cach,
Mie cho wie i Ra do miu, któ rzy za pre zen to -
wa li swo je uzdol nie nia wo kal ne i ta necz ne.
Du że wra że nie na pu blicz no ści zro bił rów -
nież po kaz fry zur i ma ki ja ży, w wy ko na niu
mło dzie ży ze szkół ZDZ w Ra do miu. 

Do dat ko wą atrak cją by ły wy stę py go -
ści z Ukra iny, któ rzy przy je cha li do Pol ski
spe cjal nie na ju bi le usz ZDZ. Kul mi na cją
Uro czy stej Ga li był go dzin ny kon cert zna -
ne go wo ka li sty i ak to ra mu zycz ne go Ja nu -
sza Rad ka, po cho dzą ce go ze Sta ra cho wic.
Śpie wa jąc swo je prze bo je wpro wa dził ca łą
pu blicz ność we wspa nia ły na strój, któ ry
nie znik nął po ostat nich sło wach koń czą -
cej wy stęp pio sen ki.

AD RIAN SKRZY PIEC



Re mont
Ra tu sza
Ru szy ła dłu go ocze ki wa na od no wa bu -
dyn ku Ra tu sza w Sta szo wie.  27 wrze -
śnia  wo kół obiek tu po ja wi ły się rusz to -
wa nia. Za da nie re ali zu je wy ło nio ny w
prze tar gu wy ko naw ca, któ rym jest fir ma
Usłu gi Re mon to wo -Bu dow la ne Zbi -
gniew Dziu ba. Łącz ny koszt in we sty cji
opie wa na 117 900 zło tych.

W za kres re no wa cji wcho dzą: usu wa -
nie war stwy ma lar skiej, ma lo wa nie bu dyn -
ków, ro bo ty re mon to we i re no wa cyj ne, wy -
ko ny wa nie po kryć i kon struk cji da cho -
wych oraz po dob ne ro bo ty, a tak że mon -
taż ry nien.
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Rozbudowa
przedszkola
Trwa roz bu do wa i ter mo mo der ni za cja bu dyn ku przed szko la nr 8 na Osie dlu
„Wschód” w Sta szo wie. 

Do koń ca li sto pa da po wsta ną dwie no we sa le dy dak tycz ne oraz prze bu do wa na zo -
sta nie część ist nie ją ce go bu dyn ku, któ ra prze zna czo na bę dzie na ła zien ki. Ele wa cja bu -
dyn ku zo sta nie ocie plo na, wy ko na ny bę dzie re mont po kry cia da cho we go oraz no we za -
da sze nie nad wej ściem. Po wsta nie pod jazd dla osób nie peł no spraw nych. Prze wi dzia no
rów nież wy ko na nie dre na żu wo kół ca łe go obiek tu. 

Koszt cał ko wi ty in we sty cji to 511 314,69 zł, przy czym wy ko na nie ter mo mo der ni za -
cji zo sta nie do fi nan so wa ne kwo tą 300 000,00 zło tych  z Po wia to we go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska.

JK

W Sta szo wie po wstał już dru gi Klub
Dzie cię cy. Ży wie nie i po byt dziec ka w
pla ców ce bę dzie bez płat ny.

Przy przed szko lu nr 3 im. Pa pie ża Ja -
na Paw ła II otwar to Klub Dzie cię cy „We so -
ły Pa ja cyk”, w któ rym pro wa dzo na jest
opie ka nad dzieć mi w wie ku od jed ne go
ro ku do trzech lat. To już dru ga ta ka pla -
ców ka w Sta szo wie. 

Stwo rze nie te go miej sca by ło moż li we
dzię ki do fi nan so wa niu z„Re sor to we go
pro gra mu roz wo ju in sty tu cji opie ki nad

dzieć mi „Ma luch” na 2012 rok”. Wy so -
kość do ta cji wy nio sła 70 pro cent kosz tów
kwa li fi ko wa nych tj. 84 593,00 zł.

W pla ców ce opie kę znaj dzie trzy dzie -
ścio ro dzie ci. Po miesz cze nia przed szko la
prze zna czo ne na klub zo sta ły wy re mon to -
wa ne, za ku pio no no we wy po sa że nie, me -
ble, wy kła dzi ny i za baw ki oraz wy po sa że -
nie do kuch ni. Do koń ca ro ku zo sta ną
rów nież za mon to wa ne na pla cu za baw no -
we ele men ty huś taw ki i ka ru ze le. Obiekt
przy sto so wa ny zo stał rów nież do opie ki
nad dzieć mi nie peł no spraw ny mi. 

Pod czas uro czy ste go otwar cia bur -
mistrz Sta szo wa Ro mu ald Gar czew ski za -
pew niał ro dzi ców, że zro bio no wszyst ko
by ich dzie ci czu ły się w Klu bie bez piecz -
nie i jak naj le piej. Jed no cze śnie za chę cał
ich do wzię cia udzia łu w pro jek cie, któ ry
roz pocz nie się z po cząt kiem li sto pa da. 

Pro jekt pn. „Wspar cie dla ży cia za wo -
do we go i ro dzin ne go w gmi nie Sta -
szów” ad re so wa ny jest do ro dzi ców dzie ci,
któ re uczęsz cza ją do Klu bów Dzie cię cych
przy przed szko lu nr 3 i 8 oraz do żłob ka.
Ży wie nie i po byt dziec ka w pla ców ce bę dą
bez płat ne. Je dy nym wa run kiem jest wy ka -
za nie przez ro dzi ca, że w cza sie udzia łu w
pro jek cie pod no sił swo je kwa li fi ka cje za -
wo do we. Pro gram trwać bę dzie dwa la ta. 

W ra mach pro jek tu rów nież za trud -
nio no 33 pra cow ni ków, do żłob ka i dwóch
Klu bów Dzie cię cych. Za ku pio ne zo sta ną
po mo ce dy dak tycz ne oraz za baw ki. War -
tość cał ko wi ta te go przed się wzię cia to  1
732 031,65 zło tych, przy czym do fi nan so -
wa ny zo sta nie w 85 proc. tj. kwo tą 1 472
226,90 zło tych z Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go w POKL, dzia ła nie
1.5 „Wspie ra nie roz wią zań na rzecz go dze -
nia ży cia za wo do we go i ro dzin ne go”.

GN

Z my ślą o naj młod szych

Po wsta ją no we pla ce za baw i chod ni ki
na Osie dlu „Wschód” w Sta szo wie.

No we chod ni ki z kost ki są ukła da ne
po mię dzy blo ka mi 1, 14 i
16 przy ul. Mic kie wi cza w
Sta szo wie. Łącz na po -
wierzch nia dróg spa ce ro -
wych to oko ło 218 me -
trów kwa dra to wych. Gmi -
na Sta szów za pła ci za tą
usłu gę 23 217,00 zł. 

Rów nież w tej oko li cy
po wsta ją dwa pla ce za baw
o po wierzch ni 130 i 412
me trów kwa dra to wych.
Huś taw ki, zjeż dżal nie, pia -
skow ni ca oraz kil ka in -
nych atrak cji bę dzie do -
stęp ne dla dzie ci jesz cze w
tym mie sią cu. War tość in -
we sty cji to 83 025,00 zł.

JK

Miej skie in we sty cje
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Od bli sko stu lat słu żą miej sco we mu spo -
łe czeń stwu. Dziś do dys po zy cji ma ją no -
wo cze sne sa mo cho dy ra tow ni czo – ga -
śni cze i naj no wo cze śniej szy sprzęt. O
każ dej po rze dnia i no cy go to wi są do ak -
cji. Nio są ra tu nek i po moc tym, któ rzy na
nią ocze ku ją. Ich po świę ce nie znaj du je
wiel kie uzna nie w oczach lu dzi. Nic więc
dziw ne go, że ich za wód cie szy się naj -
więk szym za ufa niem spo łecz nym.

Ce lem dzia łal no ści Ochot ni czych  Stra -
ży Po żar nych z te re nu gmi ny Bo go ria jest
za po bie ga nie po ża rom, współ dzia ła nie z
Pań stwo wą Stra żą Po żar ną, udział w ak cjach
ra tow ni czych prze pro wa dza nych w cza sie
po ża rów, za gro żeń eko lo gicz nych zwią za -
nych z ochro ną śro do wi ska oraz in nych
klęsk ży wio ło wych. Stra ża cy bio rą tak że
czyn ny udział w ży ciu spo łecz nym oraz
dzia łal no ści kul tu ro wej i oświa to wej na te re -
nie gmi ny.

Na te re nie gmi ny Bo go ria dzia ła 16 jed -
no stek Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
zrze sza ją cych ogó łem 406 człon ków, w tym
369 człon ków czyn nych, 26 człon ków ho -
no ro wych oraz 11 człon ków wspie ra ją cych.
Po nad to w pię ciu jed nost kach dzia ła ją mło -
dzie żo we dru ży ny po żar ni cze, któ re w swo -
ich sze re gach po sia da ją 45 człon ków, w tym
8 dziew cząt i 37 chłop ców.

Jed nost ki Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
są zlo ka li zo wa ne w na stę pu ją cych miej sco -
wo ściach: Bo go ria, Ce ber, Do ma ra dzi ce,
Gorz ków, Grzy bów, Jur ko wi ce, Mi ło szo wi -
ce, Niedź wiedź, Peł czy ce, Pę cła wi ce Gór ne,
Przy bo ro wi ce, Szcze gli ce, Wierzb ka, Wo la
Kieł czyń ska, Wy so ki Du że i Zim no wo da.

Ochot ni cza Straż Po żar na w Bo go rii
jest naj star szą jed nost ką na te re nie gmi ny, a
jej hi sto ria się ga 1918 ro ku. W okre sie bli -
sko stu let niej dzia łal no ści stra ża cy zdo by wa -
li no we do świad cze nia oraz wzbo ga ca li się o
co raz no wo cze śniej sze po jaz dy i wy po sa że -
nie. W 1995 ro ku jed nost ka zo sta ła włą czo -
na w struk tu ry Kra jo we go Sys te mu Ra tow -
ni czo - Ga śni cze go. Obec nie OSP Bo go ria
to jed na z naj le piej wy po sa żo nych jed no -
stek na te re nie po wia tu sta szow skie go. W
trzech bok sach ga ra żo wych tu tej szej straż ni -
cy sta cjo nu ją trzy sa mo cho dy ra tow ni czo -
ga śni cze, przy cze pa pom po wa oraz łódź
pła sko den na. Je den z sa mo cho dów wcho -
dzi w skład Kom pa ni Wschód Wo je wódz -
kie go Od wo du Ope ra cyj ne go, co ozna cza
że mo że zo stać za dys po no wa ny do dzia łań
na te re nie ca łe go wo je wódz twa, a w ra zie za -
ist nie nia ta kich oko licz no ści rów nież w do -
wol ny za ką tek kra ju.

Śred ni sa mo chód ra tow ni czo – ga śni -
czy GBARt 2,7/26 Mer ce des Ate go po sia da
na pęd na czte ry ko ła i wy po sa żo ny jest w
zbior nik wod ny o po jem no ści  oraz au to -
pom pę o wy daj no ści 2600 l/min. Po jazd
zo stał do dat ko wo wy po sa żo ny mię dzy in -
ny mi w układ zra sza czy pod wo zio wych, au -
to ma tycz ne łań cu chy śnie go we, nie za leż ne
ogrze wa nie po sto jo we ka bi ny i prze dzia łu
au to pom py, dwie wy cią gar ki li no we o ucią -
gu po 8 ton każ da, wy so ko ci śnie nio wą li nię
szyb kie go na tar cia z na pę dem elek trycz nym
oraz maszt oświe tle nio wy 4 x 500 W. Sa mo -
chód za ku pio ny zo stał w 2011 ro ku i sfi -
nan so wa ny w 50 pro cen tach przez gmi nę
Bo go ria. 

Śred ni sa mo chód ra tow ni czo - ga śni czy
GBA 2,5/16 Star 12-185 wy po sa żo ny jest w

zbior nik wod ny o po jem no ści  oraz au to -
pom pę o wy daj no ści 1600 l/min. Po jazd
zo stał do dat ko wo wy po sa żo ny w nie za leż ne
ogrze wa nie po sto jo we ka bi ny i prze dzia łu
au to pom py, wy cią gar kę li no wą o ucią gu 8
ton, li nię szyb kie go na tar cia, maszt oświe tle -
nio wy 3 x 500 W. Sa mo chód za ku pio ny zo -
stał  w 2005 ro ku z czę ścio wym do fi nan so -
wa niem gmi ny Bo go ria. 

Lek ki sa mo chód ra tow ni czo - ga śni czy
GL Nis san Na va ra po sia da na pęd na czte ry
ko ła oraz wy cią gar kę li no wą o ucią gu 4,5 to -
ny. Sa mo chód za ku pio ny zo stał w 2012 ro -
ku z bu dże tu gmi ny Bo go ria. 

Na wy po sa że niu sa mo cho dów znaj du je
się na stę pu ją cy sprzęt: agre ga ty prą do twór -
cze jed no i trój fa zo we o mo cy 2 – 5 kW,
pom py szla mo we spa li no we i elek trycz na o
wy daj no ści 400 – 1200 l/min, pom py pły wa -
ją ce o wy daj no ści 1200 l/min, mo to pom pa
To hat su o wy daj no ści 1800 l/min, ze staw
hy drau li ki si ło wej Hol ma tro, wen ty la tor od -
dy mia ją cy, pi lar ki spa li no we do drew na, pi ła
do be to nu i sta li, sprzęt ochro ny dróg od de -
cho wych, kom bi ne zo ny wy por no ścio we do
pra cy na wo dzie, sa nie lo do we, na miot kwa -
ter mi strzow ski la tar ki EX do pra cy w stre -
fach za gro żo nych wy bu chem, ze sta wy
pierw szej po mo cy me dycz nej (tor ba me -
dycz na, szy ny Kra me ra, de ska or to pe dycz na,
no sze pod bie ra ko we, ka mi zel ka KED), ar -
ma tu ra wod no – pia no wa oraz sprzęt łącz -
no ści, ochro ny oso bi stej i bu rzą cy.  

Za stę py OSP Bo go ria wy jeż dża ją do
oko ło 60 zda rzeń w cią gu ro ku, a ob sa dę sa -
mo cho dów sta no wi 25 stra ża ków - człon -
ków jed nost ki.

Po zo sta łe jed nost ki, któ re po sia da ją cą
sa mo cho dy to: OSP Jur ko wi ce. Śred ni sa -
mo chód ra tow ni czo – ga śni czy GBA 2,5/32
Star 244. Wy po sa żo ny jest w zbior nik wod -
ny o po jem no ści  oraz au to pom pę o wy daj -
no ści 3200 l/min. Sa mo chód po zy ska ny w
2010 ro ku z za przy jaź nio nej OSP z gmi ny
Pszczy na. Lek ki sa mo chód ra tow ni czo - ga -
śni czy GLM Ci tro en Jum per za ku pio ny w
2010 ro ku ze środ ków fi nan so wych gmi ny
Bo go ria. 

OSP Szczy gli ce. Śred ni sa mo chód ra -
tow ni czo - ga śni czy GBM 2,5/8 Star 266.
Po jazd po sia da na pęd na trzy osie i wy po sa -
żo ny jest w zbior nik wod ny o po jem no ści
oraz mo to pom pę o wy daj no ści 800 l/min.
Sa mo chód wy po sa żo ny jest w pług śnież ny
w zi mie, któ ry słu ży do od śnie ża nia dróg
gmin nych. Po zy ska ny zo stał w 2012 r.oku z
OSP Bo go ria. Na wy po sa że niu tej jed nost ki
jest tak że lek ki sa mo chód ra tow ni czo - ga -
śni czy GLM Żuk.

OSP Do ma ra dzie po sia da lek ki sa mo -
chód ra tow ni czo - ga śni czy GLM Mer ce des
Va rio za ku pio ny w 2010 ro ku ze środ ków
fi nan so wych gmi ny Bo go ria. Z ko lei na wy -
po sa że niu OSP Peł czy ce jest lek ki sa mo -
chód ra tow ni czo - ga śni czy GLM Ford
Trans it, po zy ska ny w 2012 ro ku z OSP Bo -
go ria. Tak że OSP Niedź wiedź po sia da wóz
bo jo wy. Na swo im sta nie ma lek ki sa mo -
chód ra tow ni czo - ga śni czy GLM Żuk.

Stra ża cy z gmi ny Bo go ria cią gle pod no -
szą swo je kwa li fi ka cje po przez mię dzy in ny -
mi udział w za wo dach spor to wo - po żar ni -
czych oraz w ma new rach or ga ni zo wa nych
przez Za rząd Gmin ny Związ ku OSP w Bo -
go rii. Nie tak daw no bo 16 wrze śnia na te -
re nie zbior ni ka wod ne go w Bo go rii od by ły
się ćwi cze nia gmin ne „Bu czy na . Ce lem
ćwi czeń by ło do sko na le nie tech nik pro wa -
dze nia dzia łań ra tow ni czych oraz za po zna -
nie się ze spe cy fi ką no we go zbior ni ka wod -
ne go, a uczest ni ka mi tych ma new rów by ły
wszyst kie jed nost ki ty pu „S” z te re nu gmi -
ny oraz OSP ty pu „M” z Ce bra.

Ich ży cie to służ ba 
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reklama

Zdro we śnia da nie,
lep sza na uka
No wy rok szkol ny z pro gra mem Śnia da nie Da je Moc w świę to krzy skich pod sta wów -
kach.

Już od po cząt ku no we go ro ku szkol ne go ru sza dru ga edy cja pro gra mu edu ka cyj ne -
go „Śnia da nie Da je Moc” dla dzie ci z klas 1-3 szkół pod sta wo wych. W tym ro ku na uczy -
cie le i ich pod opiecz ni bę dą za kła dać kla so we Klu by Śnia da nio we, a w dniu 8 li sto pa da,
czy li w Dniu Zdro we go Śnia da nia, zor ga ni zu ją wspól ne, po żyw ne śnia da nie w kla sach.
Z wo je wódz twa świę to krzy skie go do pro gra mu przy łą czy ły się już 192 szko ły, a w ca łej
Pol sce 3856 szkół.

Pro gram edu ka cyj ny „Śnia da nie Da je Moc” na do bre wpi su je się już w ka len darz ro -
ku szkol ne go. Po ubie gło rocz nej edy cji i cie płym przy ję ciu przez na uczy cie li, uczniów
i ich ro dzi ców, w tym ro ku pro gram roz pocz nie się już we wrze śniu. Pierw szy etap to za -
ło że nie w kla sach klu bów śnia da nio wych, któ rych ce lem jest wpro wa dze nie na wy ku or ga -
ni zo wa nia wspól nych śnia dań w kla sach każ de go dnia. Za da niem klu bów śnia da nio wych
bę dzie prze pro wa dze nie 12 śnia dań edu ka cyj nych pod czas któ rych dzie ci w cie ka wy
i prak tycz ny spo sób po zna ją 12 za sad zdro we go od ży wia nia, opra co wa nych przez eks per -
tów z In sty tu tu Mat ki i Dziec ka. 

Ce lem pro gra mu jest zwięk sza nie świa do mo ści nie tyl ko uczniów, ale też na uczy cie -
li i ro dzi ców na te mat zdro we go od ży wia nia i ro li śnia da nia w die cie dziec ka. W dal szej
per spek ty wie, dzia ła nia te przy czy nia ją się bo wiem do ob ni ża nia po zio mu nie do ży wie nia
dzie ci w Pol sce.

W tym ro ku wspar ciem i in spi ra cją dla na uczy cie li są przy go to wa ne przez me to dy ka
sce na riu sze 12 śnia dań edu ka cyj nych ob ra zu ją cych 12 za sad zdro we go od ży wia nia. Ła mi -
głów ki, do świad cze nia, dys ku sje i oczy wi ście sa mo dziel ne przy go to wa nie pysz nych śnia -
dań to wy zwa nia dla uczniów. Aby przy łą czyć się do pro gra mu i ko rzy stać z cie ka wych
ma te ria łów dy dak tycz nych, wy star czy za re je stro wać szko łę na stro nie www.snia da nie da je -
moc.pl. Do dat ko wo szko ły, na uczy cie le i ucznio wie mo gą wziąć udział w dwóch kon kur -
sach z atrak cyj ny mi na gro da mi. Zgło sze nia trwa ją.

Or ga ni za to rzy kam pa nii nie za po mnie li tak że o ro dzi cach. Na stro nie www.snia da -
nie da je moc.pl znaj du ją się po ra dy eks per tów oraz sce na riu sze za baw edu ka cyj nych do ty -
czą cych zdro we go od ży wia nia, któ re mo gą zo stać wy ko rzy stać pod czas co dzien nych za -
baw z dziec kiem. Nie za brak nie tak że smacz nych in spi ra cji na pierw sze i dru gie śnia da -
nie. 

Już te raz zdra dza my prze pis na uroz ma ico ne dru gie śnia da nie do szko ły, któ re go au -
to rem jest am ba sa dor pro gra mu Śnia da nie Da je Moc, ku charz To mek Woź niak.

Or ga ni za to rem pro gra mu „Śnia da nie da je moc” jest Part ner stwo dla Zdro wia – ko ali -
cja firm: Da no ne, Lu bel la, Bie dron ka oraz In sty tut Mat ki i Dziec ka. Part ner stwo dla
Zdro wia po wsta ło w 2006 ro ku w ce lu prze ciw dzia ła nia nie do ży wie niu dzie ci w Pol sce
oraz pro pa go wa nia wśród naj młod szych zdro wych na wy ków ży wie nio wych. 

Do tej po ry do dru giej edy cji pro gra mu zgło si ło się już 3856 szkół z ca łej Pol ski czy -
li 62 proc. wię cej niż w ubie głym ro ku.

Am ba sa do ra mi dru giej edy cji pro gra mu Śnia da nie Da je Moc są: 9-let nia Ola, któ ra
roz po czy na przy go dę z go to wa niem oraz ener gicz ny ku charz To mek Woź niak – au tor
prze pi sów na szyb kie, ko lo ro we i po żyw ne śnia da nie, któ re z ape ty tem zje każ de dziec ko.

Pa tro nat ho no ro wy nad ak cją ob ję li: Ma zo wiec ki Ku ra tor Oświa ty oraz Za chod nio -
po mor ski Ku ra tor Oświa ty, Świę to krzy ski Ku ra tor Oświa ty, Wiel ko pol ski Ku ra tor Oświa -
ty, Ślą ski Ku ra tor Oświa ty, Łódz ki Ku ra tor Oświa ty, Ku jaw sko -po mor ski Ku ra tor Oświa -
ty, War miń sko -ma zur ski Ku ra tor Oświa ty, Po mor ski Ku ra tor Oświa ty, Ma ło pol ski Ku ra -
tor Oświa ty, Lu bu ski Ku ra tor Oświa ty

W kwiet nio wym nu me rze dwu ty go dni ka
,,Extra Kor so” opu bli ko wa ny zo stał ob szer ny
ar ty kuł za ty tu ło wa ny ,,Szpi tal na ron dzie”.
Dziś nie czas i miej sce aby oce niać su biek -
tyw ne po glą dy au to ra tek stu, któ ry na zy wa
sie bie ,,Cier pli wy, bo zdro wy miesz ka niec Bu -
ska”. Być mo że au tor w isto cie był zdro wy,
lecz z pew no ścią ,,cier pli wym” nie był. Dziś
przy cho dzi czas by po in for mo wać czy tel ni -
ków o ak tu al nej sy tu acji na szej bu skiej lecz ni -
cy.  

ZA PY TA KTOŚ, DLA CZE GO DZIŚ? 
Od po wiedź jest oczy wi sta. Nie spo sób wy -

po wia dać się obiek tyw nie i rze tel nie na te mat
kon dy cji szpi ta la na pro gu wdra ża nia zmian,
któ rych efek ty są wi docz ne w pew nej per spek -
ty wie cza so wej, kil ku lub kil ku na stu mie sięcz -
nej. Tu cier pli wość jest jed nak wska za na. Nie -
któ re za da nia mia ły dla nas cha rak ter prio ry te -
to wy, bo wiem w usta wie o dzia łal no ści lecz ni -
czej, usta wo daw ca wpro wa dził ter mi ny, w któ -
rych na le ży zbi lan so wać szpi tal by nie do pro wa -
dzić do je go prze kształ ce nia, a prze cież po zo -
sta wie nie szpi ta la ja ko pu blicz ne go za kła du
opie ki zdro wot nej to je den z na szych głów nych
ce lów. Uwa ża my, że nie for ma or ga ni za cyj no -
praw na de cy du je o kon dy cji szpi ta la, lecz spo -
sób je go za rzą dza nia w wy mia rze eko no micz -
nym i przede wszyst kim me dycz nym, bo to z
punk tu wi dze nia pa cjen ta jest naj waż niej sze. 

Obec nie śmia ło moż na stwier dzić, że dzię -
ki zro zu mie niu po wa gi sy tu acji przez pra cow ni -
ków, ich cięż kiej pra cy, a tak że dzię ki od po wied -
nim za rzą dza niu szpi ta lem je ste śmy w do brej, a
mo że na wet w bar dzo do brej sy tu acji fi nan so -
wej od da la ją cej wid mo prze kształ ce nia szpi ta la.
Co za tym czę sto idzie, wid mo re duk cji za trud -
nie nia i in nych szko dli wych kon se kwen cji prze -
kształ ce nia. Re ali zu je my tak że zna czą ce in we sty -
cje m.in. re mont po miesz czeń pod no wo cze sne
la bo ra to rium (wkrót ce otwar cie) i przy szpi tal ne
lą do wi sko. Trwa ją pra ce zwią za ne z wpro wa dze -
niem in for ma ty za cji w szpi ta lu. Nie ba wem roz -

pocz nie się re ali za cja pro jek tu na do po sa że nie
od dzia łów w no wo cze sny sprzęt me dycz ny,
war tość te go za da nia to bli sko mi lion osiem set
ty się cy zło tych. Wkrót ce ru szy re mont izby
przy jęć i wie le in nych za dań, któ re już re ali zu je -
my bądź nie dłu go roz pocz nie my. 

Trwa ją przy go to wa nia do ter mo mo der ni -
za cji szpi ta la. Tu na le żą się po dzię ko wa nia wła -
dzom na sze go po wia tu, bo wiem Sta ro stwo Po -
wia to we w Bu sku -Zdro ju wdra ża to przed się -
wzię cie. Wła dze po wia tu wspie ra ją szpi tal fi nan -
so wo, tak że przy wie lu in nych za da niach. Ra da
Spo łecz na tak że przy chyl nie od no si się do na -
szych za mie rzeń. Te raz, kie dy kon dy cja fi nan so -
wa jest pod kon tro lą i jest do bra, przy cho dzi
czas na suk ce syw ne bu do wa nie do brej opi nii o
na szym szpi ta lu w aspek cie me dycz nym tj. ho -
spi ta li za cji pa cjen tów i wszyst kim tym, co się z
tym wią że. Czę sto opi nie są nie spra wie dli we, ale
jak to by wa ,,je den nie za do wo lo ny, za krzy czy
stu za do wo lo nych”. 

KAŻ DY Z NAS MO ŻE BYĆ PA CJEN TEM
Wy cho dząc z ta kie go za ło że nia mu si my

przy znać, że dla nas pa cjen tów, naj waż niej sze
jest we wnętrz ne po czu cie, że od po cząt ku kie -
dy zgło si my się do le ka rza aż do ostat nie go za -
bie gu zro bio no wszyst ko, że by nas po sta wić na
no gi. Od le ka rza wy ma ga my oprócz wie dzy i fa -
cho wo ści, tak że po wo ła nia, któ re prze ja wia się
w pod mio to wym, a nie przed mio to wym po dej -
ściu do cho re go. Tak że pie lę gniar ki, per so nel
po moc ni czy i wszy scy pra cow ni cy za kła du win -
ni wie dzieć, że czło wiek cho ry róż nie re agu je na
swo ją cho ro bę i na to w szpi ta lu trze ba być
przy go to wa nym. Uśmiech, do bre sło wo, do da -
nie otu chy i wspar cie czę sto wię cej zna czy od
przed sta wie nia nie rzad ko nie zro zu mia łej
dla pa cjen ta in for ma cji me dycz nej o
stwier dzo nej dia gno zie. Ta ki cel so bie
ob ra li śmy w bu skim szpi ta lu i do nie go
dą ży my, ro zu mie jąc ocze ki wa nia pa -
cjen tów. Zda je my so bie spra wę, że pa -
cjen ci po win ni być prze ko na ni, że bu -

skim szpi ta lem za rzą dza ją do brzy me ne dże ro -
wie z pro fe sjo nal nym per so ne lem. Sta ra my się
więc na ta ką oce nę za słu żyć.  

Po dzie li łem się kie dyś spo strze że niem z
Ma riu szem So bo wskim, za stęp cą dy rek to ra d.s.
lecz nic twa. Stwier dzi łem: ,,Wiesz, nasz szpi tal
jest jak pa cjent. W pierw szej ko lej no ści wy ma ga
dia gno zy. Trze ba prze cież okre ślić, co nie wła ści -
wie funk cjo nu je w skom pli ko wa nym szpi tal -
nym or ga ni zmie. Na stęp nie na le ży wy pra co wać
po mysł na je go le cze nie, a na ko niec za cząć le -
czyć”. 

Uśmiech nął się tyl ko. My ślę, że ak cep to -
wał po rów na nie, bo prze cież ja ko do bry le karz
do sko na le wie, że tak jak dla sku tecz ne go le cze -
nia pa cjen ta ko niecz na jest wła ści wa dia gno za i
od po wied nia te ra pia, tak rów nież dla uzdro wie -
nia na sze go szpi ta la ko niecz ne by ło zdia gno zo -
wa nie po trzeb i wpro wa dze nie od po wied niej te -
ra pii. 

Dziś z pew no ścią znaj du je my się na eta pie
uzdra wia nia i choć nie zna ny au tor wspo mnia -
ne go na wstę pie ar ty ku łu uznał, że w kwiet niu
te go ro ku by li śmy ,,na ron dzie”, a mo że wła ści -
wiej by ło by po wie dzieć ,,w okre sie dia gno zy” to
za pew niam, że obec nie zmie rza my we wła ści -

wym kie run ku, bo z ,,ron -
da” kie dyś trze ba zje -
chać i choć cza sem bę -
dzie to dro ga dłu ga i
krę ta, to jed nak do
ce lu trze ba do je chać. 

GRZE GORZ LA SAK

Szpi tal z „ron da” wy cho dzi na pro stą  
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Miesz kań cy na sze go re gio nu co raz chęt niej ku -
pu ją róż ne rze czy w In ter ne cie. Ta kie za ku py, mi -
mo, że są wy god ne, bo do ko nu je się ich z „do -
mo we go fo te la” to mo gą nam cza sa mi przy spo -
rzyć pro ble mów. Co raz czę ściej zda rza się, że
pa da my ofia ra mi oszu sta lub zło dzie ja in ter ne to -
we go.

Nie ma ty go dnia, aby na po ste ru nek po li cji w
na szym wo je wódz twie nie zgło sił się ktoś, kto nie -
ste ty padł ofia rą „in ter ne to we go oszu sta” i nie po -
in for mo wał po li cjan tów o nie uczci wym sprze daw -
cy.

Po ni żej przed sta wia my kil ka rad, jak ustrzec się
ta kich „in ter ne to wych” oszu stów:

1. Pa mię taj my, aby za wsze kie ro wać się ogra ni -
czo nym za ufa niem do sprze da ją ce go.

2. Ni gdy nie ku puj my w sie ci ko rzy sta jąc z
kom pu te ra sto ją ce go w ka fej ce in ter ne to wej (to wła -
śnie tam naj ła twiej o utra tę po uf nych da nych). Ku -
pu jąc w In ter ne cie uży waj my tyl ko kom pu te ra do -
mo we go i za cho wuj my ca łą ko re spon den cję ze
sprze daw cą. Je śli nas oszu ka, po zwo li to po li cji
szyb ko ująć ta kie go nie uczci we go spraw cę.

3. Pa mię taj my, aby ku pu jąc co kol wiek w In ter -
ne cie ko rzy stać tyl ko ze zna nych i spraw dzo nych

por ta li in ter ne to wych.

4. Pa mię taj my, aby przed każ dym za ku pem w
wir tu al nym skle pie za się gnąć opi nii o nim i
sprawdź my je go rze tel ność (mo że my np. przej rzeć
opi nię na te mat da ne go sprze daw cy ja kie w In ter -
ne cie „wy sta wi li” mu in ni ku pu ją cy u nie go).

5. Zwra caj my uwa gę, czy sklep na swo ich stro -
nach in ter ne to wych po da je swój ad res i nu mer te -
le fo nu – za wsze w ra zie kło po tów bę dzie my mo gli
roz wiać swo je wąt pli wo ści.

6. Pa mię taj my, aby pła cąc kar tą kre dy to wą
zwra cać uwa gę, czy po łą cze nie in ter ne to we jest bez -
piecz ne i czy prze sy ła ne przez nas da ne nie zo sta -
ną wy ko rzy sta ne przez oso by nie upraw nio ne (na
do le „bez piecz nej” stro ny po wi nien po ja wić się
sym bol za mknię tej kłód ki – po „klik nię ciu” na
kłód kę po win na wy świe tlić się in for ma cja po twier -
dza ją ca toż sa mość stro ny, a na koń cu ad re su – li -
ter ki "https").

7. Ku pu jąc na au kcji in ter ne to wej pa mię taj my
o spraw dze niu ko men ta rzy o sprze da ją cym (brak
ko men ta rzy po zy tyw nych lub ich nie wiel ka licz ba
po win ny wzbu dzić na szą szcze gól ną czuj ność –
mo że wów czas mi mo atrak cyj nej ce ny le piej zre zy -
gno wać z za ku pów u ta kiej oso by?) Pa mię taj my
tak że aby spraw dzić „za co” są te ko men ta rze.

8. Pa mię taj my, aby za wsze kie dy otrzy ma my
ofer tę e -ma ilem nie ko rzy stać z lin ków, któ re nam
przy sła no - na stro nę skle pu wejdź my wpi su jąc ad -
res w oknie prze glą dar ki – w ten spo sób unik nie my
stron pod szy wa ją cych się pod le gal nie dzia ła ją ce
skle py.

9. Pa mię taj my, aby za ma wia jąc sprzęt za py tać
„in ter ne to we go sprze daw cę”, czy w pacz ce znaj -
dzie my ra zem ze sprzę tem rów nież ory gi nal ne
opro gra mo wa nie na pły tach oraz in struk cję ob słu -
gi.

10. Pa mię taj my, aby ku pu jąc te le fon ko mór ko -
wy za py tać o ła do war kę oraz do wód za ku pu – ich
brak mo że świad czyć o tym, że te le fon mo że po -
cho dzić z prze stęp stwa.

Je śli, mi mo za cho wa nia za sad ostroż no ści, do -
sta nie my za miast za mó wio ne go pro duk tu pu ste
pu deł ko, na tych miast za dzwoń cie Pań stwo na po -
li cję ko rzy sta jąc z nu me ru alar mo we go 997 lub z
te le fo nu za ufa nia 0-800-559-975. Wte dy ta ka za pi sa -
na ko re spon den cja i prze sła na przez oszu sta pu sta
pacz ka bę dą sta no wi ły do wód prze stęp stwa.

Pa mię taj my, że tyl ko na sza ostroż ność, czuj -
ność i dy stans do prze ka zy wa nych in for ma cji spo -
wo du ją, iż nie sta nie my się ko lej ną ofia rą oszu stwa.

Nie daj się oszukać
metodą na „wnuczka” W na szych la sach po ja wił się wy syp grzy bów.

Wie lu miesz kań ców na sze go re gio nu wy bie ra
się ca łą ro dzi ną na wspól ne grzy bo bra nie. Świę -
to krzy ska po li cja ape lu je do osób zbie ra ją cych
grzy by o zwra ca nie uwa gi na po zo sta wio ne mie -
nie w sa mo cho dach oraz o roz wa gę pod czas wi -
zy ty w le sie.

Grzy bo bra nia to okres wzmo żo nych wła mań
do aut po zo sta wio nych w po bli żu kom plek sów le -
śnych. Łu pem wła my wa czy pa da ją to reb ki, sa szet ki,
port fe le, te le fo ny ko mór ko we.

Ape lu je my do wszyst kich mi ło śni ków grzy bo -
bra nia, aby w za par ko wa nych przy la sach sa mo cho -
dach nie po zo sta wia li war to ścio wych przed mio tów. 

Zło dzie je wy ko rzy stu jąc fakt, że grzy bia rze od -
cho dzą da le ko od swo ich sa mo cho dów, ob ser wu ją
za par ko wa ne po jaz dy. Je śli za uwa żą w nich ja kieś
cen ne przed mio ty, zgod nie z po wie dze niem „ oka -
zja czy ni zło dzie ja” wła mu ją się do nich i za bie ra ją
cen ne przed mio ty.

Nie zo sta wiaj my, za tem war to ścio wych rze czy
np. te le fo nów ko mór ko wych, do ku men tów, sa sze -
tek czy to re bek na wierz chu w sa mo cho dzie, aby
„nie ku sić” zło dzie ja. Za bie raj my je ze so bą. Par kuj -
my po jaz dy na par kin gach, bar dziej uczęsz cza nych
przez lu dzi. Jest szan sa, że to od stra szy zło dzie ja.

Po li cja otrzy mu je tak że zgło sze nia do ty czą ce
za gi nię cia osób na te re nach le śnych.

War to za pa mię tać kil ka pod sta wo wych za sad,
któ re po zwo lą bez piecz nie wró cić do do mu i unik -
nąć stre su ją cych prze żyć: Uda jąc się do la su po wia -
dom bli skich, w ja kiej oko li cy bę dziesz prze by wać.
Określ ra my cza so we po wro tu. Sta raj się, aby pod -
czas le śnej wy pra wy to wa rzy szył ci ktoś zna jo my,
uni kaj sa mot nych wę dró wek. Sta raj się wy po sa żyć
swój strój grzy bia rza w ele men ty od bla sko we, dzię -
ki któ rym w cza sie zmien nej au ry lub za pa da ją ce go
zmro ku bę dziesz wi docz ny. Je śli to wa rzy szą ci dzie -
ci lub oso by star sze, scho ro wa ne nie trać ich z po -
la wi dze nia. Chwi la nie uwa gi mo że za koń czyć się
dla nich tra gicz nie. Znajdź ele ment cha rak te ry stycz -
ny na da nym te re nie, któ ry uła twi to bie od na le zie -
nie dro gi po wrot nej. Za bierz ze so bą te le fon. Na wią -

za nie kon tak tu te le fo nicz ne go umoż li wia nie zwłocz -
ne pod ję cie sku tecz nych dzia łań w sy tu acji za gu bie -
nia się w le sie.

Mu si my tak że pa mię tać, że zbie ra jąc grzy by
mu si my mieć pew ność czy da ny okaz jest ja dal ny.
W ra zie wąt pli wo ści, po win ni śmy się gnąć po atlas
lub za py tać bar dziej do świad czo nych grzy bia rzy. Pa -

mię taj my, aby nie ulec za tru ciu, zbie rać na le ży grzy -
by du że i wy ro śnię te, a uni kać mło dych, nie wy -
kształ co nych, gdyż ła twiej wte dy o po mył kę. Ga tun -
ki z blasz ka mi pod ka pe lu szem są zwy kle tru ją ce,
dla te go bez piecz niej jest wy bie rać grzy by rur ko we.

GA

Jak bezpiecznie kupować w Internecie?

Uwa ga na grzy bo bra niu
Tyl ko w cią gu jed ne go dnia na te re nie wo je wódz twa świę -
to krzy skie go kil ka krot nie oszu ści pró bo wa li wy łu dzić pie -
nią dze me to dą na tzw. wnucz ka. Za każ dym ra zem oso ba
dzwo ni ła do ko biet, w wie ku od 80 do 84 lat, i po da jąc się
za człon ka ro dzi ny, chcia ła oszu kać ne stor ki łącz nie na
po nad 36 ty się cy zło tych. Na szczę ście w każ dym przy -
pad ku oso by wy ka zy wa ły się czuj no ścią i nie da ły się
oszu kać.

Me to da dzia ła nia spraw ców jest pra wie za wsze ta ka sa -
ma. Oszust wy bie ra oso bę i gro ma dzi na jej te mat in for ma -
cje. Na stęp nie dzwo ni i przed sta wia się za człon ka ro dzi ny,
naj czę ściej wnucz ka. Po na wią za niu kon tak tu umie jęt nie ma -
ni pu lu je roz mo wą uzy sku jąc cen ne in for ma cje. Przez te le fon
tłu ma czy, że zna lazł się w trud nej sy tu acji ży cio wej, naj czę -
ściej jest to wy pa dek i pil nie po trze bu je pie nię dzy na ope ra -
cję czy też po kry cie szkód. Za każ dym ra zem pro si o du że
kwo ty pie nię dzy, ale za da wa la go każ da ofe ro wa na su ma. Po
od biór go tów ki wy sy ła swo je go wspól ni ka lub ko le gę. Oszu -
ści dzia ła ją cy tą me to dą są bez względ ni, gdyż wy ko rzy stu ją
do bre ser ce i ła two wier ność naj czę ściej sa mot nie za miesz ku -
ją cych osób star szych. Prze stęp cy są po zba wie ni skru pu łów.

Czę sto, aby unik nąć ta kie go za gro że nia, wy star czy pa -
mię tać o zwy kłych środ kach ostroż no ści.

Po li cja świę to krzy ska zwra ca się, więc z ape lem do
wszyst kich osób sa mot nych, star szych o za cho wa nie szcze -
gól nej ostroż no ści przy wpusz cza niu do miesz ka nia lu dzi
nie zna nych, któ rzy pró bu ją sprze da wać coś po ni skich atrak -
cyj nych ce nach, czy też po da ją się za przed sta wi cie li róż ne -
go ro dza ju in sty tu cji bądź pro po nu ją za war cie ko rzyst nych
umów. Pa mię taj my, że oszu ści są go to wi wy ko rzy stać róż ne
spo so by, aby wku pić się w ła ski do mow ni ka. 

Oto kil ka rad, jak nie paść ofia rą oszu stów: Nie na le ży
wpusz czać do do mu nie zna nej nam oso by; Je że li ob ca oso -
ba przed sta wi się, ja ko pra cow nik ja kiej kol wiek in sty tu cji, po -
win no żą dać się po ka za nia sto sow nej le gi ty ma cji. Rów nież
te le fo nicz nie moż na spraw dzić, czy da na in sty tu cja wy sy ła ła
do nas swo je go pra cow ni ka; Nie wol no po zo sta wiać nie zna -
nej oso by sa mej w otwar tych drzwiach. Czę sto oszu ści pro -
szą o spraw dze nie cze goś we wnę trzu do mu - ko rzy sta jąc z
na szej nie uwa gi do ko nu ją kra dzie ży; Nie na le ży wpusz czać
do do mu sprze daw ców, któ rzy ofe ru ją nam za kup przed -
mio tów nie wia do me go po cho dze nia po bar dzo „ko rzyst -
nych” ce nach; Je że li stra ci li śmy na chwi lę czuj ność i oso ba,
któ rej nie zna my, zna la zła się już w na szym do mu, nie zdra -
dzaj my się z in for ma cją, gdzie prze cho wu je my swo je
oszczęd no ści. 

Ra dzi my, aby zwra cać szcze gól ną uwa gę na oso by, któ -
re od wie dza ją na sze do my, szcze gól nie wów czas, kie dy są to
oso by nam ob ce. Naj le piej nie ko rzy staj my z ich usług, bądź
po pro śmy są sia da lub zna jo me go, aby był bli sko nas w cza -
sie ta kiej wi zy ty. Tyl ko dzię ki ostroż no ści i prze zor no ści mo -
że my unik nąć nie przy jem nych zda rzeń. 

Ape lu je my rów nież do bli skich osób star szych - za dbaj -
cie Pań stwo o bez pie czeń stwo se nio rów. Po wiedz cie im o za -
gro że niach, uczul cie na opi sy wa ne prze stęp cze tech ni ki z
któ rych ko rzy sta ją oszu ści. Po roz ma wiaj cie ze swo imi ro dzi -
ca mi bądź dziad ka mi o czy ha ją cych na nich za gro że niach ze
stro ny ta kich osób. Wpłyń cie Pań stwo na oso by star sze, by
kon tak to wa ły się z Wa mi i py ta ły o ra dę. 

W każ dej sy tu acji bu dzą cej Pań stwa po dej rze nia co do
nie zgod nych z pra wem in ten cji nie zna nych osób na le ży się
kon tak to wać z Po li cją. Po li cjan ci na pew no spraw dzą każ dy
ta ki sy gnał i być mo że uda się zła pać oszu stów na go rą cym
uczyn ku. 

O wszyst kich pró bach wy łu dze nia pie nię dzy na tych -
miast in for muj cie Pań stwo Po li cję ko rzy sta jąc z nu me ru alar -
mo we go 997 lub z te le fo nu za ufa nia 0-800-559-975. 
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Wypadki z udziałem
rowerzystów, 
bez względu
na sprawcę, są
groźne przede
wszystkim dla nich
samych. Szczególnie
niebezpieczne 
są zdarzenia
drogowe z udziałem
samochodów
ciężarowych 
– w co szóstym
takim wypadku ginie
człowiek

Do więk szo ści wy pad ków z udzia -
łem ro we rzy stów przy czy nia ją się in ni
użyt kow ni cy dróg, w szcze gól no ści
kie row cy aut oso bo wych. Jed nak że to
ko li zja z du ży mi po jaz da mi jest dla ro -
we rzy stów szcze gól nie nie bez piecz na.
W ubie głym ro ku do szło do 184 wy -
pad ków spo wo do wa nych przez kie -
row ców cię ża ró wek. Zgi nę ło w nich 29
osób, co ozna cza, że sta ty stycz nie
w co 6. wy pad ku by ła ofia ra śmier tel -
na. Dla po rów na nia, w przy pad ku zde -
rze nia w sa mo cho dem oso bo wym
zgon był no to wa ny sta ty stycz nie co 21
wy pad ków.

Szcze gól nie nie bez piecz na dla ro -
we rzy sty jest sy tu acja, w któ rej du ży po -
jazd znaj du ją cy się obok skrę ca w pra -
wo. W przy pad ku cię ża ró wek ro we rzy -
sta bę dą cy przy kra wę dzi pa sa mo że
być nie wi docz ny dla kie row cy, po nie -
waż znaj du je się w mar twym po lu – te
two rzą się za rów no bez po śred nio obok
po jaz du, jak i nie znacz nie z przo du
po pra wej. W Ho lan dii pra wie jed -
na trze cia wy pad ków z udzia łem sa mo -
cho dów cię ża ro wych i ro we rzy stów,
pod czas któ rych do cho dzi do po waż -
nych ob ra żeń cia ła, ma miej sce w mar -
twym po lu przy skrę cie w pra wo. 

War to wie dzieć, że skrę ca jąc w pra -
wo, sa mo chód cię ża ro wy mo że naj -
pierw pod je chać bli żej le wej kra wę dzi,
two rząc znacz ną prze strzeń mię dzy po -
jaz dem a kra węż ni kiem. Jed nak w trak -
cie skrę tu cię ża rów ka znów pod je dzie
bar dzo bli sko kra węż ni ka. Znaj du ją ce -
mu się tam ro we rzy ście mo że gro zić
nie bez pie czeń stwo.

War to ko rzy stać z prze pi su, któ ry
wszedł w ży cie w ubie głym ro ku i ze -
zwa la ro we rzy stom na usta wia nie się
na środ ku pa sa przed skrzy żo wa niem.
Ro wer jest bar dziej wi docz ny, a co wię -
cej ta ka po zy cja nie po zwa la in ne mu
po jaz do wi na za ję cie miej sca obok
na tym sa mym pa sie. 

WYPADKI

PO RA DY 
DLA KIE ROW CÓW:

– Pa mię taj, że w przy pad ku
bra ku ścież ki dla ro we rów bie -
gną cej wzdłuż dro gi ro we rzy -
sta ma obo wią zek jaz dy
po uli cy.

– Pod czas wy prze dza nia ro we -
rzy sty na le ży za cho wać od -
stęp.

– Ro we rzy ści ma ją pra wo omi -
ja nia sto ją cej ko lum ny aut sto -
ją cych w kor ku z pra wej stro -
ny. Miej to na wzglę dzie.

– Agre sja ro dzi agre sję. Za jeż -
dża jąc dro gę (np. w kor ku) po -
wo du jesz, że ro we rzy sta szu ka
wol ne go miej sca i klu czy po -
mię dzy pa sa mi. Za miast blo -
ko wać, zrób mu miej sce.
Wszyst kim bę dzie się le piej
jeź dzić po na szych dro gach.

PO RA DY 
DLA RO WE RZY STÓW:

– Pa mię taj, że kie row ca mo że
Cię nie za uwa żyć.

– Uni kaj jaz dy obok cię ża rów -
ki – szcze gól nie w po bli żu
skrzy żo wań, na wet je śli prze -
strzeń mię dzy kra węż ni kiem
a po jaz dem jest du ża.

– Nie za kła daj, że po jazd je -
dzie pro sto, na wet gdy nie ma
włą czo ne go kie run kow ska zu.

– Do jeż dża jąc do skrzy żo wa -
nia naj le piej ustaw się na środ -
ku pa sa – pol skie pra wo na to
ze zwa la. To spra wia, że ro wer
jest bar dziej wi docz ny i po wo -
du je, że obok Cie bie na tym
sa mym pa sie nie usta wi się au -
to.

– Kie dy sto isz na pu stym
skrzy żo wa niu, a obok Cie bie
na tym sa mym pa sie jed nak
za trzy ma się cię ża rów ka, po -
zwól jej od je chać pierw szej,
aby upew nić się czy je dzie
pro sto, czy też skrę ca.
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Kie dyś tak na zy wał się po pu lar ny pro -
gram te le wi zyj ny dla adep tów pił kar skie -
go rze mio sła. Dziś po mi mo złych wy stę -
pów na szej re pre zen ta cji pod czas Eu ro
2012 mło dzież gar nie się do fut bo lu. Za -
czy na jąc od naj młod szej gru py mło dzi -
ków, przez tramp ka rzy i ju nio rów aż do 4
li go we go se nior skie go ze spo łu, w MKS
Bu sko – Zdrój tre nu je pra wie set ka mło -
dych za wod ni ków. 

Je śli więc na sza ka dra na ro do wa ma
wy ni ki kiep skie, to po wsta je py ta nie, na
kim wzo ru ją się na si mło dzi pił ka rze? Je śli
po słu cha my roz mów, po pa trzy my na ko -
szul ki w któ rych przy cho dzą na tre nin gi
wszyst ko sta je się ja sne. Mes si, Di da, Ro -
nal do, Le wan dow ski, Błasz czy kow ski to
głów ni bo ha te ro wie na szej mło dzie ży. Dziś
sku pię się na naj młod szej gru pie w Bu skim
MKS. 

Gru pa mło dzi ków to 35 pił ka rzy tre -
nu ją cych re gu lar nie trzy ra zy w ty go dniu
na miej skim sta dio nie. Do te go do cho dzą
me cze w każ dą so bo tę i ma my praw dzi wie
pro fe sjo nal ną dru ży nę. W tym miej scu nie
mo że my za po mnieć o tre ne rze prze ka zu ją -
cym taj ni ki fut bo lu. Ra fał Pręd ki, bo o nim
mo wa, po tra fił zdo być za ufa nie ro dzi ców
oraz ser ca mło dych pił ka rzy, w ta ki spo sób
że z gru py 12 mło dzi ków na po cząt ku na -
bo ru obec nie gru pa li czy 35 za wod ni ków.
Choć pod czas me czu w pierw szej dru ży -
nie wy cho dzi na bo isko 10 za wod ni ków to
za wsze na me czu obec ni są wszy scy. No i
oczy wi ście gru pa naj wier niej szych ki bi ców,
czy li za wsze obec ni ro dzi ce. 

Czy świe ci słoń ce, czy pa da deszcz za -
wsze ta ma ła grup ka jest na try bu nach.
Nie któ rzy mo że po wie dzą, że to ma ło zna -
czą ce spra wy, ale wy star czy po pa trzeć na
emo cje to wa rzy szą ce za rów no pił ka rzom,
jak i ich ki bi com pod czas me czu. Gło śne
okrzy ki, okla ski i do ping po każ dej ak cji,
to ce chy tych naj wier niej szych ki bi ców –
ro dzi ców. Je śli po pa trzy my na skład dru ży -
ny, to ma my w niej za wod ni ków z ca łej
gmi ny. Kon ku ren cja na każ dej po zy cji jest
znacz na i pra wie nikt nie jest pew ny, czy
wyj dzie na mecz w pod sta wo wym skła dzie. 

Są oczy wi ście ro dzyn ki, tak zwa ny
szkie let dru ży ny, na któ rym opie ra się za -
wsze wyj ścio wa dzie siąt ka. Oski, Pa try czek,
Di da, May son, Hu ber cik, Pip po, Olek,
Pro sia czek i Chmur ka to pod sta wo wi za -
wod ni cy, lecz ca ły czas mu szą udo wad niać
tre ne ro wi, że są w zna ko mi tej for mie by
wyjść na mecz w pod sta wo wym skła dzie.
Czu ją przy sło wio wy „od dech na ple cach”
dla te go sta ra ją się pod czas każ de go tre nin -
gu i me czu by po ka zać, że cią gle są naj lep -
si. Kon ku ren cja jest wiel ka i prak tycz nie na
każ dą po zy cję jest mi ni mum dwóch
zmien ni ków. 

Wróć my jed nak do po cząt ków. Nie
ma co ukry wać, że by ły trud ne i dru ży na
prak tycz nie pił kar sko nie funk cjo no wa ła.
Każ da ak cja ofen syw na to tak zwa na „sza -
rań cza”, czy li wszy scy bie gli tam gdzie po -
wę dro wa ła pił ka i o żad nej tak ty ce nie by -
ło mo wy. Po dob nie dzia ła ła obro na, by le
wy bić „ga łę” jak naj da lej bram ki. Moż na
po wie dzieć, że ja ka by ła kul tu ra gry, ta kie
też by ły wy ni ki. Na szczę ście mo zol na pra -
ca i re gu lar ne tre nin gi po zwo li ły na do pro -
wa dze nie do sy tu acji pra wie kom for to wej,

czy li trze cie miej sce na za koń cze nie roz gry -
wek po przed nie go se zo nu. 

W mię dzy cza sie dru ży na mło dzi ków
MKS ro ze gra ła mecz na ha li spor to wej w
Bu sku -Zdro ju gdzie od by wał się ju bi le uszo -
wy 20 Tur niej Pił ki Noż nej Ha lo wej o Pu -
char Po sła Kon stan te go Mio do wi cza, któ re -
go głów nym or ga ni za to rem był An drzej
Zoch. War to w tym miej scu przy po mnieć
sło wa głów ne go or ga ni za to ra, któ ry mi
zwró cił się do mło dych pił ka rzy: - Ży czę
wam, by każ dy z was był ak tyw ny i upra -
wiał sport gdy skoń czy cie ty le lat co ja.

Dziś trwa już no wy se zon i pierw sze
trzy ko lej ki przy nio sły trzy zwy cię stwa. Bi -
lans bra mek 28:0, też jest im po nu ją cy i po -
ka zu je znacz ne po stę py dru ży ny, za rów no
w for ma cjach ofen syw nych jak rów nież
obron nych. Czwar ty mecz przy niósł re mis
1:1, a pierw sza stra co na bram ka i stra ta
punk to wa wy wo ła ły złość spor to wą w mło -
dych za wod ni kach. Na po cząt ku roz gry -
wek po sta wi li so bie za cel zwy cię stwo w li -
dze, dla te go każ dy punkt stra co ny, każ da
bram ka ma tak wiel kie zna cze nie. Przed

dru ży ną jesz cze bar dzo trud ne me cze z
naj groź niej szy mi ry wa la mi, mię dzy in ny mi
z Pia stem Stop ni ca, Pia sko wian ką Pia ski
oraz Ni dą Piń czów. 

Pi sząc o me czach, o wy ni kach nie spo -
sób po mi nąć rów nież istot nych spraw
zwią za nych z or ga ni za cją za ple cza dru ży -
ny. Wszyst kie de cy zje dzia ła czy spor to -
wych oraz władz miej skich po win ny być
na kie ro wa ne na roz wój tych mło dych ta -
len tów. Mo że do cze ka my się kie dyś w Bu -
sku ta len tu na mia rę Ro ber ta Le wan dow -
skie go lub Ja ku ba Błasz czy kow skie go. Na
pew no każ dy mło dy czło wiek tre nu ją cy w
klu bie lub bie ga ją cy za pił ką po po dwór ku
ma ta kie ma rze nia. 

Ja ko ro dzi ce, opie ku no wie, lub po
pro stu lu dzie do ro śli po win ni śmy zro bić
wszyst ko by umoż li wić roz wój lo kal nych
ta len tów. Na wet je śli nie uda się żad ne mu
za wod ni ko wi z tej gru py osią gnąć suk ce su
spor to we go, to prze cież i tak wszy scy zy -
ska ją du żo wię cej. Umie jęt ność ry wa li za cji,
przy jaź nie na ca łe ży cie, roz wój fi zycz ny
oraz przede wszyst kim, każ dy z nich otrzy -

ma moż li wość wy bo ru po mię dzy pro wa -
dze niem zdro we go spor to we go try bu ży -
cia, a sie dze niem go dzi na mi przed kom pu -
te rem. 

By ry wa li za cja by ła moż li wa nie spo -
sób po mi nąć osób i firm, któ re wspo ma -
ga ją mło dych za wod ni ków. Na no wy se -
zon wszy scy za wod ni cy dru ży ny mło dzi -
ków otrzy ma li no we kom ple ty stro jów w
ko lo rze zie lo nym. No wo ścią jest du ży na -
pis „Bu sko -Zdrój” na pier siach pił ka rzy. To
tak nie wie le, a jed nak wzbu dza lo kal ną du -
mę i pa trio tyzm w naj młod szych za wod ni -
kach. Już nie mu szą tłu ma czyć skąd są i w
ja kim mie ście tre nu ją. Pa trząc na ko szul kę
wszy scy od ra zu wi dzą, że mecz gra dru ży -
na z Bu ska -Zdro ju. 

W imie niu za wod ni ków, klu bu i tre ne -
ra skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia
wszyst kim, któ rzy zro bi li co kol wiek, by ta
mło da dru ży na mo gła się roz wi jać i od no -
sić suk ce sy spor to we. Szcze gól ne po dzię ko -
wa nia skła dam ro dzi com oraz spon so rom,
któ rzy po mi mo za an ga żo wa nia wła snych
środ ków fi nan so wych po sta no wi li po zo -
stać ano ni mo wi.

Przed na mi ko lej ne je sien ne me cze na -
szej dru ży ny, któ re na pew no przy nio są
wie le nie spo dzia nek i jesz cze wię cej wzru -
szeń szcze gól nie naj wier niej szym ki bi com.
Dla te go za pra szam wszyst kich ki bi ców na
me cze na szych mło dzi ków. Za za an ga żo -
wa nie i cięż ką pra cę na le żą im się wiel kie
po dzię ko wa nia i okla ski.

Na zdję ciu w dru gim rzę dzie od le wej:
Ra fał Pręd ki – tre ner, Pio trek Mik sie wicz,
Pa weł Mik sie wicz, Oskar Gwóźdź, Ro bert
Ni zioł, Ma ciej Zwierz, Pio trek Pi wo war ski,
Mi chał By dłosz, Ja kub Pro śniak, Pa tryk
To karz, Fi lip Wik, Ma te usz Piór czyk, Fi lip
Mą czyń ski. W pierw szym rzę dzie od le wej:
Hu bert Ma la ra, Fi lip Je dy nak, Wik tor Je -
dy nak., Da niel Mru ga ła, Do mi nik Ba naś,
Fi lip Ja siń ski, Alek san der Szu mi las, Mi ko -
łaj Buc ki, Ja kub Chmu ra.

AN DRZEJ BY DŁOSZ

Pił kar ska ka dra cze ka



W szla gie ro wym me czu der bo wym ro -
ze gra nym w Piń czo wie MKS Bu sko po -
dzie lił się punk ta mi z Ni dą. Spo tka nie za -
koń czy ło się re mi sem 3:3. Bram ki dla
busz czan zdo by li Se ba stian Kru pa, Wie -
sław Fran cuz oraz Pa pe Dra me.

Po czą tek spo tka nia to obu stron ne ba -
da nie prze ciw ni ka, ale z cza sem pił ka rze
obu dru żyn na bra li we rwy i ru szy li do ata -
ków. Dru ży na Ni dy wy ko rzy sta ła w 31 i 33
mi nu cie mo ment de kon cen tra cji bu skiej
de fen sy wy i zdo by ła dwie bram ki. Na pięć
mi nut przed koń cem pierw szej po ło wy po
rzu cie wol nym Se ba stian Kru pa pięk nym
strza łem w okien ko zdo był bram kę kon -
tak to wą. Pierw sza część spo tka nia za koń -
czy ła się pro wa dze niem go spo da rzy 2:1.

Dru ga po ło wa roz po czę ła się zna ko -
mi cie dla pod opiecz nych Sła wo mi ra Grze -
si ka. W 46 mi nu cie Wie sław Fran cuz po

in dy wi du al nej ak cji, strza łem z le wej no gi
do pro wa dził do re mi su. W 60 mi nu cie bu -
ski ze spół tra ci trze cią bram kę. Dwie mi nu -
ty przed re gu la mi no wym cza sem gry Se ba -
stian Kor czak prze pro wa dził ład ną ak cję le -
wą stro ną bo iska, po któ rej za wod nik z
Piń czo wa za grał pił kę rę ką we wła snym po -
lu kar nym. Je de nast kę na bram kę za mie nił
Pa pe Dra me. 

Nie ste ty te go bar dzo cie ka wie za po -
wia da ją ce go się spo tka nia nie mo gli obej -
rzeć ki bi ce obu ze spo łów, po nie waż od by -
ło się ono bez udzia łu pu blicz no ści. To
efekt ka ry, ja ki Wy dział Dys cy pli ny Świę to -
krzy skie go Związ ku Pił ki Noż nej na niósł
na piń czow ski klub za wtar gnię cie ki bi ca
na mu ra wę po me czu Ni dy z Na przo dem
Ję drze jów i ude rze nie sę dzie go.

TEKST I FO TO. DA MIAN BĄK
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reklama

Kon kurs Extra Kor so
Maj tecz ki Dry Ni tes zo sta ły za pro jek to wa ne, aby za pew nić naj lep szą ochro nę w no cy
i tym sa mym zdrow szy sen za rów no dziec ku, jak i ro dzi com. Zo sta ły wy ko na ne z
cien kie go, su per chłon ne go ma te ria łu, dzię ki cze mu nie prze pusz cza ją wil go ci. Do -
dat ko wo ela stycz ne wstaw ki ide al nie do pa so wu ją się do cia ła, za pew nia jąc dziec ku
wy go dę. 

Dry Ni tes to prak tycz ne roz wią za nie za rów no dla dziew czy nek, jak i chłop ców w róż -
nym wie ku od 4 do 7 lat: 17-30 kg i od 8 do 15 lat: 27-57 kg. Atrak cyj ny de sign, su per -
chłon ny ma te riał oraz nie zwy kła dys kre cja pro duk tu czy nią z Dry Ni tes do sko na łe go po -
moc ni ka za po bie ga ją ce go mo krym nie spo dzian kom. Su per chłon ne maj tecz ki Dry Ni tes
to wiel ki krok ku te mu, aby dziec ko bo ry ka ją ce się z dys kom for tem noc ne go mo cze nia
prze szło przez na tu ral ny etap swo je go roz wo ju zdro wo i spo koj nie.

Bo ga ta ofer ta wzo rów to atrak cyj na per -
spek ty wa bez stre so we go przy go to wa nia swo -
je go dziec ka do snu. Maj tecz ki Dry Ni tes dys -
kret nie dba ją o to, aby ro dzi ce wraz ze swo -
imi po cie cha mi nie stra ci li przy jem niej at -
mos fe ry to wa rzy szą cej usy pia niu. 

Pro dukt jest do stęp ny w hi per mar ke -
tach, su per mar ke tach i dro ge riach w ca łym
kra ju, a tak że w skle pie Dry Ni tes na Al le -
gro. Wy star czy wejść na www.dry ni tes.al le -

gro.pl i zło żyć za mó wie nie dro gą elek tro nicz -
ną.

Py ta nie kon kur so we : Gdzie moż na ku pić
„Dry Ni tes” ?

Wśród osób, któ re prze ślą pra wi dło we od po wie dzi ze swo imi da ny mi: czy li imię i na -
zwi sko, wiek oraz miej sco wość  na ad res e -ma ilo wy kor so@extra -me dia.pl roz lo su je my pły -
ty „ Naj tek i przy ja cie le”.

Der by z re mi sem


