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ZA BA WA W ALARM 
Nu mer alar mo wy „112” jest jed no li tym ogól no eu ro pej skim nu me rem alar mo wym za rów no
dla te le fo nów sta cjo nar nych, jak i ko mór ko wych. Od po cząt ku dzia ła nia Wo je wódz kie go
Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go, któ re mie ści się w Ko men dzie Wo je wódz kiej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kiel cach, za re je stro wa no po nad 100 ty się cy po łą czeń. Po -
nad po ło wa zgło szeń ty go dnio wo jest nie uza sad nio na. Wię cej na str. 6

UWA GA NA OSZU STÓW
Co raz wię cej uczci wych lu dzi pa da ofia ra oszu stów. Zło dzie je nie ma ją
żad nych skru pu łów. Że ru ją na na iw no ści, a czę sto na do bro ci star szych
osób i okra da ją ich z ostat nie go gro sza. Są co raz bar dziej bez względ ni.
Po mi mo ostrze żeń, ofiar jest co raz wię cej, a oszu ści wy my śla ją wciąż no -
we spo so by, by zdo być pie nią dze. Wię cej na str 15

PIERW SZY W WO JE WÓDZ TWIE
Przy go to wa nia zwią za ne z otwar ciem w Ze spo le Opie ki Zdro wot nej w Bu sku -Zdro ju Od dzia łu
Ge ria trii do bie ga ją już koń ca. No wy, dwu dzie sto łóż ko wy od dział bę dzie funk cjo no wał na par te -
rze głów ne go bu dyn ku szpi ta la, w miej scu, gdzie obec nie znaj du je się Od dział Cho rób We -
wnętrz nych. Nie ozna cza to li kwi da cji Od dzia łu Cho rób We wnętrz nych. Od dział ten bę dzie zlo -
ka li zo wa ny na pierw szym pię trze bu dyn ku głów ne go szpi ta la. Wię cej na str. 7
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W dniach od 15 do 19 li sto pa da
2012 ro ku od by ły się w Bruk se li
Świa to we Tar gi Wy na laz czo ści, Ba -
dań Na uko wych i No wych Tech nik
„Brus sels In no va”. Tar gi, sta no wią
czo ło wą świa to wą im pre zę wy sta -
wien ni czą w dzie dzi nie wy na laz -
czo ści. Po świę co ne są trans fe ro wi
tech no lo gii i wdra ża niu po stę pu
tech nicz ne go. 
Ucznio wie Tech ni kum Elek tro nicz -
ne go w Po łań cu Ka mil Bą czek
i Woj ciech Dyl, za pre zen to wa li pra -
cę „Sa fe Step”- Bez piecz na la ska
dla nie wi do mych. Pro mo to ra mi
pra cy są Be ata Zyn gier i Ma riusz
Zyn gier. Wię cej na str. 3

WYNALAZEK NA WA GĘ ZŁO TA
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W cza sach ro sną cych cen ben zy ny jak -
że waż nym czyn ni kiem de cy du ją cym o za -
ku pie kon kret ne go mo de lu jest zu ży cie pa -
li wa w co dzien nej eks plo ata cji. No wy Nis -
san Mi cra z wy daj nym sil ni kiem ben zy no -
wym o po jem no ści sko ko wej 1.2 l i mo cy
mak sy mal nej 80 KM jest nie wąt pli wie jed -
nym z li de rów ni skie go za po trze bo wa nia

na ben zy nę. Zu ży cie pa li wa na po zio mie
5,0 l/100km w cy klu mie sza nym to do nie -
daw na wy nik za re zer wo wa ny je dy nie dla
sa mo cho dów wy po sa żo nych w sil ni ki wy -
so ko pręż ne. Tym cza sem naj now sze go Nis -
sa na Mi crę na pę dza no wo cze sny, ta ni
w za ku pie i eks plo ata cji sil nik ben zy no wy. 

Po nad to Nis san Mi cra cha rak te ry -
zu je się praw do po dob nie naj lep szą
re la cją ce ny za ku pu do po zio mu
wy po sa że nia stan dar do we go w seg -
men cie B. W skład wy po sa że nia
wcho dzą: kli ma ty za cja ma nu al na,
ra dio od twa rzacz CD z gniaz dem
Aux -in, Blu eto oth oraz do dat ko we
ste ro wa nie sys te mem au dio przy ci -
ska mi zlo ka li zo wa ny mi w ko le kie -
row ni cy. Ele men ty wpły wa ją ce
na bez pie czeń stwo po dró żu ją cych
to przede wszyst kim: ESP, ABS,
EBD, BA, 6 po du szek po wietrz -

nych, w tym kur ty ny po wietrz ne. Każ -
da Mi cra zo sta ła rów nież wy po sa żo -
na we wspo ma ga nie kie row ni cy, elek -
trycz nie ste ro wa ne szy by przed nie, cen -
tral ny za mek ste ro wa ny pi lo tem czy
kom pu ter po kła do wy.

Od ce ny de ta licz nej tak wy po sa żo nej
Mi cry od li czy my ra bat 9.290 zł. Ce na wy -
prze da żo wa rocz ni ka, któ ra obej mu je rów -
nież koszt la kie ru me ta licz ne go, wy no si
36.900 zł. Przy za ku pie moż na sko rzy stać
z sys te mu fi nan so wa nia 50/50 proc. oraz
pa kie tu ubez pie cze nio we go w atrak cyj nej
ce nie. Dla osób któ re chciał by pła cić ni ską
ra tę mie sięcz ną przy go to wa ny zo stał pro -
mo cyj ny kre dyt z opro cen to wa niem już
od 5,49 proc. oraz pa kie tem ubez pie cze -
nio wym w atrak cyj nej ce nie.

In te re su ją cą pro po zy cją bę dzie Nis -
san Qa shqai. Te go naj po pu lar niej sze go
na pol skim ryn ku cros so ve ra, moż na ku -
pić te raz z ca łym pa kie tem pro mo cji.
Od ce ny de ta licz nej od li czy my bo wiem
ra bat do 12 tys. zł. w za leż no ści od wer -
sji. Moż na przy tym do dat ko wo wy brać
jed ną z ofert fi nan so wych: do wy bo ru
ma my kre dyt pro mo cyj ny 50/50 proc.
oraz kre dyt z ra tą mie sięcz ną z ni skim

opro cen to wa niem już od 5,99 proc. i pa -
kie tem ubez pie cze nio wym za 2 proc.
war to ści ku po wa ne go au ta. 

Po dob ne atrak cje cze ka ją klien tów
przy za ku pie naj mniej sze go, ale wy wo -
łu ją ce go naj wię cej emo cji cros so ve ra
Nis sa na Ju ke. Ra ba ty w przy pad ku te go
mo de lu wy no szą na wet do 10 tys. zł.
i ofer ta ta rów nież jest łą czo na z ofer tą
fi nan so wą tzn. moż na sko rzy stać z kre -
dy tu 50/50 proc. Dla osób, któ re chcia -
ły by pła cić jak naj niż sze ra ty mie sięcz -

ne przy go to wa ny zo stał pro mo cyj ny
kre dyt z ni skim opro cen to wa niem już
od 5,99 proc. i pa kie tem ubez pie cze -
nio wym za 2 proc. war to ści ku po wa ne -
go au ta. 

Oce nia jąc przy go to wa ne ofer ty moż -
na więc po wie dzieć, że to rze czy wi ście naj -
lep szy mo ment na za kup no we go Nis sa na,
bo wiem tak atrak cyj nej ofer ty w tym ro ku
jesz cze nie by ło. Ofer ta do ty czy wy bra nej
par tii sa mo cho dów i waż na jest do wy czer -
pa nia za pa sów. 

Wy prze daż rocz ni ka 2012 w kie lec kim sa lo nie Nis sa na trwa.

Ku si nie tyl ko ce ną
To praw do po dob nie naj lep szy mo ment na za kup Nis sa na ob -
ję te go spe cjal ną ofer tą wy prze da żo wą. Za in te re so wa nie
z pew no ścią bę dzie spo re, bo przy go to wa nych atrak cji nie
bra ku je. Za rów no ce ny wy prze da żo we, jak i ofer ty fi nan so wa -
nia są bar dzo ku szą ce.
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W dniach od 15 do 19 li sto pa da 2012 ro -
ku od by ły się w Bruk se li Świa to we Tar gi
Wy na laz czo ści, Ba dań Na uko wych i No -
wych Tech nik „Brus sels In no va”. Tar gi,
sta no wią czo ło wą świa to wą im pre zę wy -
sta wien ni czą w dzie dzi nie wy na laz czo -
ści. Po świę co ne są trans fe ro wi tech no -
lo gii i wdra ża niu po stę pu tech nicz -
ne go. 

Ucznio wie Tech ni kum Elek tro -
nicz ne go w Po łań cu Ka mil Bą czek
i Woj ciech Dyl, za pre zen to wa li pra cę
„Sa fe Step”- Bez piecz na la ska dla nie -
wi do mych. Pro mo to ra mi pra cy są
Be ata Zyn gier i Ma riusz Zyn gier.

Pra ca zy sku jąc szcze gól nie po -
chleb ne re cen zje (ośmiu nie za leż nie
oce nia ją cych eks per tów z róż nych
kra jów), zo sta ła na gro dzo na zło tym
me da lem z wy róż nie niem. Jest to
pierw sze w hi sto rii tar gów, tak wy -
so kie wy róż nie nie, przy zna ne dla
mło dych wy na laz ców. Tar gi Brus -
sels In no va to im pre za wy sta wien ni -
cza de dy ko wa na „do ro słym”.
W spi sie wy staw ców są fir my, in sty -
tu ty na uko we i kon sor cja prze my -
sło we z ca łe go świa ta. Te go rocz ne
me da le zło te, srebr ne i brą zo we dla
Pol ski zdo by wa li m. in. pra cow ni cy
na uko wi Po li tech nik, In sty tu tów
Na uko wych i in no wa cyj nych firm
ko mer cyj nych. W tar gach uczest ni -
czy li wy na laz cy z kra jów eu ro pej -

skich oraz m. in.. Ara bii Sau dyj skiej, Taj -
wa nu.

Wy na la zek Ka mi la i Wojt ka był pre -
zen to wa ny w głów nych wia do mo ściach te -
le wi zji bel gij skiej i wzbu dził ogrom ne za in -
te re so wa nie. W ko lej nym dniu tar gów sto -
isko uczniów po ła niec kie go tech ni kum by -

ło ob le ga ne przez te le wi dzów. Ka mil i Woj -
tek za sta na wia ją się jak zre ali zo wać pierw -
sze ko mer cyj ne za mó wie nia zło żo ne przez
fran cu skich in we sto rów. 

Eli mi na cją do bruk sel skich tar gów, był
ogól no pol ski kon kurs Mło dy Wy na laz ca.
Or ga ni za to rem wy jąt ko wo pre sti żo we go

i in ter dy scy pli nar ne go kon kur su
Mło dy Wy na laz ca jest HAL LER.
SA. – ge ne ral ny przed sta wi ciel wie -
lu świa to wych im prez tar go wych.

Kon kurs Mło dy Wy na laz ca
jest ob ję ty pa tro na tem przez Mi -
ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go, a w ju ry za sia da ją wy -
bit ni eks per ci bę dą cy pra cow ni ka -
mi na uko wy mi wio dą cych uczel ni
tech nicz nych w kra ju. Do star tu
w zma ga niach kon kur so wych są
upraw nie ni mło dzi wy na laz cy
do 25 ro ku ży cia (ucznio wie, stu -
den ci, mło dzi pra cow ni cy na uko -
wi). Ucznio wie z Po łań ca w edy cji
2012 ro ku zdo by li pierw sze i trze -
cie miej sce w Pol sce. 

Jest to ko lej ny, ogrom ny suk -
ces uczniów na szej szko ły. W ubie -
głym ro ku Mar cin Rę dziń ski i Łu -
kasz Li zak za wy ko na nie pra cy
„Kal ku la tor skle po wy” zdo by li
trze cie miej sce w Pol sce, a póź niej
od nie śli świa to wy suk ces na Brus -
sels In no va 2011 zdo by wa jąc brą -
zo wy me dal i spe cjal ną na gro dę

Sto wa rzy sze nia Wy na laz ców Fran cu skich
oraz na gro dę Le onar do da Vin ci dla naj -
lep szych mło dych wy na laz ców. 

Wszy scy lau re aci kon kur su są ab sol -
wen ta mi Tech ni kum Elek tro nicz ne go
w Po łań cu, kla sa „A” o spe cjal no ści „elek -
trycz na i elek tro nicz na au to ma ty ka prze -
my sło wa”, a od paź dzier ni ka 2012 ro ku są
stu den ta mi Wy dzia łów Ener ge ty ki i Au to -
ma ty ki Po li tech ni ki Kra kow skiej. 

Wy jazd (prze lot, po byt) na tar gi „Brus -
sels In no va”, był moż li wy dzię ki współ fi -
nan so wa niu sta ro stwa po wia to we go w Sta -
szo wie i eu ro po sła Cze sła wa Sie kier skie go. 

Pro mo to rzy w/w prac od lat in spi ru ją
i wsz cze pia ją pa sje zdo by wa nia wie dzy. 

Be ata Zyn gier to te go rocz na lau re -
at ka kon kur su Na uczy ciel Ro ku oraz

lau re at ka mię dzy na ro do we go kon kur su
Unii Eu ro pej skiej na na zwę no we go
pro gra mu „Ho ri zon 2020 – the Fra me -
work Pro gram me for Re se arch and In -
no va tion”. 

Ma riusz Zyn gier to eu ro pej ski je dy ny
pol ski am ba sa dor pro gra mu Le do na dro
da Vin ci, na gro dzo ny przez Ko mi sję Eu -
ro pej ską w ro ku 2006, naj lep szy na uczy -
ciel przed mio tów za wo do wych w ogól -
no pol skim kon kur sie Na uczy ciel Ro ku
2004.

Obo je są pro mo to ra mi i wy cho waw ca -
mi dzie sią tek lau re atów i fi na li stów ogól no -
pol skich kon kur sów i olim piad za wo do -
wych z dzie dzi ny elek tro tech ni ki i elek tro -
ni ki. 

STANISŁAW ROGALA

Naj lep si w tym ro ku na świe cie mło dzi wy na laz cy po cho dzą z Po łań ca.

Wy na la zek na wa gę zło ta



Wydarzenia4 Czwartek, 22 listopada 2012

reklama

Od11 do23 grud nia wsied miu mia stach
pu blicz ność pol ska bę dzie mia ła oka zję
po dzi wiać dwa naj słyn niej sze i naj bar -
dziej po dzi wia ne spek ta kle na świe cie
„Dzia dek do Orze chów” i „Je zio ro Ła bę -
dzie”

Sta ło się już tra dy cją, że w okre sie zi -
mo wym, kie dy za okna mi ro bi się po nu ro
i smut no, Mo scow Ci ty Bal let przy jeż dża
do Pol ski, aby za brać wi dzów w świat pe -
łen po zy tyw nych emo cji, w kra inę ba śni
i pięk na. W tym ro ku, od 11 do 23 grud -
nia, w sied miu mia stach pu blicz ność bę -
dzie mia ła oka zję po dzi wiać dwa naj słyn -
niej sze i naj bar dziej po dzi wia ne spek ta kle
na świe cie: Dzia dek do Orze chów i Je zio -
ro Ła bę dzie. 

Mo scow Ci ty Bal let to re no mo wa -
na gru pa, któ rą pol scy wi dzo wie po ko cha -
li już wie le lat te mu, ob da rza jąc ją uzna -

niem i wiel kim po dzi wem. W cią gu ostat -
nich kil ku lat ich przed sta wie nia obej rza ło
w Pol sce po nad 140 tys. osób! Po wo dem
te go jest fakt, że ba let pre zen tu je tech ni kę
tań ca kla sycz ne go w wy ko na niu naj bar -
dziej uta len to wa nych, peł nych wdzię ku
tan ce rzy, któ rzy pod czuj nym okiem za ło -
ży cie la i dy rek to ra ar ty stycz ne go Vic to ra
Smir no va – Go lo va no va osią ga ją w tań cu
praw dzi wą per fek cję. Pu blicz ność wy cho -
dzi ze spek ta kli Mo scow Ci ty Bal let z wy -
pie ka mi na twa rzy, za chwy ca jąc się ogrom -
nym ta len tem i pro fe sjo na li zmem tan ce rzy
oraz ma gicz nym kli ma tem przed sta wień. 

Mo scow Ci ty Bal let przy je dzie do Pol -
ski z dwo ma naj słyn niej szy mi przed sta wie -
nia mi. Pierw szy spek takl to „Dzia dek
do Orze chów”, zaś dru gie przed sta wie nie
to „Je zio ro Ła bę dzie”, któ re jest naj słyn -
niej szym i uwiel bia nym przez pu blicz ność
ba le tem Pio tra Czaj kow skie go. Na sy co ny
li ry zmem, po etyc ką fan ta sty ką i wspa nia łą

cho re ogra fią nie zmien nie za chwy ca
od wie lu lat. Wąt ki mi ło sne, jak i dra ma -
tycz ne prze pla ta ją się ze so bą, ni czym
w ka lej do sko pie. Są one do dat ko wo po tę -
go wa ne prze pięk ną mu zy ką, któ ra wraz
z bo ha te ra mi ilu stru je ca łą ga mę i po tę gę
uczuć im to wa rzy szą cych, od roz cza ro wa -
nia po mi łość. Dziew czę ta za klę te w ła bę -
dzie, Zły Duch i uczu cia prze kra cza ją ce
gra ni ce ży cia i śmier ci wciąż wzru sza ją wi -
dzów na ca łym świe cie. 

God na po dzi wu wy ra zi stość ru chów
tan ce rzy w po łą cze niu z fan ta stycz ną cho -
re ogra fią po ka zu ją nam jak bar dzo Ro sja -
nie ko cha ją ba let. Są w tym per fek cjo ni sta -
mi i to oni wy ty cza ją stan dar dy dla in nych
grup ba le to wych na świe cie. Im po nu ją ca
cho re ogra fia, olśnie wa ją ce ko stiu my, ma gia
świa teł i urze ka ją ca sce no gra fia – wszyst ko
to skła da się na wy stęp Mo scow Ci ty Bal -
let spra wia jąc, że ca łość za pie ra dech

w pier siach. – Two rzą tak wiel ką sztu kę, że
jest ona prze ży ciem na wet dla tych, co tań -
ca nie lu bią – tak pra sa opi su je wy stę py
Mo scow Ci ty Bal let.

Nie słab ną ca po pu lar ność i do sko na ła
re pu ta cja mię dzy na ro do wych wy stę pów

Mo scow Ci ty Bal let po zwo li ła mu na sta -
łe za jąć miej sce w świa to wej czo łów ce. 

12 grud nia – Kiel ce, Kie lec kie Cen -
trum Kul tu ry godz. 16.30 i 20.00. Ce ny bi -
le tów 100,120,150zł.

Wię cej na www.ma kro con cert.pl 

Mo skiew ski w Kiel cach

W po nie dzia łek, 19 li sto pa da od był się
w War sza wie, w ho te lu Mar riott X Ju bi le -
uszo wy Kon gres Eks por te rów Pol skich,
zor ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie
Eks por te rów Pol skich. Pa tro nat ho no ro -
wy nad kon gre sem ob jął Wi ce pre mier
iMi ni ster Go spo dar ki Wal de mar Paw lak,
Wi ce mar sza łek Sej mu RP Eu ge niusz
Grzesz czak, Mi ni ster Rol nic twa Sta ni -
sław Ka lem ba i Mar szał ko wie Wo je -
wództw.

X Ju bi le uszo wy Kon gres Eks por te rów
Pol skich otwo rzył i pro wa dził Pre zes Za rzą -
du Sto wa rzy sze nia Eks por te rów Pol skich
Mie czy sław Twa róg. 

Te ma tem X Ju bi le uszo we go Kon gre su
Eks por te rów Pol skich by ły per spek ty wy
i moż li wo ści wzro stu eks por tu na ryn ki za -
gra nicz ne, bę dą ce go si łą na pę do wą roz wo -
ju go spo dar ki oraz zwięk sze nia udzia łu
Pol ski w mię dzy na ro do wym po dzia le pra -
cy.. 

W X Ju bi le uszo wym Kon gre sie Eks -
por te rów Pol skich wzię ło udział oko ło 250
osób, w tym po nad 150 eks por te rów ze
wszyst kich branż i re gio nów kra ju. W gro -
nie go ści ho no ro wych udział wzię li m. in.

Sta ni sław Ka lem ba, Mi ni ster Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi; Vik tor Ga isenk Am ba sa dor
Bia ło ru si; po seł Mar cin Świę cic ki, by ły Mi -
ni ster Współ pra cy Go spo dar czej z Za gra ni -
cą i prof. dr. hab Lon gin Pa stu siak b. Mar -
sza łek Se na tu RP, jak rów nież dy plo ma ci,
par la men ta rzy ści; przed sta wi cie le re sor tów:
go spo dar ki, rol nic twa, roz wo ju re gio nal ne -
go i spraw za gra nicz nych, sa mo rzą du te re -
no we go, przed sta wi cie le kor pu su za gra -
nicz ne go w Pol sce oraz po lo nij ne go kor -
pu su eks por te rów, a tak że licz ni dzien ni ka -
rze z pra sy, ra dia i te le wi zji. 

Do eks por te rów, uczest ni czą cych
w X Ju bi le uszo wym Kon gre sie Eks por te -
rów Pol skich zo stał skie ro wa ny list sze fa
kan ce la rii w imie niu pre zy den ta RP Bro ni -
sła wa Ko mo row skie go. 

W dys ku sji pod czas X Ju bi le uszo we go
Kon gre su Eks por te rów Pol skich po za za -
pro szo ny mi go ść mi głos za bra li eks por te -
rzy, któ rzy sku pi li swo ją uwa gę na za gad -
nie niach pro mo cji eks por tu i roz wią za -
niach sys te mo wych, w tym na kie ro wa nych
na prze zwy cię że nie zja wisk kry zy so wych
w Pol sce. Od nie sio no się tak że do stra te gii
pro ek spor to we go roz wo ju go spo dar ki pol -
skiej, a zwłasz cza moż li wo ści otwie ra nia

no wych ryn ków za gra nicz nych i dzia ła nia
eks por te rów na ryn kach świa to wych.
W dys ku sji głos za brał tak że Mi chał Mo ty -
lew ski, Dzie kan Po lo nij ne go Kor pu su Eks -
por te rów, 

Pod kre ślić na le ży, że w cza sie X Ju bi le -
uszo we go Kon gre su Eks por te rów Pol skich
od by ła się de ba ta ma ją ca na ce lu oce nę
urze czy wist nie nia „Stra te gii pro ek spor to -
we go roz wo ju go spo dar ki pol skiej”. Cho -
dzi zwłasz cza o oce nę: sys te mo wych in stru -
men tów na kie ro wa nych na szyb ki roz wój
eks por tu i go spo dar ki; sku tecz no ści i efek -
tyw no ści dzia ła nia in stru men tów wspar cia
eks por tu; alo ka cji pro ek spor to wych i pro -
in no wa cyj nych fun du szy unij nych; kon -
cen tra cji sił i środ ków pro mo cyj nych
na prio ry te to wych ryn kach za gra nicz nych 

W dru giej czę ści X Ju bi le uszo we go
Kon gre su od by ła się Ga la Fi na ło wa Kon -
kur su „Wy bit ny Eks por ter Ro ku 2012”,
pod czas któ rej zo sta ły wrę czo ne: li sty gra -
tu la cyj ne, ty tu ły i pu cha ry Sto wa rzy sze nia
Eks por te rów Pol skich „Wy bit ny Eks por ter
Ro ku 2012” za eks por to we pro duk ty ro ku
2012. Wśród na gro dzo nych zna la zła się fir -
ma z wo je wódz twa świę to krzy skie go – Ko -

pal nie i Za kła dy Che micz ne Siar ki „Siar ko -
pol” S.A. z Grzy bo wa,

Sto wa rzy sze nie Eks por te rów Pol skich
po sta no wi ło tak że uho no ro wać li sta mi gra -
tu la cyj ny mi, me da la mi i ty tu ła mi „Wy bit -
ny Eks por ter Ro ku 2012”sześć firm, w
tym trzy z wo je wódz twa świę to krzy skie go.
W gro nie wy róż nio nych zna la zły się mię -
dzy in ny mi:  Hu ta Szkła Go spo dar cze go
BTBB Sp. z o. o  w Grzy bo wie,  Ma li no -
we Ho te le Sp. z o.o. w Sol cu -Zdro ju i San -
do mier ski Jabł ko wy Kor pus Eks por te rów.

Lau re aci Kon kur su Dzien ni kar skie go
otrzy ma li li sty gra tu la cyj ne, me da le i ty tu -
ły „Pu bli cy sta Eko no micz ny Ro ku 2012”.
Ty tu łem pu bli cy sta eko no micz ny ro ku wy -
róż nie ni zo sta li na stę pu ją cy dzien ni ka rze:
Mi ko łaj Onisz czuk – pu bli cy sta, dy plo ma -
ta i eko no mi sta, Kry sty na Woź niak - Trzo -
sek - Pre zes Za rzą du „Po lish Mar ket”, Hen -
ryk Bor ko, Rek tor War szaw skiej Wyż szej
Szko ły Eko no micz nej, An drzej Bo ryc ki,
Re dak tor Na czel ny Ty go dni ka Extra KOR -
SO, Be ata Drew now ska, dzien ni karz
Rzecz po spo li tej, Alek san dra Fan dra jew ska,
dzien ni karz Rzecz po spo li tej, Kry sty na Bar -
tu zin, Re dak tor Na czel na Prze glą du Go -
spo dar ki i Prze my słu, Woj ciech Na la zek,

Kie row nik Re dak cji Au dy cji Rol nych TVP
S.A., Grze gorz Sie mion czyk, dzien ni karz
Rzecz po spo li tej i Adam Woź niak, dzien ni -
karz Rzecz po spo li tej 

Na le ży za zna czyć, iż nad rzęd nym ce -
lem X Ju bi le uszo we go Kon gre su Eks por te -
rów Pol skich by ło okre śle nie dzia łań na
rzecz prze kształ ce nia go spo dar ki na pro in -
no wa cyj ną i pro ek spor to wą, ja ko szan sy
szyb kie go prze zwy cię że nia skut ków kry zy -
su go spo dar cze go. Wy cho dząc na prze ciw
po trze bom śro do wi ska eks por te rów X Ju -
bi le uszo wy Kon gres Eks por te rów Pol skich
do ko nał oce ny urze czy wist nie nia stra te gii
pro ek spor to we go roz wo ju go spo dar ki pol -
skiej. 

Za uwa żyć na le ży, że obec na sy tu acja
na ryn kach za gra nicz nych, spo wo do wa na
kry zy sem świa to wej go spo dar ki, wy ma ga
kon se kwent ne go wdra ża nia stra te gii pro ek -
spor to we go roz wo ju go spo dar ki pol skiej.
W związ ku z tym pro wa dzo na po win na
być spój na po li ty ka pro ek spor to wa, sta no -
wią ca głów ną si łę mo to rycz ną roz wo ju go -
spo dar ki. Pol ska ma du żą szan sę utrzy ma -
nia się na nie co wyż szym po zio mie roz wo -
ju go spo dar cze go niż in ne kra je, po nie waż
po sia da znacz ne re zer wy, zwłasz cza w za -
kre sie  po ten cja łu pro fe sjo nal ne go, na uko -
we go i in te lek tu al ne go, a tak że za so bów
mło dej i do brze wy kształ co nej ka dry. 

TEKST. MIE CZY SŁAW TWA RÓG

X Ju bi le uszo wy Kon gres Eks por te rów Pol skich.

O per spek ty wach i moż li wo ściach pol skie go eks por tu
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Jak wia do mo, Pol ska po dzie lo na jest
na wo je wódz twa – re gio ny, na po wia ty
oraz gmi ny. Ist nie je jed nak jesz cze je den
szcze bel, któ ry choć dziś nie jest uję ty
w po dzia le ad mi ni stra cyj nym, to bar dzo
ła two go za uwa żyć w tu ry sty ce, geo gra -
fii czy hi sto rii. 

Są to kra iny. Chce my Pań stwa za pro sić
do jed nej z ta kich kra in, do kra iny hi sto rycz ne -
go, nie zwy kle atrak cyj ne go i do słow nie baj ko -
we go Po ni dzia Kró lew skie go. Jest to kra ina po -
ło żo na nad Ni dą, księż ną rzek świę to krzy skich
i Wi słą, kró lo wą rzek pol skich,

na po łu dniu wo je wódz twa świę to krzy skie -
go. Obej mu je te ren pię ciu gmin po wia tu bu -
skie go: No wy Kor czyn, Pa ca nów, So lec -Zdrój,
Stop ni cę i Wi śli cę. qa Od są sied niej kra iny Po ni -
dzia wy róż nia ją przede wszyst kim dzie dzic two
hi sto rycz ne i kul tu ro we.

O za so by dzie dzic twa hi sto rycz ne go, kul -
tu ro we go oraz przy rod ni cze go dba ją rów nież
be ne fi cjen ci Sto wa rzy sze nia „G5” po przez ich
za cho wa nie, wy ko rzy sty wa nie czy kul ty wo wa -
nie. Za pra sza my na wy pra wę po Po ni dziu z be -
ne fi cjen ta mi, któ rzy mie li po my sły na wy ko rzy -
sta nie do ta cji z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007-2013.

W każ dej z pię ciu gmin na le żą cych
do LGD Sto wa rzy sze nie „G5” ogrom nym za in -
te re so wa niem cie szą się ogła sza ne na bo ry wnio -

sków o przy zna nie po mo cy na ope ra cje z za kre -
su Ma łych pro jek tów ogła sza ne przez Sto wa rzy -
sze nie „G5”. 

Przez kil ka ko lej nych wy dań przy bli ży my
naj cie kaw sze ope ra cje na szych be ne fi cjen tów,
ko lej no z każ dej z gmin. W ni niej szym ar ty ku -
le przed sta wić pra gnie my wy bra ne wnio -
ski na po szcze gól ne ope ra cje z ob sza ru
gmi ny Pa ca nów. 

„Kul ty wo wa nie tra dy cji pol skiej wsi
po przez or ga ni za cję do ży nek gmin nych -
Pa ca nów to ope ra cja z za kre su dzia ła nia
413 Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz wo -
ju -Ma łe pro jek ty, gdzie wnio sko daw cą
by ła gmi na Pa ca nów. Ope ra cja mia ła
na ce lu ak ty wi za cję miesz kań ców gmi ny
Pa ca nów do za cho wa nia i kul ty wo wa nia
tra dy cji pol skiej wsi po przez or ga ni za cję
do ży nek gmin nych. 

Im pre za ja ką są do żyn ki ma od lat
szcze gól ny cha rak ter, gdyż jest zwień -
cze niem ca ło rocz nej pra cy rol ni ków
i dzięk czy nie niem za plo ny. Do żyn ki są
im pre zą ty po wo wiej ską. Ko ro wód
wień ców do żyn ko wych ra du je ser ca
spo łecz no ści wiej skiej i na da je sens pra -
cy na ro li. Na czas do ży nek ak ty wi zu je
się ca łe śro do wi sko wiej skie w przy go to wa nia
wień ców i po traw re gio nal nych. Naj bar dziej
atrak cyj ną czę ścią im pre zy był barw ny ko ro -

wód z tra dy cyj ny mi wień ca mi oraz tra dy cja
dzie le nia się chle bem z ze bra nych plo nów.
W tra dy cyj nych stro jach de le ga cje rol ni ków
z du mą pre zen to wa ły przy go to wa ne przez
swo je wsie wień ce. Za wsze pa ca now skie do żyn -
ki uświet nia ją gwiaz dy wie czo ru, któ rych obec -

ność po wo du je bar dzo licz ne uczest nic two ca -
łych ro dzin. Pod no szą one ran gę i atrak cyj -
ność im pre zy. W ro ku 2010 na czas Do ży nek

Gmin nych do Pa ca no wa ze chciał przy jąć za -
pro sze nie ze spół Go lec uOr kie stra, któ re go re -
per tu ar jest bli ski miesz kań com.

Be ne fi cjen tem, któ ry wy dał pu bli ka cję
pod ty tu łem „W Pa ca no wie ku to ka dry dla ad -

mi ni stra cji i han dlu po wia tu bu skie -
go – wspo mnie nia ab sol wen tów Li -
ceum Ad mi ni stra cyj no - Han dlo we -
go w Pa ca no wie” by ło Sto wa rzy sze -
nie Mi ło śni ków Gmi ny Pa ca nów.
Ope ra cja mia ła na ce lu za cho wa nie
hi sto rii dzia łal no ści gro na na uczy -
ciel skie go oraz ab sol wen tów Li -
ceum Ad mi ni stra cyj no – Han dlo -
we go w Pa ca no wie i upa mięt nie nie
je go dzia łal no ści w roz wo ju spo łecz -
no – go spo dar czym po wia tu bu skie -
go. Wspo mnie nia ab sol wen tów tej
szko ły na wią zu ją do hi sto rii Pa ca no -
wa, sta no wią cie ka wost kę miej sco -
wo ści. Wy da nie pu bli ka cji w for mie
książ ko wej spo wo do wa ło, że oso by
współ cze sne ma ją moż li wość po glą -
du cza sów funk cjo no wa nia pla ców -
ki oraz prze śle dze nia lo sów jej
uczniów.

Wnio sek na „Re mont świe tli cy wiej -
skiej w Kę pie Lu baw skiej wraz z ada pta cją
anek su ku chen ne go i wc z prze zna cze niem

na ce le spo łecz no - kul tu ral ne” zło ży ło Sto -
wa rzy sze nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich „Kę -
pian ki”. Ce lem ope ra cji by ło umoż li wie nie
miesz kań com wsi uczest nic twa w wy da rze -
niach kul tu ral nych po przez re mont czę ści
bu dyn ku Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej – prze zna czo ne go na świe tli cę wiej ską
wraz z ada pta cją anek su ku chen ne go i wc.
Udo stęp nie nie obiek tu przy czy ni ło się
do po pra wy ja ko ści ży cia miesz kań ców Kę -
py Lu baw skiej, po zwo li ło roz wi jać róż ne
for my ak tyw no ści spo łecz nej miesz kań ców
oraz przy czy ni ło się po pra wy wa lo rów es te -
tycz nych miej sco wo ści. 

Utwo rze nie świe tli cy śro do wi sko wej sta no -
wi ło waż ne ogni wo w pro ce sie in te gra cji miesz -
kań ców. Za pew ni ło dzie ciom i mło dzie ży od -
po wied nie wa run ki do spę dza nia cza su wol ne -
go a tak że po mo gło w przy go to wa niach atrak -
cyj nej ofer ty za jęć roz ryw ko wych i edu ka cyj -
nych, któ ra jest ce lem prio ry te to wym lo kal nej
spo łecz no ści. Ist nie nie ta kie go obiek tu jest nie -
zbęd ne dla in te gra cji, wspól nych spo tkań i kul -
ty wo wa nia lo kal ne go dzie dzic twa hi sto rycz ne -
go i kul tu ro we go, ob rzę dów i zwy cza jów.

Na stęp ne ar ty ku ły przed sta wiać bę dą ko -
lej nych wnio sko daw ców z po szcze gól nych
gmin. 

EWA SA TO RA

Po ni dzie Kró lew skie za pra sza



Na Tapecie6 Czwartek, 22 listopada 2012

Za ba wa 
w alarm 
Po nad po ło wa zgło szeń ty go dnio wo
na nu mer 112 jest bez za sad na.

Nu mer alar mo wy „112” jest jed no -
li tym ogól no eu ro pej skim nu me rem
alar mo wym za rów no dla te le fo nów sta -
cjo nar nych, jak i ko mór ko wych.
Od po cząt ku dzia ła nia Wo je wódz kie go
Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go,
któ re mie ści się w Ko men dzie Wo je -
wódz kiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kiel cach, za re je stro wa no po nad 100
ty się cy po łą czeń. Po nad po ło wa zgło -
szeń ty go dnio wo jest nie uza sad nio na. 

Od 24 wrze śnia do 11 li sto pa da
ope ra to rzy Wo je wódz kie go Cen trum
Po wia da mia nia Ra tun ko we go za re je stro -
wa li po nad 23 ty sią ce zgło szeń z cze go
naj wię cej, bo aż 5 ty się cy zo sta ło prze -
ka za nych do re ali za cji Po li cji. W tym sa -
mym okre sie, oko ło 15 ty się cy z ogól -
nej licz by zgło szeń oka za ło się bez za -
sad ne. Po dob na sy tu acja do ty czy nu me -
ru alar mo we go „997”. Nie uza sad nio ne
zgło sze nia tra fia ją rów nież bez po śred -
nio do po li cjan tów. 

Wie le osób myl nie trak tu je bez płat -
ne nu me ry alar mo we, nie zda jąc so bie
spra wy z ich rze czy wi ste go prze zna cze -
nia. Oso by dzwo nią np. w ce lu uzy ska -
nia in for ma cji o sy tu acji na dro gach,
pro gno zy po go dy lub in nych ogól nie
do stęp nych in for ma cji. Nie po trzeb ne
te le fo ny mo gą spo wo do wać prze cią że -
nie sys te mu i na ra że nie ży cia tych osób,
któ re na praw dę po trze bu ją wspar cia.

Nu mer „112” czy „997” słu ży wy -
łącz nie do po wia da mia nia w na głych sy -
tu acjach za gro że nia zdro wia, ży cia lub
mie nia. 

Dzwo niąc na nu mer „112” lub in -
ne nu me ry alar mo we bez po trze by
i uza sad nie nia, blo ku jesz li nię te le fo -
nicz ną oso bie, któ ra wła śnie w tej chwi -
li mo że po trze bo wać na tych mia sto wej
po mo cy. 

Za sta nów się – TY też mo żesz kie -
dyś po trze bo wać po mo cy!

KT

Śmier tel ne
po trą ce nie

Do tra gicz ne go wy pad ku dro go we -
go do szło w nie dzie lę, 18 li sto pa da,
o go dzi nie 16.68 w miej sco wo ści Wi nia -
ry Dol ne, gmi na No wy Kor czyn na tra -
sie K -79. Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki
Se at Ibi za 26-let ni męż czy zna, ja dąc
w kie run ku Kra ko wa, po tra cił 48-let nie -
go pie sze go, któ ry we dług re la cji kie ru -
ją ce go i pa sa że ra na gle zna lazł się na je -
go pa sie jezd ni. W wy ni ku do zna nych
ob ra żeń pie szy zmarł na miej scu. Po stę -
po wa nie pro wa dzi Ko mi sa riat Po li cji
w Sol cu -Zdro ju.

Dziel ni co wi gar ni zo nu świę to krzy skie go
sta nę li w szran ki o ty tuł Naj lep sze go
Dziel ni co we go wo je wódz twa świę to -
krzy skie go. W ry wa li za cji wzię ło udział
trzy na stu naj lep szych dziel ni co wych
z ko mend po wia to wych i miej skiej. 

Od był się fi nał za wo dów na naj lep -
sze go dziel ni co we go 2012 ro ku. Na gro dę
głów ną oraz gra tu la cje wszyst kim uczest ni -
kom kon kur su prze ka zał I Za stęp ca Świę -
to krzy skie go Ko men dan ta Wo je wódz kie go
Po li cji w Kiel cach pod insp. Ra fał Der lat ka. 

Kon kurs od był się pod pa tro na tem
wo je wo dy świę to krzy skie go. Ce lem za wo -
dów by ło pod nie sie nie ran gi pra cy dziel ni -

co wych, do sto so wa nie jej do ocze ki wań
spo łecz nych oraz sys te ma tycz ne pod no sze -
nie po zio mu pro fe sjo na li zmu i kwa li fi ka cji
za wo do wych przez dziel ni co we go. 

Fi nał skła dał się z 4 punk to wa nych
kon ku ren cji. Uczest ni cy roz wią zy wa li m.
in. test z wie dzy ogól nej, prze pro wa dza li
sy mu lo wa ne in ter wen cje po li cyj ne oraz
po zo ro wa ne przy ję cia in te re san tów. Każ dą
z kon ku ren cji oce nia ła ko mi sja sę dziow -
ska, w skład któ rej wcho dzi li po li cjan ci
z Wy dzia łu Pre wen cji, Kadr i Szko le nia
oraz Ze spo łu Psy cho lo gów Ko men dy Wo -
je wódz kiej Po li cji w Kiel cach. Po pod li cze -
niu zgro ma dzo nych punk tów, sę dzio wie
wy ło ni li zwy cięz ców:

Pierw sze miej sce za jął asp. Szcze pan
Ma kuch z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Bu sku Zdro ju. Na dru gim miej scu upla -
so wał się sierż. szt. Grze gorz Więc kow ski
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Ję drze jo -
wie, a na trze cim asp. szt. Ra fał Ja nic ki
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Piń czo -
wie. Zwy cięz com ser decz nie gra tu lu je my.

GA

Podejrzewany
o podpalenie stodoły
Po li cjan ci ze Stop ni cy za trzy ma li 26-let nie go męż czy znę, któ re go po dej rze wa ją
o pod pa le nie sto do ły w gmi nie Pa ca nów. Łącz na war tość po wsta łych strat zo sta ła
wstęp nie osza co wa na na kwo tę oko ło 50 000 zło tych. Te raz za znisz cze nie mie nia
męż czyź nie mo że gro zić ka ra na wet do 5 lat po zba wie nia wol no ści.

Wie czo rem 14 li sto pa da te go ro ku dy żur ny otrzy mał zgło sze nie o po ża rze sto do ły.
Skie ro wa ni na miej sce po li cjan ci za bez pie czy li miej sce zda rze nia oraz wy ko na li wstęp ne
czyn no ści pro ce so we. Dal sza wni kli wa pra ca kry mi nal nych ze Stop ni cy jesz cze te go sa me -
go dnia, do pro wa dzi ła do za trzy ma nia męż czy zny po dej rze wa ne go o pod pa le nie. Oka zał
się nim 26-let ni miesz ka niec gmi ny Pa ca nów. War tość po nie sio nych strat spo wo do wa -
na dzia łal no ścią pod pa la cza, zo sta ła wstęp nie okre ślo na na kwo tę oko ło 50 000 zło tych.
Męż czy zna noc spę dził w po li cyj nym aresz cie. Dzi siaj zło ży wy ja śnie nia w tej spra wie.
Mo że mu gro zić ka ra na wet do 5 lat po zba wie nia wol no ści.

OPR. M. C.

Naj lep szy z Bu ska
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Już nie ba wem pierw si pa -
cjen ci tra fią na Od dział Ge -
ria trii do bu skie go szpi ta la.

Przy go to wa nia zwią za ne z otwar ciem w Ze -
spo le Opie ki Zdro wot nej w Bu sku -Zdro ju Od -
dzia łu Ge ria trii do bie ga ją już koń ca. No wy, dwu -
dzie sto łóż ko wy od dział bę dzie funk cjo no wał
na par te rze głów ne go bu dyn ku szpi ta la, w miej -
scu, gdzie obec nie znaj du je się Od dział Cho rób
We wnętrz nych. Nie ozna cza to li kwi da cji Od -
dzia łu Cho rób We wnętrz nych. Od dział ten bę -
dzie zlo ka li zo wa ny na pierw szym pię trze bu dyn -
ku głów ne go szpi ta la. 

Po wsta nie od dzia łu ge ria trycz ne go jest wyj -
ściem na prze ciw ocze ki wa niom lu dzi cho rych
znaj du ją cych się w,, je sie ni ży cia”, któ rzy bar dzo
czę sto le czą się u wie lu spe cja li stów, co nie za -
wsze przy no si ocze ki wa ne re zul ta ty. War to tak że
wspo mnieć, że po trze bę po wsta nia od dzia łu ge -
ria trycz ne go w na szym wo je wódz twie sy gna li zo -
wa ło wie lu spe cja li stów z tej pro fe sji, w tym pa ni
dok tor na uk me dycz nych Ali cja Klich -Rącz ka
z Kli ni ki Cho rób We wnętrz nych i Ge ria trii
CMUJ w Kra ko wie bę dą ca kon sul tan tem wo je -
wódz kim w tej dzie dzi nie. 

In for mo wa ła tak że, że z pro gnoz wy ni ka, iż
w na szym re gio nie bę dzie żyć naj wię cej star szych
lu dzi w Pol sce. Przy czym, w przy pad ku pa cjen -
tów ge ria trycz nych trze ba sto so wać bar dzo spe -
cja li stycz ne le cze nie, któ re nie jest jed no znacz ne
z tym na od dzia łach cho rób we wnętrz nych.

CZYM JEST GE RIA TRIA?
Ge ria tria, naj pro ściej mó wiąc, to dzie dzi -

na me dy cy ny zaj mu ją ca się dia gno zo wa niem
i le cze niem pa cjen tów w wie ku po wy żej 65
ro ku ży cia, cier pią cych na wie le róż nych
do le gli wo ści. Nie co dzien nie sły szy my
o tej ga łę zi me dy cy ny cho ciaż co raz wię -
cej osób z niej ko rzy sta. O me dy cy nie,,
wie ku po de szłe go”, jak zwy kło się po tocz -
nie na zy wać ge ria trię, wie dzą głów nie za -
in te re so wa ne oso by, któ rym po moc
ge ria trycz na jest po trzeb na. Wła -
ści wie trud no się dzi wić, że wie -
dza na te mat ge ria trii jest zni ko -
ma, sko ro na te re nie na sze go
wo je wódz twa nie ma ta kie go

od dzia łu, a pierw szy po wsta nie w bu skim szpi ta -
lu. 

Od dział bę dzie przyj mo wał pa cjen tów,
u któ rych stwier dzo ny zo sta nie sze reg na kła da ją -
cych się na sie bie cho rób ta kich jak oste opo ro -
za czy otę pie nia. Stąd też bar dzo du ży na cisk zo -
sta nie po ło żo ny na do bór od po wied nie go per so -
ne lu, któ ry wi nien mieć wy jąt ko we po dej ście
do pa cjen ta, a tak że po sia dać od po wied nie kwa -
li fi ka cje w za kre sie dia gno zo wa nia, te ra pii czy pie -
lę gna cji cho rych. Nie ste ty w ca łym kra ju ma my
bar dzo nie wie lu le ka rzy ge ria trów, dla te go zna le -
zie nie spe cja li sty w tej dzie dzi nie by ło dla nas du -
żym wy zwa niem. 

NA SZE OCZE KI WA NIA
Chce my, aby na szym star szym pa cjen tom

zo sta ła za pew nio na po moc na naj wyż szym po -
zio mie. Wszyst ko po to, by pa cjen ci po przez
zmi ni ma li zo wa nie dys kom for tów ogra ni cza ją -
cych co dzien ne funk cjo no wa nie, w mia rę moż li -
wo ści, po wró ci li do do bre go sta nu fi zycz ne go
i psy chicz ne go, co prze kła da się tak że na wy dłu -
że nie ich ży cia. 

Po wsta nie od dzia łu ge ria trycz ne go, w na szej
oce nie, obok funk cji lecz ni czej bę dzie speł nia ło
tak że funk cję edu ka cyj ną. Dziś bo wiem pa nu je
po wszech nie ste reo typ sta ro ści ja ko klę ski ży cio -
wej. Brak od po wied niej edu ka cji, bo ta ko wej nie
pro wa dzi się na sze ro ką ska lę, po wo du je, że
na nie unik nio ną sta rość pa trzy my z lę kiem. Nie -
ste ty tak że w me diach ob ser wu je my zja wi sko zo -
bo jęt nie nia, bra ku zro zu mie nia dla osób star -
szych, wy ma ga ją cych opie ki czy zwy kłej ludz kiej
po mo cy. Sta rość po ka zy wa na jest głów nie ja ko
ob raz znie do łęż nie nia, scho ro wa nia. 

Wszyst ko to ra zem wzię te wpły wa bar -
dzo nie ko rzyst nie za rów no na kształ to -
wa nie spo łecz nych po staw wo bec zja wi -
ska sta rze nia się, jak i na sa mo po czu cie
osób star szych. Ma my na dzie ję, że
funk cjo no wa nie od dzia łu ge ria trycz ne -
go w na szym szpi ta lu przy nie sie przede

wszyst kim po pra wę zdro wia prze by wa ją -
cym na nim pa cjen tom, a wszyst ko

po to, by nie uchron ne sta rze nie
się czło wie ka prze bie ga ło,
w mia rę moż li wo ści, przy do -
brym zdro wiu. 

GRZE GORZ LA SAK

PIERWSZY
w województwie

Polak na
imieninach

„ … krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie
czterdzieści i cztery” – wołał Adam Mickiewicz, natomiast
Juliusz Słowacki z goryczą stwierdził: „Imię moje tak przeszło
jako błyskawica i będzie jak dźwięk prosty trwać przez
pokolenia”; miał też rację Pierre la Mure mówiąc: „Miłość
niejedno ma imię”. W Ewangelii św. Marka też znajdujemy
znaczenie imienia w zawołaniu „Legion mi na imię,
albowiem nas jest wielu”.

No więc skoro o dobre imię tak wielu się troszczy nie
wypada nic innego, jak bardzo uroczyście je obchodzić.
Patrzę w kalendarz, a tu pisze wyraźnie, że w poniedziałek
obchodzą imieniny Elżbieta i Seweryn, we wtorek Anatol i
Feliks, a w środę Janusz i Konrad. Oczywiście w czwartek,
piątek, sobotę i niedzielę także święto jest w wielu domach. I
tak się dzieje przez cały boży rok, przez wszystkie 52
tygodnie. Z tym, że  jedne imiona są bardziej popularne,
inne trochę mniej, co w konsekwencji oznacza mniej lub
więcej wydanych pieniędzy na kwiaty, prezenty i alkohol.
Nawet policja interesuje się imieninami, bo wie, że po Janie,
Stanisławie, nie mówiąc już o Sylwestrze, trzeba wzmocnić
patrole drogowe, wyposażone przede wszystkim w alkomaty.

Nie pić na imieninach jest przecież grzechem i obrazą
gospodarza, bo to jest tak, jak by mu się źle życzyło. Znamy
przecież powiedzenie , że gdyby Chopin żył to by też pił,
albo o tym, jak Kuba pił do Jakuba, a Jakub do Michała,
albo że kiedy August pił, cała Polska była pijana. Przykro o
tym mówić, ale to ostatnie powiedzenie wymyślił król pruski

Fryderyk II. Możemy mieć do niego pretensje o to, że wtrąca
się w nasze wewnętrzne sprawy. W przypływie dobrego
humoru, trochę tak niby na przekór śpiewamy sobie: „Pij, pij,
pij bracie, pij, na starość torba i kij”. Usprawiedliwiamy się też
przed samym sobą, podpierając się cytatem z „Pana
Tadeusza”: „I ja tam byłem, miód i wino piłem, a com
widział i słyszał, w księgi umieściłem”.

Kiedy już trochę atmosfera staje się luźniejsza, dyskusja
może toczyć się nawet w podgrupach, a więc kiedy dwie, trzy
osoby znajdują wspólny temat. Panie zajmują się
omawianiem najnowszej mody, postępami w nauce dzieci
lub wnuków, natomiast panowie skupiają się na sporcie i
polityce. Sport to oczywiście piłka nożna, w której Polacy
tylko za granicą umieją grać, a jak grają w polskiej
reprezentacji to myślą przede wszystkim, aby nie za bardzo
się zmęczyć. 

Polityka to już odrębna historia. Początkowo wszyscy są
zgodni, że rządzą nami ludzie, którzy nie mają pojęcia o
rządzeniu, a tylko jak trzymać się koryta. Potem pojawiają się
rady, co należy zmienić w prawie, kogo z rządu wyrzucić, a
kogo zostawić. Dyskusję trzeba oczywiście wzmocnić
odpowiednim procentem. Najwyższy też czas do
powiedzenia kilku kawałów. W zasadzie nikogo nie obrażają,
niewinne damsko-męskie, potem bardziej wulgarne, a na
koniec polityczne. 

Niestety zdarzają się tacy w towarzystwie, którym nie
podoba się krytyka rządu, księdza, lekarza czy nauczyciela.
Na szczęście jesteśmy w stanie ich przegadać, a nawet
wyśmiać.

Kończąc mówię „Cóż, człowiek pisze tak, jak może,
Obywatelu Redaktorze”.

KAZIMIERZ NIERÓWNY
PS. To nie ja, to Gałczyński.

SAMO ŻYCIE

Jest w Pol sce miej sce, gdzie słoń ce
świe ci aż przez 1551 go dzin w ro ku.
Wy jąt ko wy mi kro kli mat ja ki tam pa nu -
je sprzy ja zdro we mu wy po czyn ko wi.
To oczy wi ście Bu sko -Zdrój, mia sto
w któ re go her bie moż na do strzec słoń -
ce, przy świe ca ją ce wszyst kim ko rzy -
sta ją cym z do bro dziejstw zie mi bu -
skiej. Ofer ta prze zna czo na dla tu ry -
stów in dy wi du al nych, za in te re so wa -
nych tu ry sty ką wiej ską oraz po szu ku -
ją cych al ter na tyw nych spo so bów
zwie dza nia re gio nu świę to krzy skie go.

ZA KWA TE RO WA NIE
Go spo dar stwo agro tu ry stycz ne „U Mi -

cha ła” ko ło Bu ska Zdro ju.. Noc leg w po ko -
jach 1, 2, 3, 4--oso bo wych i apar ta men tach
z TV. Do dys po zy cji go ści miej sce na gril la
i na ogni sko, kry ty ba sen, łaź nia pa ro wa, si -
łow nia, al ta na ogro do wa z pie cem chle bo -
wym i wę dzar nią, staw, ro we ry, go spo dar stwo
przy ja zne dzie ciom. 

Go spo dar stwo agro tu ry stycz ne „Brzo -
skwi nio wy Sad” w Sie sła wi cach ko ło Bu ska -
-Zdro ju. Noc leg w po ko jach 1, 2, oso bo wych
z TV. Do dys po zy cji go ści: miej sce na gril la
i na ogni sko, sau na ogro do wa – „ba nia”, ro -
we ry, lo kal na kuch nia – da nie po le ca ne na za -
mó wie nie „Gę si na Sie sław ska”, kład, ro we ry.
Go spo dar stwo przy ja zne dzie ciom. Ist nie je
moż li wość za kwa te ro wa nia w in nych obiek -
tach noc le go wych o okre ślo nym stan dar dzie.

WY ŻY WIE NIE
Śnia da nia, obia dy i ko la cje w miej scu za -

kwa te ro wa nia. Wy ży wie nie opar te na pro duk -
tach lo kal nych z go spo darstw ro dzi mych.

PRO GRAM
Wy ciecz ka „Szla kiem Wo kół Słoń ca”

roz po czy na w uzdro wi sko wym cen trum Bu -
ska -Zdro ju, czy li XIX –wiecz nym par ku zdro jo -
wym. Spa ce ru jąc je go alej ka mi i po dzi wia jąc
pięk no przy ro dy uczest ni cy do cie ra ją do pa -
ra fii rzym sko ka to lic kiej p. w. św. Bra ta Al ber -
ta w któ rej znaj du je się „Chle bo wa Izba”.
Miej sce to przy po mi na tra dy cje i ob rzę dy pie -

cze nia chle ba. Po łą czo ne z de gu sta cją re gio -
nal ne go chle ba sta nie się przy sta nią dla du szy
i cia ła. 

Tro chę hi sto rii za pew ni nam no we ob li -
cze dwor ku w Szań cu zwa ne go po tocz nie
Mu ro wań cem. Nie wiel ka, ka mien na bu dow la
obron na sta ła na tym miej scu już w śre dnio -
wie czu. Obec ny, ob szer ny dwór re ne san so wy
po wstał w la tach 1580–1606, sta ra niem wła ści -
cie li tu tej szych te re nów, Pad niew skich. Dwór
stoi na skar pie, kil ka set me trów na za chód
od ko ścio ła, w cen trum wsi. Ota cza go park. 

Każ de go ro ku wrze śnio wą po rą miesz -
kań cy Bro ni ny za pra sza ją na wspól ne świę to -
wa nie na cześć „ja błusz ka”. Uczest nic two
w im pre zie po zwo li każ de mu skosz to wać każ -
dej od mia ny ja błek, któ re uro dzaj nie doj rze -
wa ją na tym te re nie. Go ście za pro sze ni są
na od po czy nek w al ta nie ogro do wej, wy po sa -
żo nej w piec chle bo wy, po ło żo nej w Bro ni nie,
sły ną cej z sa dów jabł ko wych ze sta ry mi od -
mia na mi ja bło ni. 

Do bro wo da ja ko na stęp na miej sco wość
na szla ku, znaj du je się na od no wio nej tra sie
Ma ło pol skiej Dro gi św. Ja ku ba z San do mie -
rza do Tyń ca, któ ra to jest od zwier cie dle niem
daw nej śre dnio wiecz nej dro gi do San tia go de
Com po ste la. Sa la „Okno na świat” w Do bro -
wo dzie współ fi nan so wa na z dzia ła nia „Ma łe
pro jek ty” wy po sa żo na w sprzęt kom pu te ro wy
z pod łą cze niem do In ter ne tu za pew ni tu ry -
stom do stęp do wie dzy z za kre su kul tu ry i hi -
sto rii gmi ny Bu sko -Zdrój. 

Ko ne se rzy pla żo wa nia są za pro sze ni
do Ra dza no wa, miej sca wod nej re kre acji. Za -
go spo da ro wa nie prze strzen ne ką pie li ska wod -
ne go w Ra dza no wie w ra mach dzia ła nia „Od -
no wa i roz wój wsi” za pew ni przy jem ny i bez -
piecz ny wy po czy nek dla tu ry sty.

Usłu gi fa kul ta tyw ne: jaz da kon na w Hi -
po lan dzie w Zblu do wi cach; zwie dza nie kuź ni
w Bro ni nie (moż li wość na uki ku cia); warsz tat
ce ra micz ny i ma lo wa nia na szkle – Ol ga My -

śli wiec w Ra dza no wie; warsz ta ty ma lar skie
w Ogro dzie Tra dy cji w Bu sku -Zdro ju – Ma rek
Ma słow ski; spa ce rek po Bu sku -Zdro ju – kon -
takt CIT w Bu sku -Zdro ju; de gu sta cja re gio nal -
nych sma ko ły ków na Szla ku Ku li nar -
nym – kon takt CIT w Bu sku -Zdro ju.

Uwa gi: Zwie dze nie „Chle bo wej Izby”
jest moż li we po wcze śniej szym usta le niu ter -
mi nu pod nr te le fo nu: (41) 378 72 45. Po kaz
wy pie ku re gio nal ne go chle ba wraz z de gu sta -
cją tyl ko przy gru pach zor ga ni zo wa nych.
Zwie dza nie dwo ru w Szań cu po wcze śniej -
szym usta le niu ter mi nu pod nr te le fo nu 604
102 467, 502 203  109. Al ta na w Bro ni nie
umoż li wi zor ga ni zo wa nie im prez in te gra cyj -
nych dla grup zor ga ni zo wa nych z wy ko rzy sta -
niem pie ca chle bo we go, przy wcze śniej szym
usta le niu ter mi nu pod nr te le fo nu: 502 355
513. Sa la „Okno na świat” sta no wią ca elek tro -
nicz ną ba zę in for ma cji tu ry stycz nych jest
otwar ta dla tu ry sty od po nie dział ku do pią tek
w go dzi nach od 15.00 do 18.00. Or ga ni za cja
usług fa kul ta tyw nych jest moż li wa przez CIT
w Bu sku -Zdro ju tel. 413701022 lub
0608496163

Kul tu ral ną opra wę wy da rzeń lo kal nych
na ob sza rze gmi ny Bu sko -Zdrój za pew nia
dzię ki do fi nan so wa niu w ra mach dzia ła nia
„Ma łe pro jek ty, Ko ło Go spo dyń Wiej skich
w Olesz kach w stro jach lu do wych, wraz z ze -
spo łem wy po sa żo nym w pro fe sjo nal ny sprzęt
mu zycz ny oraz mło dzie żo wy ze spół lu do wy
przy Bu skim Sa mo rzą do wym Cen trum Kul -
tu ry w Bu sku - Zdro ju. 

Po wyż szy opis to pro jekt Szla ku Wo kół
Słoń ca, któ ry w la tach 2011 – 2014 uzu peł nia -
ny bę dzie ko lej ny mi przed się wzię cia mi Lo kal -
nej Stra te gii Roz wo ju. Doj rza ły Pro dukt
pod na zwą „Szlak Wo kół Słoń ca” bę dzie wi -
docz ny w 2015 ro ku.

LGD

Mar ko wy pro dukt



Wywiad8 Czwartek, 22 listopada 2012

reklama

Pa nie dy rek to rze, ile to już lat pra cu je
Pan w ban ko wo ści?

Już po nad trzy dzie ści lat, cho ciaż za -
wo do wo to „tyl ko” po nad dwa dzie ścia.
Dzie sięć lat pra co wa łem spo łecz nie ja ko
czło nek, a na stęp nie ja ko Pre zes Ban ku
Spół dziel cze go w Kli mon to wie. 

Pod ję cie pra cy w in sty tu cji fi nan so wej
by ło prze my śla ną de cy zją czy mo że
kwe stią czy ste go przy pad ku?

Jak zwy kle w ta kich przy pad kach dla
mło de go czło wie ka po dej mu ją ce go pierw -
szą pra cę de cy du je zbieg oko licz no ści. Ja
wy bie ra łem ofer tę, któ ra by ła ostat nią po -

śród kil ku in nych. Po za po zna niu się z ni -
mi wy bra łem dwie: jed na do ty czy ła pra cy
w Urzę dzie Gmi ny ja ko oso by od po wie -
dzial nej za pla no wa nie, a dru ga do ty czy ła
wła śnie pra cy w ban ko wo ści. Tu rów nież
moż na by ło wy brać miej sce pra cy, w róż -
nych ban kach i miej sco wo ściach. Po nie -
waż Kli mon tów był naj bli żej mo je go miej -
sca za miesz ka nia, a po łą cze nia ko mu ni ka -
cyj ne by ły znacz nie trud niej sze niż obec -
nie, wy bra łem ofer tę Ban ku Spół dziel cze go
w Kli mon to wie.

Jest Pan ab sol wen tem....
… Aka de mii Eko no micz nej w Kra ko -

wie. Ukoń czy łem stu dia na kie run ku Or ga -
ni za cja i Za rzą dza nie.

Czy pra ca w ban ko wo ści by ła pierw szą
pra cą w Pa na ka rie rze za wo do wej?

Tak, to by ła mo ja pierw sza pra ca.

Pa mię ta Pan pierw szy dzień pra cy
w Ban ku?

Był to 2 li sto pa da, więc tuż po Świę cie
Zmar łych. Mia łem oka zję w tym dniu po -
znać mło dą, sym pa tycz ną za ło gę Ban ku,
o wie le licz niej szą niż obec nie.

Na ja kim sta no wi sku zo stał Pan za trud -
nio ny?

Jak to na po cząt ku pra cy by wa by łem
za trud nio ny ja ko sta ży sta na pół ro ku.
Po trzech mie sią cach staż zo stał skró co ny
i zo sta łem re fe ren tem, ca ły czas pra cu jąc
w ob słu dze kre dy tów.

Pa trząc z per spek ty wy tych kil ku dzie się -
ciu lat pro szę po wie dzieć w jak istot ny
spo sób zmie ni ła się pra ca w ban ko wo -
ści?

Pod sta wy pra cy w ban ku są ta kie sa -
me jak wte dy, gdy za czy na łem pra cę.
Oprócz te go pra ca w ban ko wo ści zmie ni -
ła się cał ko wi cie. Spo wo do wa ne to jest,
tak jak we wszyst kich dzie dzi nach, roz wo -
jem usług elek tro nicz nych. W nie któ rych

ob sza rach pra cy pra co chłon ność znacz -
nie zma la ła, ale na ban ki ca ły czas na kła -
da się no we obo wiąz ki, któ re uszcze gó ła -
wia ją kon kret ne za da nia. Przez to okre ślo -
ne dzia ła nia są bar dziej przej rzy ste i eli mi -
nu ją błę dy spo wo do wa ne czyn ni kiem
ludz kim.

Od kie dy kie ru je Pan Od dzia łem Nad wi -
ślań skie go Ban ku Spół dziel cze go w Ko -
przyw ni cy?

Od dzia łem Nad wi ślań skie go Ban ku
Spół dziel cze go w Ko przyw ni cy kie ru ję
od dnia 19 mar ca 2007 ro ku.

Ilu pra cow ni ków za trud nia od dział?
Ak tu al nie za trud nio nych jest 10 pra -

cow ni ków na 9,5 eta tu. Jest to mie szan ka
do świad czo nych, ru ty no wa nych pra cow ni -
ków i mło dych lu dzi roz po czy na ją cych
swo ją pierw szą pra cę. Mam szczę ście pra -
co wać z mą dry mi i umie ją cy mi do cho dzić
do kon sen su su pra cow ni ka mi. Bez tej za ło -
gi oraz życz li wo ści i zro zu mie nia po trzeb
lo kal nych spo łecz no ści przez Za rząd Ban -
ku na cze le z je go pre ze sem Krzysz to fem
Czerw cem, nie by li by śmy w sta nie spro -
stać po trze bom na szych klien tów. Zda ję
so bie spra wę, że je stem je dy nie wy ko naw cą
wspól nie po dej mo wa nych, prze dys ku to wa -
nych de cy zji. 

Pod sta wą dzia łal no ści jest wza jem ne za ufa nie
Z dy rek to rem Od dzia łu Nad wi ślań skie go Ban ku Spół dziel cze go w Ko przyw ni cy
mgr inż. KRZYSZ TO FEM KACZ MAR CZY KIEM roz ma wia An drzej Bo ryc ki.
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Jak wie lu miesz kań ców po wia tu san do -
mier skie go jest klien ta mi Pań skie go od -
dzia łu?

Klien ta mi na sze go Od dzia łu są nie tyl -
ko miesz kań cy po wia tu san do mier skie go,
ale rów nież oso by za miesz ku ją ce w wo je -
wódz twie pod kar pac kim. Spo wo do wa ne
to jest po ło że niem geo gra ficz nym Ko -
przyw ni cy. Wśród klien tów moż na spo tkać
oso by miesz ka ją ce w róż nych czę ściach
Pol ski, a na wet pra cu ją ce na sta łe za gra ni -
cą. Z tych klien tów je ste śmy naj bar dziej za -
do wo le ni, po nie waż spo śród ty lu ban ków
i ty lu ofert do stęp nych na ryn ku, wy bra li
wła śnie nas. Licz ba klien tów na sze go Od -
dzia łu sta le wzra sta i obec nie ob słu gu je my
łącz nie po nad 3 ty sią ce osób i in sty tu cji,
ofe ru jąc im sze ro kie spek trum usług.

Wofe ro wa nych usłu gach ban ko wych ja -
kie pro duk ty cie szą się naj więk szym za -
in te re so wa niem klien tów?

Ofer ta na sze go Ban ku jest bar dzo
sze ro ka w myśl za sa dy „dla każ de go coś

waż ne go”. Na si klien ci sta rze ją się, tak jak
ca łe spo łe czeń stwo, dla te go też du żym za -
in te re so wa niem cie szy się ra chu nek
oszczęd no ścio wo -roz li cze nio wy Pol -Kon -
to Se nior. Z dru giej stro ny przy by wa mło -
dych lu dzi, wśród któ rych po pu lar no ścią
cie szą się Pol -Kon to Ju nior i Pol -Kon to
Stu dent. Mam na dzie ję, że ta ostat nia
gru pa sta nie się sta ły mi klien ta mi na sze go
Ban ku. Znacz ny pro cent lud no ści z te re -
nu dzia ła nia Od dzia łu to rol ni cy, czę sto
ko rzy sta ją cy z ofer ty kre dy to wej: ni sko -
opro cen to wa nych kre dy tów pre fe ren cyj -
nych z do pła ta mi Agen cji Re struk tu ry za -
cji i Mo der ni za cji Rol nic twa oraz kre dy -
tów ob ro to wych. 

Sztan da ro wy pro dukt NBS to...
… ra chu nek oszczęd no ścio wy Pol -

-Efekt. Jest on atrak cyj nie opro cen to wa ny,
po dob nie jak lo ka ty ter mi no we, a jed no -
cze śnie ofe ru je swo bo dę dys po no wa nia
środ ka mi przez klien ta bez utra ty od se tek.
Od mo men tu je go wpro wa dze nia cie szy

się spo rym za in te re so wa niem ze stro ny
klien tów.

Co Pa na zda niem de cy du je o moc nej
po zy cji ban ku na ryn ku fi nan so wym kra -
ju?

Je ste śmy ban kiem spół dziel czym i dzia -
ła my w opar ciu o usta wę Pra wo Spół dziel -
cze. Klien ci w znacz nej więk szo ści są człon -
ka mi Ban ku, a więc i je go współ wła ści cie la -

mi. Ko niunk tu ra go spo dar cza wpły wa za -
rów no na wy nik fi nan so wy jak i na sy tu ację
eko no micz ną na sze go klien ta. Jest to ści słe
po wią za nie. Po nad to wy peł nia my ni szę fi -
nan so wą, ob słu gu jąc drob ne go klien ta, któ -
re mu jest naj bli żej do nas i któ ry wie, że za -
wsze mo że li czyć na fa cho wą po moc i do -
radz two z na szej stro ny. Ta kie po dej ście jest
wy ni kiem po li ty ki pro wa dzo nej przez Ra dę
Nad zor czą oraz Za rząd Ban ku.

Czy trud no jest dziś o po zy ska nie klien -
ta?

Jak we wszyst kich dzie dzi nach go spo -
dar ki ist nie je du ża kon ku ren cja mię dzy
ban ka mi. My nie sto su je my nie rze tel nych
prak tyk, co nas uwia ry god nia ja ko in sty tu -
cję za ufa nia pu blicz ne go. 

Co naj bar dziej li czy się w dzia łal no ści
ban ko wej?

Naj waż niej sze są mi ła i fa cho wa ob słu -
ga, któ ra po wo du je za ufa nie klien tów. Wła -
śnie wza jem ne za ufa nie stoi u pod staw
dzia łal no ści na sze go Ban ku.

Jak Pa na zda niem za lat po wiedz my 20
wy glą dać bę dzie pol ski ry nek fi nan so -
wy?

Roz wój in stru men tów fi nan so wych
łą czą cych ry nek ban ko wy z ka pi ta ło wym,
ro sną cy udział oszczęd no ści spo łe czeń -
stwa w in stru men tach ka pi ta ło -
wych – wszyst ko to mo że świad czyć

o tym, iż pol ski sys tem fi nan so wy
zmie rza w kie run ku sys te mu opar te go
na ryn ku ka pi ta ło wym. Są tyl ko dwa
czyn ni ki, któ re mo gą ha mo wać ten
trend: wciąż dość sła bo roz wi nię ty ry -
nek ob li ga cji przed się biorstw oraz cią -
gle zbyt ubo ga in fra struk tu ra ryn ku
ka pi ta ło we go. Dla te go w dłuż szej per -
spek ty wie w pol skiej go spo dar ce mo -
że dojść do po wsta nia tzw. sys te mu
hy bry do we go, któ ry bę dzie opar ty
na ryn ku ban ko wym i ka pi ta ło wym.

Dzię ku ję za roz mo wę.



22 paź dzier ni ka 2012 r. w Mi ni ster stwie
Roz wo ju Re gio nal ne go w War sza wie
pod czas kon fe ren cji pt: „Za trud nie nie i in -
te gra cja spo łecz na” zor ga ni zo wa nej
przez Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej. Bur mistrz Ro mu ald Gar czew ski
pod pi sał umo wę o do fi nan so wa nie pro -
jek tu pod na zwą „Wspar cie dla ży cia za -
wo do we go i ro dzin ne go w Gmi nie Sta -
szów”. 

Cał ko wi ta war tość pro jek tu wy no si 1
732 031,65 zło tych, w tym do fi nan so wa nie
w kwo cie 1 472 226,90 zł, a wkład wła sny
259 804,75 zł. Ce lem pro jek tu jest wspar cie
dla ko biet i męż czyzn z te re nu gmi ny Sta -
szów umoż li wia ją ce im po wrót na ry nek
pra cy. 

Pro jekt po zwo li na utrzy ma nie i funk -
cjo no wa nie przez okres dwóch lat
(od 01.11.2012r. do 31.10.2014r.) trzech pla -
có wek w Sta szo wie: żłob ka, klu bu dzie cię ce -
go oraz klu bu dzie cię ce go „We so ły Pa ja cyk”
utwo rzo nych 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”. W ra mach
utrzy ma nia i funk cjo no wa nia pla có wek za -

trud nio nych zo sta ło dwa na ście opie ku nek
dzie cię cych. Pla ców ki zo sta ną wy po sa żo ne
w sprzęt kom pu te ro wy, za baw ki, po mo ce
dy dak tycz ne oraz nie zbęd ne do utrzy ma nia
po rząd ku środ ki czy sto ści.

Dzię ki udzia ło wi w pro jek cie ro dzi ce
dzie ci prze by wa ją cych w żłob ku bądź w klu -
bach dzie cię cych bę dą zwol nie ni z opłat
za cze sne i ży wie nie. Za ło że niem re ali zo wa -
ne go pro jek tu jest wspar cie 80 osób ma ją -
cych dzie ci do lat trzech. 62 ro dzi ców dzię -
ki udzia ło wi w pro jek cie pod nie sie kwa li fi ka -
cje za wo do we, a 18 osób bez ro bot nych znaj -
dzie za trud nie nie. 

W obec nej chwi li z do bro dziejstw pro -
jek tu ko rzy sta już nie mal pięć dzie siąt ro dzin
z sie dem dzie się ciu, któ re umie ści ły swo je
dzie ci w żłob ku i klu bach dzie cię cych. 

Gmi na Sta szów zo sta ła wy róż nio na i za -
pro szo na do uro czy ste go po pi sa nia umo wy
z Mi ni ster stwem Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
pod czas ogól no pol skiej kon fe ren cji „Za -
trud nie nie i in te gra cja spo łecz ne”. Sta szow -
ski pro jekt zo stał za pre zen to wa ny ja ko je dy -
ny spo śród 130, któ re otrzy ma ły do fi nan so -
wa nie. BP
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Sze ro ko pa smo wy
dla Sta szo wa
Gmi na Sta szów re ali zu je pro jekt pt „Eli mi na cja wy klu cze nia cy fro we go w gmi nie Sta -
szów” w ra mach dzia ła nia 8.3 „Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu – eInc lu -
sion”, oś prio ry te to wa 8 „Spo łe czeń stwo in for ma cyj ne – zwięk sze nie in no wa cyj no -
ści go spo dar ki” Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka 2007-2013.

8 li sto pa da w Urzę dzie Mia sta i Gmi ny w Sta szo wie od by ło się spo tka nie in for ma -
cyj ne z uczest ni ka mi za kwa li fi ko wa ny mi do wzię cia udzia łu w pro jek cie pn. „Eli mi na cja
wy klu cze nia cy fro we go w gmi nie Sta szów”. W trak cie spo tka nia bur mistrz Sta szo wa Ro -
mu ald Gar czew ski przy po mniał za ło że nia i ce le te go przed się wzię cia

– Wła dze Gmi ny zde cy do wa ły się na re ali za cję te go pro jek tu z uwa gi na tro skę i dba -
łość o zrów no wa żo ny roz wój gmi ny i stwo rze nie moż li wo ści do stę pu do no wo cze snych
na rzę dzi edu ka cyj nych nie za leż nie od uzy ski wa nych do cho dów, czy też nie peł no spraw no -
ści – po wie dział bur mistrz. – W ra mach uzy ska ne go do fi nan so wa nia 30 go spo darstw do -
mo wych oraz 26 jed no stek pod le głych gmi nie, w tym 10 szkół, otrzy ma bez płat nie kom -
pu te ry wraz z do stę pem do In ter ne tu. W su mie w ra mach pro jek tu zo sta nie za ku pio nych
270 no wych kom pu te rów – po in for mo wał wło darz mia sta i gmi ny Sta szów.

Bu dżet pro jek tu wy no si 2 683 011,44 zł, z cze go wkład gmi ny to tyl ko 15 proc. tej
war to ści. Po zo sta ła część, czy li 85 proc. zo sta nie do fi nan so wa na z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju Re gio nal ne go.

Szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia udzie la li: za stęp ca bur mi strza Sta szo wa To -
masz Fą fa ra i kie row nik Wy dzia łu In for ma ty ki To masz Urba no wicz. Uczest ni cy do wie -
dzie li się mię dzy in ny mi na te mat tech nicz nych uwa run ko wań do stę pu do In ter ne tu, po -
kry cia kosz tów je go do star cze nia, czy in sta la cji i ser wi so wa nia sprzę tu kom pu te ro we go.

Dzię ki zre ali zo wa niu te go przed się wzię cia, po wsta nie w Sta szo wie no wa in fra struk tu -
ra sze ro ko pa smo we go do stę pu do sie ci In ter net. 

BP

Mi lion na tar go wi cę 
Wła dze sa mo rzą do we mia sta i gmi ny Sta szów po zy ska ły 1 mi lion zł na mo der ni za cję tar go wi -

cy miej skiej w Sta szo wie. W dniu 30 paź dzier ni ka 2012 ro ku w Kiel cach zo sta ła za war ta umo wa
po mię dzy Sa mo rzą dem Wo je wódz twa Świę to krzy skie go, a Gmi ną Sta szów. Pod pi sa na umo wa do -
ty czy przy zna nia po mo cy w ra mach dzia ła nia „Pod sta wo we usłu gi dla go spo dar ki lud no ści wiej -
skiej ob ję te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013”.

Przed mio tem umo wy jest prze bu do wa pla cu tar go we go w ra mach za da nia pn.”Mo der ni za cja
Tar go wi ska w Sta szo wie” ma ją ca na ce lu roz wój lo kal nej przed się bior czo ści po przez mo der ni za -
cję tar go wi ska sta łe go. 

Gmi na Sta szów otrzy ma po moc w wy so ko ści do 1 mi lio na zł, jed nak nie wię cej niż 75 proc.
po nie sio nych kosz tów kwa li fi ko wa nych ope ra cji. Prze bu do wa pla cu tar go we go w Sta szo wie obej -
mu je: dro gę, plac utwar dzo ny, ka na li za cje desz czo wą, oczysz czal nie wód desz czo wych, zbior nik
re ten cyj ny, in sta la cje elek trycz ną, za da sze nie pla cu tar go we go oraz wo do ciąg. 

Pra ce zo sta ną re ali zo wa ne w ro ku 2013.

BP

Mi ni ster stwo 
wspie ra gmi nę



W nie dzie lę, 11 li sto pa da od by ły się ob -
cho dy z oka zji 123 Rocz ni cy Od zy ska nia
Nie pod le gło ści przez Pol skę. Uro czy -
stość roz po czę to mszą świę tą w ko ście -
le pa ra fial nym w Bo go rii kon ce le bro wa -
ną przez ks. An drze ja Wierz bic kie go. 

We mszy wzię li udział mię dzy in ny mi
Wójt Gmi ny Bo go ria Wła dy sław Bru dek
i Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ma ciej Tu -
tak. Obec ne by ły pocz ty sztan da ro we
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej Bo go ria, Pol -
skie go Stron nic twa Lu do we go, Ze spo łu
Szkół Ogól no kształ cą cych w Bo go rii
i Związ ku Kom ba tan tów Rze czy po spo li tej
Pol skiej i By łych Więź niów Po li tycz nych.
W ofi cjal nych ob cho dach Świe ta Nie pod -

le gło ści uczest ni czy ła tak że Cho rą giew Ry -
cer stwa Zie mi Sta szow skiej oraz Dru ży -
na Strze lec ka pro wa dzo na przez Wie sła wa
Ku ce. 

Po za koń czo nej mszy Świę tej prze ma -
sze ro wa no pod po mnik Jó ze fa Pił sudz kie -
go gdzie zło żo no kwia ty. Na stęp nie
w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry ucznio wie
Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych w Bo -
go rii za pre zen to wa li wy stęp ar ty stycz ny
o te ma ty ce pa trio tycz nej. 

Ca łość ob cho dów za koń czy ła się po -
czę stun kiem, któ rym by ła tra dy cyj na żoł -
nier ska gro chów ka prze go to wa na przez
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry. 

TEKST I FO TO. DA MIAN GRU DZIEŃ
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Uro czy ście i do stoj nie



Od miesz kań ców gmi ny So lec -Zdrój
mo że my się uczyć jak sku tecz nie wal -
czyć ze szro tów ką. Dzię ki za an ga żo -
wa niu się miej sco wej spo łecz no ści
w ak cję ochro ny kasz ta now ców so lec -
kie, sta re ale je tak jak daw niej tak i dziś
cie szą oczy miesz kań ców gmi ny i ku -
ra cju szy.

Wal kę ze szro tów kiem, nie wiel kim
mo tyl kiem ata ku ją cym głów nie kasz ta now -
ce pro wa dzi my w gmi nie So lec -Zdrój już
od dzie wię ciu lat. Pro wa dzi my róż no ra ki -
mi me to da mi i chy ba dość sku tecz nie sko -
ro sta re so lec kie ale je kasz ta now ców cią gle
cie szą oczy miesz kań ców i ku ra cju szy. No
i oczy wi ście skru pu lat nie pil nu ją ter mi nów
ma tur, za kwi ta jąc na czas. A my od 2002

ro ku po ma ga my tym pięk nym drze wom
jak mo że my.

Mło dzież szkol na rok rocz nie pro wa -
dzi ak cję pod ha słem „Szro tó wek na stos”.
Na stos, gdyż zgod nie ze sta no wi skiem na -
ukow ców, naj sku tecz niej szą me to dą wal ki
z tym szkod ni kiem jest do kład ne wy gra -
bia nie i pa le nie li ści, w któ rych zi mu ją po -
czwar ki szro tów ka. Jest to me to da naj tań -
sza i prak tycz nie moż li wa do prze pro wa -
dze nia w każ dych wa run kach. Pro wa dzi
się ją więc po wszech nie – nie tyl ko przez
szko ły. 

Ak tyw nie w ochro nę kasz ta now ców
włą cza się Uzdro wi sko i Dom Po mo cy
Spo łecz nej w Zbo ro wie, któ ry w swo im
par ku rów nież ma wie le oka zów tych pięk -
nych drzew.

Na sta rych drze wach w Sol cu sto so wa -
ne są le po we pu łap ki fe ro mo no we, a naj -
pięk niej sze oka zy „za szcze pio no” tj. za sto -
so wa no in iek cje środ kiem che micz nym.
Tro chę to kon tro wer syj na me to da, ale sku -
tecz na. Nie za nie dbu je się tak że me tod na -
tu ral nych. Do wal ki ze szro tów kiem za -
przę gnię to więc na szą ro dzi mą si kor kę,
któ ra jest je go na tu ral nym wro giem. To
wła śnie dla si ko rek umiesz czo no na kasz ta -
now cach bud ki lę go we, li cząc, że ich po -
pu la cja wzro śnie i sku tecz nie bę dzie nisz -
czyć szkod ni ka. My śląc o zi mo wym do kar -
mia niu bo ga tek i mo dra szek mo że war to
już te raz zro bić za pa sy ziar na sło necz ni ko -
we go. 

Każ dy spo sób jest do bry, aby za cho -
wać ale je kasz ta now ców, któ re są chlu bą
gmi ny. Zwłasz cza, że sys te ma tycz nie pro -
wa dzo ne dzia ła nia przy no szą efek ty. Kasz -
ta now ce są w co raz lep szej kon dy cji,
a w miej sce tych, któ re nie ste ty wy pa dły
wsa dza my kasz ta now ca czer wo ne go, któ ry
jest bar dziej od por ny na szro tów ka. 

A więc chroń my kasz ta now ce – dla
sie bie i dla przy szłych po ko leń!

BS
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Z my ślą o kasz ta now cach



Kultura 13

Jego ręce
rzeźbią
w słowach
Nie tak daw no w sa li kon cer to wej sa na -
to rium „Mar co ni” od był się wie czór au -
tor ski Wie sła wa Ko ta, po ety i li te ra ta,
a za ra zem i zna ne go re gio na li sty ze Sta -
szo wa, któ re go „zło te rę ce” rzeź bią
w sło wach. Spo tka niu to wa rzy szy ła wy -
sta wa prac Ma rian ny Kot, któ ra pięk nie
ha ftu je ob ra zy.

Wie sław Kot jest wiel kim pa trio tą i ni -
gdy nie za po mniał o dzie dzic twie, któ re
ma na imię Pol ska. Ko cha naj bar dziej swą
ma łą sta szow ską oj czy znę i ja ko re gio na li -
sta słu ży jej pió rem. 

Uro dził się w 1945 ro ku w Sta szo wie,
gdzie miesz ka, pra cu je i zaj mu je się dzia -
łal no ścią li te rac ką. Jest au to rem po -
nad dwu dzie stu to mi ków po etyc kich m.
in: „Pa ra da”, „Za ka mar ki Sta szow skie I”,
„Za ka mar ki Sta szow skie II”, „Za ka mar ki
Ży dow skie”, „Jo dło wa Pio sen ka”, „No wo -
jor skie Iskier ki”, „Sło wac kie okru chy”,
„Im pre sje” – to mik po świę co ny Kry sty nie
Jam roz oraz ar ty stom wy stę pu ją cym
na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Mu zycz -
nym jej imie nia czy „Plu sza mi – czy li
prze cie ki z bi blio te ki”. Jest współ au to rem
al ma na chów sta szow skich, w tym li te rac -
kie go „Nad Czar ną”, a tak że sta łym
współ pra cow ni kiem lo kal ne go cza so pi -
sma „Go niec Sta szow ski”.

Wier sze Wie sła wa Ko ta wzbu dza ją za -
chwyt i re flek sję czy tel ni ków. Przy to czo ne
po ni żej stro fy po cho dzą z to mi ku wier szy
„ No wo jor skie Iskier ki”, ty tuł wier sza
„Nie spo dzian ka”.

Kto by po my ślał, że w „Pęp ku Świa ta”,
na pięć dzie sią tej, przy Le xing to nie,
spo tkam dziew czy nę, „któ ra po pol sku”
mó wi tak pięk nie, że dusz pło nie.

Kto by po my ślał, że w „Pęp ku Świa ta”,

ja, bied ny Po lak, uśmiech od zy skam,
ta kie spo tka nie na sta re la ta, 
tu, gdzie na ro dy ma ją swą przy stań.

To tyl ko dwie zwrot ki te go pięk ne go,
chwy ta ją ce go za ser ce wier sza, któ ry opo -
wia da o tę sk no cie za oj czy zną i jak że traf -
nie ana li zu je i oce nia dziel ni cę No we go
Jor ku Man hat tan.

Nie jed no krot nie au tor pi sał swo je
wier sze spon ta nicz nie, pod czas spo tkań z
cie ka wy mi ludź mi. Przy kła dem jest wiersz
na pi sa ny w trak cie spo tka nia ze Zbi gnie -
wem Świę chem, któ re od by ło się ostat nio
w sa na to rium „Mar co ni”. Wiersz ten opo -
wia da o Cza kra mie Wa wel skim, a za dzi wia -
ją cym jest fakt, że po eta na pi sał go „na ko -
la nie”, słu cha jąc jed no cze śnie hi sto rycz -
nych opo wie ści.

In spi ra cją dla twór czo ści po ety by ły i
są po dró że, któ re od był do ta kich kra jów
jak:  Da ho mej, Niem cy, Wę gry, Sło wa cja,
Li bia, Irak, Sy ria, Gre cja, USA, Ukra ina,
Niem cy, Szwe cja a ostat nio do Włoch,
gdzie zwie dził Wa ty kan, Rzym, Bo lo nię i
Pa dwę.

W do wód wdzięcz no ści dla Ja na Paw -
ła II, za in spi ro wa ny je go „Tryp ty kiem
Rzym skim”, po eta na pi sał wier sze, któ re w
ro ku 2004 prze słał  Oj cu Świę te mu.
Ogrom nym za sko cze niem i naj więk szym
za szczy tem dla po ety by ło otrzy ma nie oso -
bi ste go po dzię ko wa nia od sa me go Ja na
Paw ła II. Po śmier ci Pa pie ża po ezja i li sty
przed sta wia ne by ły w au dy cjach ra dio -
wych.

Spo tka nie z Wie sła wem Ko tem oraz
z nie zwy kle uta len to wa ną je go żo ną Ma -
rian ną spo tka ło się z du żym za in te re so -
wa niem przy by łych słu cha czy i gdy by nie
póź na po ra trwa ło by znacz nie dłu żej.
Ma my na dzie ję, że ci nad zwy czaj skrom -
ni, a za ra zem wiel cy lu dzie od wie dzą jesz -
cze uzdro wi sko bu skie i że po now nie bę -
dzie my mo gli ode rwać się od sza rej rze -
czy wi sto ści i wy ru szyć w po dróż z po ezją
i ma low ni czy mi ob ra za mi utka ny mi z ko -
lo ro wych ni ci.

DO RO TA BRA CI CHO WICZ
MAŁ GO RZA TA KO SO WICZ

Pia sek
pod cho in kę
An drzej Pia secz ny dzię ku je na fa ce bo oku za „pla ty nę”.
Zi mo we pio sen ki uzy ska ły sta tus pla ty no wej pły ty już
w dniu pre mie ry. Je ste ście wspa nia li. Dzię ku je my.

We wto rek, 13 li sto pa da do skle pów mu zycz nych tra fi -
ła naj now sza pły ta An drze ja Pia secz ne go i Se we ry na Kra jew -
skie go „Zi mo we pio sen ki”. To al bum szcze gól ny, ma gicz ny,
opar ty na pięk nych, chwy tli wych me lo diach na pi sa nych
przez Se we ry na Kra jew skie go i mą drych po par tych ży cio -
wym do świad cze niem tek stach An drze ja Pia secz ne go. 

Pierw szym sin glem pro mu ją cym pły tę jest cie pły, świą -
tecz ny utwór: „Wiel kie świą tecz ne ca ło wa nie”. Pły ta zi mo wa
i mi ło sna, o te ma ty ce świą tecz nej i no wo rocz nej, choć nie
stric te ko lę do wej. O war to ściach, któ re w Świę ta oży wa ją,
a prze cież tak na praw dę trwać po win ny ca ły rok!

Go rą co po le ca my.
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Po la cy czę ściej żu ją gu mę
niż my ją zę by.

Zamiast
gumy
szczoteczka
Po la cy zde cy do wa nie czę ściej się ga ją po gu mę
bez cu kro wą do żu cia – 29 proc. po każ dym po sił -
ku niż po szczo tecz kę do zę bów. Tak wy ni ka z ra -
por tu Ip sos prze pro wa dzo ne go na zle ce nie firm
Gla xo Smith Kli ne oraz Wri gley Po lan d1. W od róż -
nie niu odoby wa te li na sze go kra ju, aż 78 proc. Wło -
chów re gu lar nie szczot ku je zę by po każ dym po sił -
ku. Czy za bie ga ni Po la cy po świę ca ją co raz mniej
cza su na hi gie nę ja my ust nej i szu ka ją al ter na tyw -
nych roz wią zań?

SZCZO TECZ KA CZY GU MA DO ŻU CIA? 
Jak wy ni ka z ra por tu, szczot ko wa nie zę bów

po każ dym po sił ku jest naj czę ściej sto so wa nym za bie -
giem hi gie nicz nym wśród Eu ro pej czy ków – 41 proc.
Aż 78 proc. Wło chów i 72 proc. Hisz pa nów szczot -
ku je zę by po każ dym po sił ku, pod czas gdy naj rza -
dziej ro bią to Bry tyj czy cy – 11 proc. i Ir land czy -
cy – 14 proc. W Pol sce do my cia zę bów po po sił ku
przy zna je się za le d wie 30 proc. re spon den tów. 

Zde cy do wa nie czę ściej od in nych Eu ro pej czy -
ków, Po la cy się ga ją po gu mę do żu cia po po sił ku.
Choć żu cie gu my bez cu kro wej w ran kin gu sto so wa -
nych za bie gów hi gie nicz nych pla su je się na dru gim
miej scu, to jest ono sto sun ko wo rzad kim na wy -
kiem – 13 proc. W Pol sce cie szy się naj więk szą po pu -
lar no ścią – 29 proc., pod czas gdy w Hisz pa nii po gu -
mę bez cu kro wą po po sił ku się ga – 12 proc ba da nych,
a w Wiel kiej Bry ta nii je dy nie – 6 proc. Żu cie gu my
bez cu kro wej za raz po po sił ku jest bar dzo do brą al ter -
na ty wą dla szczot ko wa nia zę bów, gdy je ste śmy po -
za do mem i nie mo że my umyć zę bów.

– Na le ży jed nak pa mię tać, że
żu cie mu si być krót ko trwa łe i że gu -
ma do żu cia nie za stą pi szczo tecz ki
do zę bów. Je dy nie re gu lar ne szczot -
ko wa nie zę bów od po wied nio do -
bra ną pa stą do zę bów i szczo tecz ką
jest pod sta wo wym ele men tem dba -
nia o hi gie nę ja my ust nej – mó wi
prof. Bar tło miej W. Lo ster. – Żu cie
bez cu kro wej gu my sty mu lu je wy -
dzie la nie śli ny. Dzię ki te mu pH osa -
du na zęb ne go w ustach wzra sta
i od zy sku je swój opty mal ny po -
ziom. Po nad to bez cu kro wa gu ma
po ma ga ogra ni czyć po wsta wa nie
osa du na zęb ne go i wspie ra re mi ne -
ra li za cję zę bów. Ma wpływ
na wzmoc nie nie ich po wierzch ni
i od bu do wę szkli wa.

Bar dziej niż nie świe że go od de -
chu bo imy się wier tła den ty stycz ne -
go. Więk szość Eu ro pej czy ków re gu -
lar nie od wie dza le ka rza den ty -
stę – 32 proc. raz do ro ku – 29 proc.
dwa ra zy w ro ku, naj czę ściej Niem -
cy – 44 proc. i Bry tyj czy cy – 46
proc., ale aż – 31 proc. Po la ków od -
wie dza le ka rza den ty stę raz na 2 la -
ta lub rza dziej. Je dy nie 4 na 10 Po -
la ków od wie dza le ka rza den ty stę 2
ra zy do ro ku. 

Ce lem wi zy ty nie są jed nak re -
gu lar ne kon tro le – 40 proc. wo bec
śred niej – 58 proc., ale czę ściej le cze -
nie, ta kie jak wy peł nia nie – 56 proc.
wo bec śred niej – 29 proc. i usu nię -
cie zę ba – 20 proc. wo bec 12 proc.
Co cie ka we, Po la cy w od nie sie niu
do swo ich dzie ci bar dziej ry go ry -
stycz nie prze strze ga ją za sad pro fi -

lak ty ki ja my ust nej. Aż 75 proc. z nich re gu lar nie za -
bie ra dzie ci do le ka rza den ty sty na wi zy ty kon tro l ne.
O zdro wie zę bów swo ich dzie ci naj czę ściej dba ją
Niem cy – 85 proc, rza dziej Ir land czy cy – 56 proc.

Jak wy ni ka z ba da nia, co trze ci Eu ro pej czyk przy -
zna je, że to wła śnie lęk de cy du je o omi ja niu i od kła -
da niu ko lej nych wi zyt. W tej kwe stii prym wio dą Po -
la cy – naj bar dziej ze wszyst kich miesz kań ców Eu ro py
bo ją się cho dzić do le ka rza den ty sty – 39 proc.
W mniej szym stop niu do ty czy to miesz kań ców Wiel -
kiej Bry ta nii – 25 proc i Fran cji – 26 proc. 

Oprócz lę ku, ko lej nym waż nym po wo dem omi -
ja nia ga bi ne tów sto ma to lo gicz nych przez Eu ro pej czy -
ków są wy so kie kosz ty le cze nia – 40 pro.. Wi zy tę u le -
ka rza den ty sty ze wzglę du na jej koszt naj czę ściej
prze kła da ją Ir land czy cy – 51 proc., Hisz pa nie – 50
proc. i Po la cy -49 proc, pod czas gdy naj rza dziej po -
stę pu ją tak Fran cu zi – 24 proc. i Niem cy – 25 proc. 

– Rzad kie wi zy ty ozna cza ją bar dziej skom pli ko -
wa ne i kosz tow niej sze za bie gi dla pa cjen tów. A le -
cze nie cho rób zę bów i przy zę bia nie na le ży do naj -
tań szych i za ra zem naj przy jem niej szych. Dziś w ga -
bi ne tach wciąż wy ko nu je się du żo m. in. za bie gów
le cze nia en do don tycz ne go, co ozna cza, że nie jest
naj le piej z na szy mi zę ba mi, bo za miast za po bie gać,
wciąż wo li my le czyć – pod kre śla prof. Bar tło miej W.
Lo ster.

Or ga ni za to rzy kam pa nii „Uśmiech nij się Pol sko”
pod kre śla ją, że choć więk szość an kie to wa nych jest
ogól nie za do wo lo na z wy glą du swo je go uśmie chu
i sta nu zdro wia zę bów, to ko niecz na jest edu ka cja
spo łe czeń stwa na te mat za sad pra wi dło wej hi gie ny ja -
my ust nej. Re gu lar ne prze glą dy sto ma to lo gicz ne, ru -
ty no we prak ty ki hi gie nicz ne, w tym wła ści we szczot -
ko wa nie zę bów i sto so wa nie od po wied nio do bra nej
pa sty do zę bów oraz żu cie gu my bez cu kro wej po każ -
dym po sił ku – to pro ste na rzę dzia, któ re w ła twy spo -
sób, szyb ko i efek tyw nie mo gą po pra wić stan zdro wia
ja my ust nej Po la ków. 

– Ma my dziś bar dzo du ży wy bór past, pły nów,
szczo te czek, iry ga to rów, ale nikt nie uczy jak ich uży -
wać. Bra ku je edu ka cji w tym za kre sie, a mu si my pa -
mię tać, że zdro wie ja my ust nej jest bar dzo waż nym
aspek tem ja ko ści na sze go ży cia i ma bez po śred ni
wpływ na zdro wie ca łe go or ga ni zmu – za zna cza prof.
Bar tło miej W. Lo ster.

Po la ku dbaj o zę by i uśmiech nij się.

Kuch nia
bo ga ta
w wi ta mi ny
Ostra pa pry ka chi li, cu ki nia, ba kła ża ny, sa ła ta rzym -
ska, gi gan tycz ny wy bór na szych ro dzi mych wa -
rzyw, no we od mia ny mo re li, brzo skwiń i śli wek
skła nia ją nas do in no wa cji i uru cha mia ją wy obraź -
nię.

Ca ło rocz na do stęp ność owo ców i wa rzyw uroz -
ma ica co dzien ną, pol ską kuch nię. Chęt niej się ga my
po prze pi sy i do ce nia my ku li na ria Hisz pa nów, Wło -
chów, Fran cu zów, Gre ków i Buł ga rów czy Chiń czy -
ków i Wiet nam czy ków. Wię cej uwa gi po świę ca my
spra wom ży wie nio wym, bar dziej świa do mie do ko nu je -
my za ku pów oraz uważ nie do bie ra my skład ni ki. Co -
raz czę ściej za stę pu je my scha bo we go z ziem nia ka mi,
da nia mi z ni ską za war to ścią tłusz czu, a tym sa mym
ka lo rii, bo ga ty mi w róż no rod ne ka sze, ry że, wa rzy wa
i aro ma tycz ne przy pra wy. War to pa mię tać, że na sze
po mi do ry czy pa pry ka ma ją wy jąt ko wy smak i naj wię -
cej skład ni ków od żyw czych.

– Sta wiam na róż no rod ność w kuch ni – mó wi
mgr inż. Ewa Bo ryc ka, głów ny spe cja li sta ds. agro tu ry -
sty ki i go spo darstw wiej skich w Świę to krzy skiej Izbie
Rol ni czej, któ ra wie lo krot nie za sia da ła i za sia da w ju -
ry kon kur sów ku li nar nych. – Na mo im sto le kró lu ją
w tej chwi li po mi do ry, cu ki nia i bro ku ły. Chęt nie czer -
pię wzor ce z kuch ni śród ziem no mor skiej, dla te go nie
za po mi nam też o zio łach, ko per ku, na tce pie trusz ki
i oli wie Extra Ver gi ne.

Plac tar go wy w San do mie rzu to ogrom ne po le
do ku li nar nych in spi ra cji. Prze cho dząc alej ka mi te go
pla cu do strze ga my peł ną ga mę je sien ne go asor ty men -
tu. Oprócz ty po wych dla na sze go re gio nu od mian na -
być moż na owo ce i wa rzy wa cha rak te ry stycz ne dla na -
szych za chod nich i wschod nich są sia dów. Sam ich wi -
dok przy wo łu je w my ślach hisz pań skie Gaz pa cho, wę -
gier skie Le czo czy grec ką Mu sa kę. 

Szef kuch ni re stau ra cji ho te lu „Ko ro na” w San do -
mie rzu pod kre śla zna cze nie i wy ko rzy sta nie ziem nia -
ków. – Go to wa ne, sma żo ne, pie czo ne, w for mie pur -
re, z zio ła mi i czosn kiem są smacz ne i cen ne. W na -
szej kuch ni wa rzy wa po da wa ne są ja ko uzu peł nie nie
dań głów nych lub skład ni ki zup i sa ła tek. Czę sto się -
gam po ka pu stę, zwłasz cza mło dą i bu racz ki czer wo -
ne. Po da wa na u nas dzi czy zna wy ma ga spe cjal nej
opra wy, waż ne w niej jest nie tyl ko sa mo mię so, ale
do bór od po wied nie go so su i do dat ków.

Na py ta nie o ulu bio ne pry wat nie da nie z wy ko -
rzy sta niem wa rzyw szef kuch ni re stau ra cji ho te lu „Ko -
ro na” od po wia da: – Zde cy do wa nie le czo, ba zu ją ce
na pa pry ce, po mi do rach, cu ki nii i ce bu li.

Na szym czy tel ni kom po le ca jed nak szyb kie i ła -
twe ucie ra ne cia sto ze śliw ka mi, do wy ko na nia któ re -
go po trze bu je my: śliw ki wę gier ki bez pe stek, 3 szklan -
ki mą ki, 

kost kę mar ga ry ny, 3 ca łe jaj ka, 1 szklan kę cu kru,
3 łyż ki kwa śnej śmie ta ny, 1 ły żecz kę prosz ku do pie -
cze nia. Wszyst ko ucie ra my mik se rem, cia sto wy kła da -
my na blasz kę, ukła da my na nim po łów ki śli wek, pie -
cze my ok. 1 go dzi nę w tem pe ra tu rze 180 stop ni.

My po le ca my do sko na łą do mię sa z gril la sa łat kę
ziem nia cza ną zna ną przede wszyst kim Szwe dom
i Niem com. Ugo to wa ne, wy stu dzo ne ziem nia ki, mo -

gą być z po przed nie go dnia, 3 -4 jaj ka ugo to wa ne
na twar do, jed no du że, czer wo ne jabł ko ze skór ką, 5-
6 ogór ków kon ser wo wych, bo czek, ce bu la, ko pe rek,
świe żo zmie lo ny pieprz, kil ka ły żek ma jo ne zu.

Ziem nia ki kro imy w pla stry, jaj ka, jabł ko, ogór ka
w kost kę, bo czek i ce bu lę drob no po kro jo ne pod sma -
ża my na łyż ce oli wy, ca łość de li kat nie mie sza my do -
pra wia jąc ma jo ne zem, pie przem i świe żo po sie ka nym
ko per kiem. Skład ni ków do da je my w za leż no ści od ilo -
ści ziem nia ków i upodo bań.

Po ni żej przed sta wia my kil ka cie ka wo stek
do ty czą cych wa rzyw.

Po mi dor – na zwa po cho dzi od fran cu skie go wy -
ra że nia „pom me d'or”, czy li zło te jabł ko; jest bo ga tym
źró dłem Li ko pe nu – prze ciw u tle nia cza dez ak ty wu ją ce -
go wol ne rod ni ki o dzia ła niu an ty no wo two ro wym,
któ ry naj le piej przy swa jal ny dla czło wie ka jest w for -
mie pod da nej ob rób ce ter micz nej – wię cej znaj dzie my
go w so sie po mi do ro wym niż w su ro wych po mi do -
rach; nie lu bi to wa rzy stwa ogór ków – za war ta w ogór -
kach askor bi na za utle nia wi ta mi nę C znaj du ją cą się
w po mi do rach; za wie ra ją sód, po tas, ma gnez, wapń,
że la zo, miedź, cynk, fos for, flu or, jod, ka ro ten, wi ta -
mi ny K, B1, B2, B6, C, PP, kwas pan to te no wy, fo lio -
wy, bio ty nę; raz do ro ku we wschod niej czę ści Hisz -
pa nii, w mia stecz ku Buñol, w ostat nią śro dę sierp nia
od by wa się la to ma ti na – wiel ka woj na na po mi do ry;

Cu ki nia – w Pol sce zwa na Ka bacz kiem, po da -
wa na jest na su ro wo, sma żo na, du szo na, pie czo -
na i go to wa na; ide al nie na da je się do fa sze ro wa nia
i gril lo wa nia; szcze gól ną po pu lar no ścią cie szy się
na Bał ka nach; ni sko ka lo rycz na, 100 g cu ki ni za wie ra
ok. 15 kcal; ma nie zbyt du żą war tość od żyw czą, od -
kwa sza jed nak or ga nizm i sprzy ja prze mia nie ma te rii;
za wie ra cu kry, wi ta mi ny C, PP, B1, ka ro ten;

Obe rży na – zwa na tak że Ba kła ża nem; w Pol sce
upra wia na od nie daw na, zy sku je jed nak co raz więk szą
po pu lar ność ze wzglę du na war to ści od żyw cze i sma -
ko we; ob ni ża cho le ste rol, wzmac nia ser ce; za wie ra du -
że ilo ści wap nia, po ta su, że la za i fos fo ru; bo ga ta
w błon nik i wi ta mi ny z gru py B;  w Gre cji i Wło szech
uzna wa na za afro dy zjak; aby po zba wić obe rży nę go ry -
czy wy star czy po ob ra niu po so lić ją i od sta wić na go -
dzi nę w chłod ne miej sce;

Pa pry ka Chi li – za jej ostro ścią stoi Kap sa icy -
na – al ka lo id od po wie dzial ny za ostry, pie ką cy smak;
utwo rzo no Ska lę Sco vil le'a, czy li ska lę ostro ści, któ ra
okre śla ilość kap sa icy ny w pa pry ce;  po usu sze niu
i zmie le niu przy bie ra po stać pie przu ka jeń skie go; za -
wie ra wię cej wi ta mi ny C niż owo ce cy tru so we, po -
nad to po tas, wapń, ma gnez, fos for, cynk, wi ta mi ny
B1, B2, B6, B12, PP; ma wła ści wo ści bak te rio bój cze;
po moc na w le cze niu al tre ty zmu, reu ma ty zmu i ar te -
rio skle ro zy; ob ni ża ci śnie nie krwi i zły cho le ste rol;
pie cze nie po jej spo ży ciu do brze ni we lu je szklan ka
mle ka;

Fa sol ka szpa ra go wa – spo ży wa na świe żo
po ugo to wa niu, rów nież kon ser wo wa na i mro żo na;
za wie ra du żo biał ka i kwa su fo lio we go, wap nia, po ta -
su, ma gne zu i man ga nu; ma dzia ła nie mo czo pędn ne;
ob ni ża po ziom cu kru we krwi; re gu lu je pro ce sy me ta -
bo licz ne; wy ka zu je dzia ła nie prze ciw cu krzy co -
we – pod no si po ziom in su li ny we krwi; za wie ra du żo
na tu ral nych prze ciw u tle nia czy z gru py fla wo no idów
o dzia ła niu an ty no wo two ro wym; naj wię cej cen nych
skład ni ków za wie ra zie lo na fa sol ka; su ro wa nie na da je
się do spo ży cia ze wzglę du na fa gi nę – sub stan cję tok -
sycz ną, neu tra li zo wa ną pod czas pro ce su go to wa nia; 

KA RO LI NA MA ZUR



Co raz wię cej uczci wych
lu dzi pa da ofia ra oszu -
stów. Zło dzie je nie ma ją
żad nych skru pu łów. Że ru -
ją na na iw no ści, a czę sto
na do bro ci star szych
osób i okra da ją ich
z ostat nie go gro sza. Są
co raz bar dziej bez względ -
ni. Po mi mo ostrze żeń,
ofiar jest co raz wię cej,
a oszu ści wy my śla ją
wciąż no we spo so by, by
zdo być pie nią dze. 

Do naj bar dziej zna nych me tod
oszu stów na le żą te „na wnucz ka”
czy też  na pra cow ni ka urzę du lub
ad mi ni stra cji. Ostat nio w ta ki spo -
sób zo sta ła oszu ka na 81-let nia
miesz kan ka Opa to wa. W czwar tek,
15 li sto pa da do jej miesz ka nia,
pod pre tek stem spraw dze nia droż -
no ści kra tek wen ty la cyj nych, przy -
szli dwaj mło dzi lu dzie. Je den
z męż czyzn ra zem z po krzyw dzo ną
do ko ny wał po mia rów, dru gi prze by -
wał w in nym po miesz cze niu. Wła -
śnie tam ko bie ta trzy ma ła pie nią -
dze. Po wyj ściu męż czyzn z miesz -
ka nia, ne stor ka stwier dzi ła brak pie -
nię dzy w kwo cie 8600 zło tych.

Oszu ści wy ko rzy stu jąc na iw ność
i ła two wier ność osób star szych, naj -
czę ściej miesz ka ją cych sa mot nie,
czę sto gra jąc na ich uczu ciach, do -
ko nu ją kra dzie ży pie nię dzy lub war -
to ścio wych przed mio tów. Po da ją się
za zna cho rów, zna jo mych człon ków
ro dzi ny, uda ją li sto no szy, „ga zow ni -

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

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

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

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

– me to da „na do mo krąż cę”-
spraw cy ofe ru ją moż li wość za ku pu
róż nych to wa rów (np. sprzę tu AGD,
te le fo nii cy fro wej) za wy jąt ko wo
atrak cyj ną ce nę. Jed no cze śnie pro -
po nu ją pod pi sa nie umo wy przed -
wstęp nej na wy ko na nie usłu gi.
Po pod pi sa niu oka zu je się, że za to -
war na le ży za pła cić znacz nie wię cej
niż po ce nie pro po no wa nej na po -
cząt ku.

– me to da „na czuj ni ki cza -
du” – to me to da, któ ra w okre sie je -
sien no -zi mo wym jest wy jąt ko wo roz -
po wszech nio na. Wy ko rzy stu jąc

strach lu dzi przed za cza dze niem,
oszust pro po nu je HY PER LINK
„http://www. fakt. ofer ty. net/” \n
_blank sprze daż no wo cze snych czuj -
ni ków, któ re ma ją rze ko mo uchro -
nić do mow ni ków przed za tru ciem
tlen kiem wę gla. Naj czę ściej ka że so -
bie za to sło no za pła cić. Tym cza sem
sprze da ne w ten spo sób czuj ni ki
moż na ku pić w skle pie za kwo tę kil -
ku zło tych lub wręcz otrzy mać je
za dar mo od za rząd cy do mu. 

– me to da „na kurt kę” – naj -
now szy po mysł oszu stów. Prze stęp -
ca na ofia rę wy bie ra star szą oso bę,
na stęp nie po ja wia się u niej w do -
mu, przed sta wia jąc się, ja ko zna jo -
my ro dzi ny. Opo wia da, że je den
z człon ków ro dzi ny za ku pił u nie go
kurt kę, ale nie miał przy so bie pie -
nię dzy lub za pła cił tyl ko ma ły za -
da tek, a po resz tę pie nię dzy skie ro -
wał go wła śnie do tej oso by, któ ra
za pła ci za kurt kę, a ku pu ją cy
po po wro cie do do mu ure gu lu je
swój dług.

– me to da „na mo ne ty pod ban -
kiem” – prze stęp cy wy ko rzy stu ją
kry zys go spo dar czy i chwiej ność
kur sów wa lut. Za cze pio ny pod ban -
kiem sta ru szek mo że ku pić na uli cy
„dro go cen ne mo ne ty”, któ rych war -
tość, we dług słów oszu sta nie zde wa -
lu uje się. Czę sto prze stęp ca za pra sza
klien ta wy cho dzą ce go z ban ku
do sa mo cho du, ofe ru jąc mu „do brą
lo ka tę” na przy szłość. Mo ne ty, któ -
re prze waż nie nie ma ją żad nej war -
to ści, sprze da wa ne są na iw nej oso -
bie za po waż ne kwo ty. Do pie ro wi -
zy ta u nu mi zma ty ka lub ju bi le ra
po zba wia ofia rę złu dzeń.

– me to da „na mo ne ty w fir -
mach wy sył ko wych” – to trik sto so -

wa ny przez fir my wy sył ko we. Klient,
czę sto eme ryt, pła ci nie tyl ko za za -
mó wio ną przez sie bie prze sył kę
z mo ne ta mi, ale tak że za kil ka ko -
lej nych. Fir my wy ko rzy stu ją za pi sy
swo ich re gu la mi nów sprze da ży, któ -
ra za wie ra ją punkt, że fir ma mo że
wy sy łać swo im klien tom ko lej ne ko -
lek cje, któ rych już nie za ma wia li.
Oczy wi ście moż na od mó wić ich
przy ję cia. Ale fir ma drę czy wte dy
klien ta po na gle nia mi i mo ni ta mi,
któ re czę sto „dla świę te go spo ko ju”
spła ca ne są przez na iw nych sta rusz -
ków.

– me to da „na te le wi zję cy fro -
wą” – na cią ga cze stra szą eme ry tów
i ren ci stów, że już nie ba wem nie bę -
dą mo gli oglą dać te le wi zji! By tak
się nie sta ło, mu szą za ku pić spe cjal -
ną an te nę i de ko der. Oszu ści wpro -
wa dza ją tak że w błąd star szych lu dzi
mó wiąc, że wszyst kie oso by po 75
ro ku ży cia bę dą zwol nio ne z opłat
abo na men tu. Jak się póź niej oka zu -
je, abo na ment jest na li cza ny przez
ca ły czas trwa nia umo wy, a do dat -
ko wo na wet pod no szo ny po za koń -
cze niu umo wy.

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

Ma jąc na wzglę dzie do bro
miesz kań ców na sze go wo je wódz twa,
świę to krzy ska po li cja ape lu je
o ostroż ność i roz wa gę w po dob nych
sy tu acjach. 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.
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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

EXTRA KORSOUwa ga na oszu stów

Kie dy tem pe ra tu ra po wie trza za czy -
na sta le utrzy my wać się po ni żej 7 st. C
przy go to wu je my nasz po jaz du do okre -
su je sien no -zi mo we go. So lid ny prze gląd
po wi nien obej mo wać nie tyl ko pod sta -
wo we czę ści sa mo cho du, ale rów nież
szy by, któ re zbyt czę sto umy ka ją na szej
uwa dze.

O sa mo chód war to za dbać jesz cze za -
nim au ra zmie ni się na do bre, a tem pe ra tu -
ra spad nie po ni żej 7 st. C. Wy mia na ogu -
mie nia let nie go na zi mo we, kon tro la in sta -
la cji za pło no wej wraz ze sta nem aku mu la -
to ra, pły nów chłod ni czych czy sta nu za -
wie sze nia, a tak że za bez pie cze nie pod wo -
zia środ ka mi an ty ko ro zyj ny mi to pod sta -
wo we punk ty na li ście przy go to wań po jaz -
du do trud nych wa run ków po go do wych.
Wie lu kie row ców, dys po nu jąc od po wied -
nim za ple czem oraz umie jęt no ścia mi, ro bi

to we wła snym za kre sie. In ni zda ją się
na usłu gi pro fe sjo nal nych warsz ta tów. 

Za nim zde cy du je my się od dać au to
w rę ce me cha ni ka war to wy brać się na sta -
cję dia gno stycz ną, aby po znać fak tycz ny
stan sa mo cho du. Od po wied nie urzą dze nia
i wie dza dia gno sty za pew nią nam peł ną in -
for ma cję na te mat bie żą cych po trzeb na -
sze go po jaz du. Ta kie dzia ła nia nie tyl ko
sta no wią gwa ran cję kom for tu użyt ko wa nia
sa mo cho du w okre sie zi mo wym, ale
przede wszyst kim zwięk sza ją bez pie czeń -
stwo na sze i in nych użyt kow ni ków dro gi. 

Pa mię taj my tak że o szy bach. Czy
ist nie je spo sób, by uła twić so bie od śnie -
ża nie au ta oraz by top nie ją cy śnieg
mniej przy wie rał do szy by? War to od -
wie dzić ser wis Nord Glass ofe ru ją cy na -
no sze nie po włok hy dro fo bo wych, na zy -
wa nych po tocz nie „nie wi dzial ną wy cie -

racz ką”. Za bieg hy dro fo bi za cji eks tre -
mal nie zmniej sza przy czep ność bru du,
czą stek wo dy, śnie gu oraz lo du do szyb
na sze go sa mo cho du.

Co to jest hy dro fo bi za cja? Za bieg hy -
dro fo bi za cji eks tre mal nie zmniej sza przy -
czep ność bru du, czą stek wo dy, śnie gu oraz
lo du do szyb na sze go sa mo cho du. – Hy -
dro fo bi za cja spra wia, że pod czas jaz dy już
z pręd ko ścią 60-70 km/h wo da jest sa mo -
czyn nie usu wa na z po wierzch ni szy by. Za -
sto so wa na po wło ka hy dro fo bo wa zmniej -
sza o 70 proc. przy czep ność za bru dzeń,

po pra wia ja kość po la wi dze nia, uła twia jąc
tak że od śnie ża nie, co jest szcze gól nie istot -
ne zi mą – mó wi Se ba stian Mi kul ski
z Nord Glass.

Fi lia w Kiel cach: 25-319 Kiel ce,
ul. Wiej ska 1; tel: 41 343 22 40,
czyn ne od po nie dział ku do piąt ku
w go dzi nach od 8.00 do 16.00, w so -
bo tę od 8.00 do 13.00. 

Fi lia w Ostrow cu Świę to krzy skim:
27-400 Ostro wiec Świę to krzy ski, ul.
Sam so no wi cza 16; tel: 41 334 25 04

Au to przed zi mą



Du ży mi kro ka mi zbli ża
się fut sa lo wy se zon. Nie -
ba wem na ha lo we par -
kie ty wy bie gną za wod ni -
cy Uczniow skie go Klu bu
Spor to we go „Je dyn ka”.
Pierw szy ze spół przy go -
to wu je się do dru go li go -
wych zma gań. Nie ste ty,
nie uda ło się do piąć
pierw szo li go we go bu -
dże tu, więc bu ski ze spół
ko lej ny se zon spę dzi
na dru go li go wych par -
kie tach.

Przy po mnij my, że w ubie głym se zo nie
bu ski ze spół pod wo dzą Le cha Mal czew -
skie go wy wal czył awans do pierw szej li gii
fut sa lu. Gra w tej kla sie roz gryw ko wej wy -
ma ga jed nak du że go bu dże tu fi nan so we -
go. Wło da rze Je dyn ki w mar cu, kwiet niu
i ma ju od by li ma sę spo tkań i roz mów
z po ten cjo nal ny mi spon so ra mi. Nie ste ty
nie uda ło się zna leźć pie nię dzy i bu scy fut -
sa low cy ko lej ny se zon za gra ją w dru giej li -
dze.

W ka drze ze spo łu za szło kil ka zmian.
Z gry zre zy gno wał Ra fał Wit kow ski, nie
wia do mo czy w klu bie po zo sta nie Ro bert
Dą brow ski. Przy by li na to miast Łu kasz Gó -
ral i Da mian Król, któ rzy w po przed nim

se zo nie re pre zen to wa li
UKS Ekom Fut sal
No wi ny. Z ze spo -
łem tre nu ją Ta de -
usz Ka pu ściń ski
(KS TS Wę grz ce),
Ma te usz Mrocz -
ka (PKS „Ja dwi -
ga) oraz Ma te usz
Zoch („Gród”
Wi śli ca). Czy ci
trzej za wod ni cy
zo sta ną w „Je dyn -
ce” oka że się
w naj bliż szym
cza sie.

W śro dę 7 li -
sto pa da, w Tar no -
wie od by ło się
spo tka nie przed -
sta wi cie li klu bów
gru py 3 II li gi.
Na spo tka niu oma -
wia ne by ły spra wy
or ga ni za cyj ne roz -
gry wek li go wych
w se zo nie
2012/2013. We dług
nie po twier dzo nych
in for ma cji do roz gry -
wek zgło si ły się: Aka de -
mia Fut sal Tar nów,
Ekom Fut sal No wi ny,
He iro Rze szów, Gó ral
Tryń cza, Je dyn ka Bu sko -
-Zdrój (dru ży ny, któ re gra ły
w po przed nim se zo nie), MKF
99 Gra jów (wy co fa ny z roz gry -

w e k
I li gi)
oraz Spar ta
Za gnańsk. Czy
wszyst kie te ze spo ły
za gra ją w II li dze, oka że się
za pa rę dni.

Oprócz pierw szej dru ży ny, w UKS
„Je dyn ka” tre nu je rów nież ze spół mło dzie -
żo wy. W ze szłym se zo nie by ła to dru ży -
na U -16, w obec nym jest to U -18. Tre nu je

w nim
kil ku na -

stu za wod ni -
ków z rocz ni ków

1994, 1995, 1996
i 1997. Tre ne rem jest Lech

Mal czew ski. Ze spół mło dzie żo wy
bę dzie roz gry wał me cze kon tro l ne, weź mie
rów nież udział w kil ku tur nie jach.

W pią tek 2 li sto pa da pierw szy ze spół
„Je dyn ki” ro ze grał mecz spa rin go wy z dru -

ży ną EBS Kiel ce. Ry wa le
w ostat nich Mi strzo -
stwach Wo je wódz -
twa w Fut sa lu, za ję li
wy so kie 3 miej sce.

Nasz ze spół za -
grał w moc no zmie -
nio nym, w po rów -
na niu z po przed -
nim se zo nem skła -
dzie. Mi mo tych
zmian, pod opiecz ni
tre ne ra Le cha Mal -
czew skie go, za pre -
zen to wa li się zu peł -
nie przy zwo icie i wy -
gra li 6: 4.

Spo tka nie trwa -
ło 3 x 20 mi nut. I ter -
cja by ła bar dzo za cię -
ta i wy rów na na.
Po go lu Da mia -
na Kró la „Je dyn ka”
pro wa dzi ła 1: 0.
W II ter cji nasz ze spół
uzy skał spo rą prze wa -
gę, któ rą udo ku men to -
wał czte re ma bram ka mi,
zdo by ty mi przez Ar tu ra

Ru si na (2), Do mi ni ka Mą -
czyń skie go i Mar ci na Pi tu -

łę. W III ter cji, tre ner Mal -
czew ski moc no po prze sta -

wiał gra ją ce „czwór ki”, co
skrzęt nie wy ko rzy sta li go ście,

zdo by wa jąc czte ry go le. W koń -
ców ce spo tka nia rzut kar ny dla

„Je dyn ki” pew nie wy ko rzy stał Ma te -
usz Mierz wa.

DA MIAN BĄK

„Mecz z kiel cza na mi był nam bar dzo
po trzeb ny. Ob na żył na sze bra ki ale po ka -
zał też, że drze mie w nas spo ry po ten cjał.
Do brze do dru ży ny we szli Łu kasz Gó ral
i Da mian Król, ko rzyst nie za pre zen to wał
się Ma te usz Zoch” – po wie dział Lech Mal -
czew ski.

UKS „JE DYN KA” – EBS Kiel ce  6: 4
(1:0, 4:0, 1:4)

Bram ki dla „JE DYN KI”: Ar tur Ru sin -
-2, Da mian Król, Do mi nik Mą czyń ski,
Mar cin Pi tu ła, Ma te usz Mierz wa

Skład „JE DYN KI”: Sar na – Ru sin, Mą -
czyń ski, Gó ral, Pi tu ła, Ko wal ski, Ku be ra,
Król, Mierz wa, Za jąc, Am bro ży, Zoch.

Sport16 Czwartek, 22 listopada 2012

reklama

Apel o po moc 
Jo wi ta Ba siń ska – Miss Pol ski Zie mi Świę to krz skiej oraz fi na list ka Miss Pol ski po -
cho dzą ca z Ra ko wa pro si o po moc.

Nie ma nic gor sze go niż bez sil ność! I je śli nie moż na po moc naj bliż szej oso bie.
Bar dzo po trze ba krew! W Kiel cach bra ku je w ogó le krwi o gru pach BRh - i 0Rh -. Po -
móż cie! Bar dzo pro szę. 

W in nych mia stach moż na od da wać każ dą gru pę krwi by le by ło z do pi skiem, że
„Dla Świę to krzy skie go Cen trum On ko lo gii. Od dział he ma to lo gii. ul. Ar twiń skie go 3.
Dla Krzysz to fa Ba siń skie go”.

Dzię ku je tym, któ rzy od da li i do star czy li mi za świad cze nia! Po od da niu krwi do -
sta je się za świad cze nie, któ re mu szę za nieść le ka rzo wi. Nie są dzi łam że bę dzie tak cięż -
ko o wła ści wą krew.

Je dyn ka przed se zo nem


