
Wieści
Gazeta Regionalna 6-

20
.0

2.
20

15
 r.

Eg
ze

m
pl

ar
z b

ez
pł

at
ny

W
yd

an
ie

 B

ISSN 2300-7516

K
ie

lc
e

Końskie, Fałków, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia, Smyków, Stąporków, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Bliżyn, 
Skarżysko Kościelne, Łączna, Starachowice, Brody, Pawłów, Wąchock, Mirzec

www.gazeta-wiesci.plW
Czytaj on-line! 

Końskie

Po wydarzeniach, ja-
kie miały miejsce w OSM 
w Końskich w ostatnich 3 
latach, chyba nie ma Pan 
zbyt dobrej opinii o pol-
skim wymiarze sprawie-
dliwości…

OSM w Końskich 
działała zgodnie z prawem
- Nie jestem od tego, aby komentować decyzje sądu – zarówno I jak i II in-
stancji – mówi Wiesław Stępień, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w 
Końskich. - Ostateczny wyrok przywrócił mi wiarę w wymiar sprawiedliwości.

Może to za duże słowo, 
ale faktycznie nie mogłem 
pogodzić się z decyzją za-
równo kontrolerów Inspekcji 
Jakości Handlowej Arty-
kułami Rolno-Spożywczy-
mi (IJHARS – przyp. red.) 

jak i Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w War-
szawie. W moim przekona-
niu Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Końskich od 
strony prawnej nie ma sobie 
nic do zarzucenia.         Str. 8.

Co dla Pana Starosty 
jest najważniejsze na po-
czątku nowej kadencji?

Bogdan Soboń: Już 
w poprzedniej kadencji 
naszym punktem zainte-
resowania i zarazem naj-
większą troską była ter-
momodernizacja. Budynek 
Starostwa o ile wewnątrz 
wygląda przyzwoicie, to z 
zewnątrz na tle ościennych 
budynków choćby Urzędu 
Pracy czy nowo wybudo-
wanego KSWP, w dużym 
stopniu od nich odbiega. W 
związku z tym, niebawem 
z uwagi na to, że mamy już 
podpisaną umowę z Naro-
dowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, 
przystąpimy do termo-
modernizacji tego budyn-
ku. Będzie to koszt blisko 
4.300.000 złotych, z czego 
dofinansowanie obejmie 
około 80%. Nie tylko sie-
dziba urzędu będzie pod-
dana termomodernizacji,  

„Jestem otwarty 
na współpracę”
Rozmowa z Bogdanem Soboniem, Starostą Koneckim.

ale także  budynek II 
LO im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Końskich. 
Chcielibyśmy też kon-
tynuować termomoder-
nizację innych obiektów 
nie tylko szkolnych, ale i 
wielu innych. Mamy też 
zamiar przebudować bo-
isko sportowe w Stąpor-
kowie. Kolejną kwestią 
wartą zaznaczenia jest 
sprawa dalszego dobrego 
funkcjonowania Szpitala 
Specjalistycznego im. św. 
Łukasza w Końskich, któ-
remu podczas poprzed-
niej kadencji udzieliliśmy 
pomocy w wysokości 
blisko 10 milionów zł na 
wyposażenie bloku ope-
racyjnego. Pragnę jedno-
cześnie zaznaczyć, że ten 
szpital zajmuje pierwsze 
miejsce w województwie, 
a 21 w kraju wśród szpita-
li powiatowych.            

   
Str. 9.

Piłkarze Vive 
z brązowymi medalami!
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Uczniowie II LO 
trenują mieszane 
sztuki walki
W koneckim „Nowym” 
znowu coś się dzieje. 
Tym razem z pomo-
cą dyrekcji uczniowie 
utworzyli sekcję upra-
wiającą mieszane sztu-
ki walki.       Str. 2.

Spał w szopie 
obok zgliszczy 
rodzinnego domu

Stąporków

28 stycznia br. dzielni-
cowa z Końskich odna-
lazła mężczyznę, który 
nocował w nieogrzewa-
nej szopie. Wyziębiony 
59-latek został odwie-
ziony przez dzielnicową 
do Ośrodka Monar w 
Stąporkowie.         Str. 3.

Końskie

Pościg
za pijanym 
kierowcą
33-letni kierowca pod 
wpływem alkoholu nie 
zatrzymał się do kon-
troli a następnie w lesie 
porzucił samochód i 
uciekł. Po krótkim po-
ścigu mężczyzna został 
jednak zatrzymany. 

 Str. 14.
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Niestety szkoła nie 
posiada profesjonalnej 
sali do treningów, dlate-
go uczniowie korzystają  
z uprzejmości właścicieli 
TKN Fitness Club – Lucy-
ny i  Marcina Rosa i trenują 
na udostępnionej za dar-
mo sali oraz siłowni, pod 
okiem wykwalifikowanego 
trenera TKN Fitness Club, 
wychowanka Brawler Fihgt 
Club Kamila Szlęzaka. 

Grupa spotyka się już od 
roku i dzięki zaangażowa-

Końskie

Uczniowie II LO 
trenują mieszane sztuki walki
W koneckim „Nowym” znowu coś się dzieje. Tym razem z pomocą dyrekcji 
uczniowie utworzyli sekcję uprawiającą mieszane sztuki walki.

niu uczniów udało się rów-
nież zakupić odpowiednie 
stroje do ćwiczeń. Koszty 
zarówno ubrań, jak i tre-
ningów pokryto dzięki hoj-
ności sponsorów: KSWP, 
Łucznika oraz Leliwy.

Uczniowie stanowią 
amatorską grupę treningo-
wą, ćwiczącą poza szkołą, 
ale warunkiem dołączenia 
do niej jest bycie uczniem 
II LO. -To dlatego na na-
szych koszulkach widnieje 
Maria Skłodowska-Curie 

w tak nietypowej pozie. 
Patronka posiada rękawice 
ułożone w pozycji gardy. 
Chcieliśmy jakoś zabawnie 
nawiązać do naszej przyna-
leżności do szkoły, a że nie 
jesteśmy profesjonalnym 
klubem sportowym, nie 
posiadamy własnego logo 
– tłumaczy Kacper Gajos, 
jeden z uczniów należących 
do grupy.

Lucyna Piotrowska 
Rosa 

Zgodnie z komunikatem 
Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu, ferie zimowe 
w roku szkolnym 2014/2015 
trwać będą od 19 stycznia 
do 1 marca 2015 roku. Fe-
rie odbędą się w czterech 
turach w różnych terminach 
dla poszczególnych woje-
wództw. Ferie rozpoczynają 
się w poniedziałek a kończą 
w niedzielę, w związku z 
czym, czas wolny od zajęć 
szkolnych praktycznie trwa 
16 dni. Pierwsi z tegorocz-
nych ferii zimowych sko-

Ferie zimowe
Ferie zimowe w roku szkolnym 2014/2015 przypadną wyjątkowo na przestrze-
ni trzech miesięcy: stycznia, lutego i marca. W województwie świętokrzyskim 
ferie rozpoczną się 16 lutego br.

rzystali uczniowie z woje-
wództwa dolnośląskiego, 
zachodniopomorskiego, 
mazowieckiego, opolskie-
go. Ostatnią grupą będą 
uczniowie z województwa 
wielkopolskiego, święto-
krzyskiego, małopolskiego, 
lubuskiego, kujawsko-po-
morskiego. W wojewódz-
twie świętokrzyskim ferie 
trwać będą od 16 lutego do 
1 marca br. 

 Ferie zimowe to 
czas, który można prze-
znaczyć np. na  wyjazdy i 

czynny wypoczynek. Ofert 
zimowisk i organizacji cza-
su wolnego jest naprawdę 
wiele. Dla dzieci i mło-
dzieży z woj. świętokrzy-
skiego przygotowano wiele 
ciekawych atrakcji i zajęć 
tematycznych. Planowane 
są otwarte spotkania a tak-
że półkolonie. Jednak nie 
wszystkie dzieci mają moż-
liwość wyjazdu. Właśnie z 
myślą o nich domy kultury, 
biblioteki, muzea, obiekty 
sportowe, świetlice i szko-
ły przygotowały szereg 
atrakcji. Oferta jest bogata 
i różnorodna. Z pewnością 
więc każdy znajdzie coś 
interesującego dla siebie. A 
po błogim okresie lenistwa, 
przyjdzie czas na powrót do 
szkolnej ławy. Warto więc 
jak najlepiej wykorzystać 
ten wolny od zajęć szkol-
nych czas, bo jak to zwykle 
bywa, wszystko co dobre 
szybko się kończy. Następ-
na przerwa w nauce - z oka-
zji Świąt Wielkanocnych 
- potrwa od 2 do 7 kwietnia 
2015 roku.

JP

Na parkiecie swoje ta-
neczne umiejętności za-
prezentowały dwie klasy 
maturalne technikum ZSP, 
oraz jedna klasa LO dla 
dorosłych. Bal, jak trady-
cja nakazuje rozpoczęto 
od poloneza odtańczonego 
przez 28 par. W pierwszej 
parze dumnie zaprezento-
wał się dyrektor szkoły, Jan 
Rybiński wraz z uczennicą 
klasy IV TUF Darią Hame-
rą. Na parkiecie królowały 
pięknie ubrane dziewczęta 
w szykownych  krótkich 
sukienkach  z gustowny-
mi  makijażami i fryzurami 
oraz eleganccy panowie w 
galowych garniturach.  Po 
polonezie przyszedł czas 
na życzenia od dyrektora 
placówki, oraz rady rodzi-

Sezon studniówkowy trwa
W tym roku jako pierwsi studniówkowy sezon rozpoczęli uczniowie ostatnich 
klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich. Tegoroczni matu-
rzyści zorganizowali swoją studniówkę w Astorii. Zresztą nie tylko oni, gdyż 
wszystkie tegoroczne koneckie studniówki odbyły się w tym lokalu.

ców. Nie mogło zabraknąć 
podziękowań ze strony 
uczniów w imieniu, których 
przemówili Patrycja Mijas 
oraz Adrian Skiba. Po czę-
ści oficjalnej przyszedł czas 
na biesiadę i zabawę do bia-
łego rana w rytmie muzyki 
kieleckiego DJ Quadrapho-
nica (Łukasza Łuszczyń-
skiego).

Kolejnej soboty, 17 
stycznia na parkiecie kró-
lowali maturzyści z II Li-
ceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej-
-Curie. Uroczystość rozpo-
częli uczniowie Katarzyna 
Jankowska i Kacper Gajos. 
Przyszedł czas na podzię-
kowania dla nauczycieli i 
dyrekcji za opiekę. Z kolei 
pani dyrektor Beata Sa-

lata życzyła powodzenia 
na maturze i dobrej zaba-
wy na balu. No i wreszcie 
przyszedł czas na poloneza 
odtańczonego w czterech 
turach przez 140 maturzy-
stów. Poprowadzili go dy-
rektor Beata Salata i Kacper 

Gajos. Następnie przyszła 
pora na niespodziankę, 
sześć par dała pokaz tan-
ga i  jive’a. Młodzież przy 
dźwiękach muzyki zespołu 
Pacyfic i syto zastawionych 
stołach bawiła się do białe-
go rana.

25 stycznia na parkiet 
„Astorii” wkroczyli  ma-
turzyści z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1. 
Zdecydowana większość 

maturzystów to młodzi męż-
czyźni, niczym gwiazdy na 
ich tle lśniły mniej liczne 
maturzystki i dziewczęta 
zaproszone przez uczniów 
koneckiego „mechanika”. 
Pani dyrektor Beata Jaku-
bowska życzyła młodzieży 
udanej zabawy i powodze-
nia na maturze. Poloneza, 
który młodzież z pięciu klas 
wraz z partnerami tańczyła 
przy akompaniamencie  ze-
społu „Serki” zatańczono 
w dwóch turach. Pierwszą 
poprowadziła dyrektor Be-
ata Jakubowska z mężem 
Krzysztofem nauczycielem 
przedmiotów zawodowych, 
drugą wicedyrektor Michał 
Myszkowski z uczennicą 
Dorotą Rynkiewicz. 

31 stycznia oficjalne 
odliczanie do matury roz-
poczęli również ucznio-
wie I Licem im. Komisji 
Edukacji Narodowej, naj-

starszej koneckiej szkoły, 
a jednocześnie najlepiej 
wypadającej w rankingach 
spośród koneckich szkół. 
Bal maturzyści rozpoczęli  
odtańczeniem reprezenta-
cyjnego poloneza przez 16 
par odzianych w przepięk-
ne stroje, panie w czarne 
długie spódnice i białe od-
świętne bluzki z długimi rę-
kawami, panowie w czarne 
garnitury białe koszule i ele-
ganckie muszki. Po pokazie 
przyszedł czas na życze-
nia od dyrektora placówki 
Wojciecha Jasnsa. Później 
przyszedł czas na poloneza 
odtańczonego przez wszyst-
kich tegorocznych maturzy-
stów z I LO wraz z osobami 
towarzyszącymi.  Podobnie 
jak i poprzednie studniów-
ki świetna zabawa trwała 
do samego rana. Do tańca 
przygrywał zespół Prastige.

Justyna Rudnik
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w związku z dynamicznym 
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poszukuje dynamicznych 
i kreatywnych osób 

do współpracy przy tworzeniu 
Gazety.

CV prosimy przesyłać 

na adres Redakcji Wieści:

redakcja@gazeta-wiesci.pl

Cała historia miesz-
kańca Młynka zaczęła się 
pewnej feralnej w skutkach 
lipcowej nocy 2014 r., kiedy 
to zauważono pożar w jego 
domu rodzinnym. W akcji 
ratowniczo-gaśniczej udział 
brało JRG i OSP Końskie, 
Modliszewice i Nieświń. 
Niestety przy ogromnym 
zaangażowaniu strażaków, 
domu nie dało się uratować 
- spłonął doszczętnie. Kiedy 
pierwszy zastęp strażaków 
dotarł na miejsce, ogień za-
jął już cały drewniany bu-
dynek, który płonął niczym 
pochodnia. Gdy strażacy 
opanowali pożar przystąpi-
li do dogaszania zgliszczy 
z kamerą noktowizyjną. Na 
całe szczęście w tej ogrom-
nej tragedii, lokatora w 

Spał w szopie obok 
zgliszczy rodzinnego domu

Stąporków

28 stycznia br. dzielnicowa z Końskich odnalazła mężczyznę, który nocował w 
nieogrzewanej szopie. Wyziębiony 59-latek został odwieziony przez dzielnico-
wą do Ośrodka Monar w Stąporkowie.

domu nie było. Ale co da-
lej? Spłonął dom mieszkal-
ny o powierzchni 54 metry 
kwadratowe o wartości ok. 
50 tysięcy złotych i cały 
dobytek mężczyzny. Jedno-
cześnie jako przypuszczal-
ną przyczynę pożaru wska-
zano podpalenie. Dlaczego? 
Do budynku nie była dopro-
wadzona energia elektrycz-
na, czyli nie zawiodła stara 
instalacja, która właśnie w 
takich wiekowych drewnia-
nych budynkach jest często 
przyczyną pożaru. Nie było 
też burzy z wyładowania-
mi atmosferycznymi. A w 
czasie, gdy zaistniał pożar, 
dom był zamknięty i nic 
nie świadczyło o obecności 
innych osób w budynku. 
Akcja ratowniczo-gaśnicza 

trwała ponad dwie godziny. 
Nadchodzący nowy dzień, 
to pierwszy dzień bezdom-
ności dla mężczyzny. Cie-
płe letnie dni minęły szyb-
ko i przyszła zima, a z nią 
śnieg i mróz. W nocy tem-
peratura w całym regionie 
spadła poniżej zera, dlatego 
w ramach programu „Po-
moc bezdomnym” policjan-
ci starają się systematycznie 
odwiedzać osoby zarówno 
bezdomne ale również sa-
motne, które mogą potrze-
bować pomocy ze strony 
funkcjonariuszy policji w te 
mroźne miesiące. 27 stycz-
nia dzielnicowa z Końskich, 
taką właśnie wizytę złożyła 
mieszkańcowi Młynka Nie-
świńskiego, który nocował 
w szopie obok zgliszczy 
domu należącego do jego 
zmarłego już ojca. Bezdom-
ny wyjaśnił w rozmowie, 
że od pożaru domu  nie 
ma gdzie się podziać, nie 
ma też jedzenia, pieniędzy, 
opału. Z rozmowy wynikło 
również, że mężczyzna źle 
się czuje. Funkcjonariuszka 
po krótkim rozeznaniu się 
w sytuacji odnośnie warun-
ków, w jakich przebywał 
mężczyzna oraz wobec fak-
tu, że wewnątrz budynku 
panuje ujemna temperatura, 
zaalarmowała o całej spra-
wie dyżurnego Komendy 
Powiatowej w Końskich, 
a następnie odwiozła wy-
ziębionego mężczyznę 
do Ośrodka MONAR w 
Stąporkowie. Najprawdo-
podobniej dzięki zaintere-
sowaniu policjantki oraz 
szybkiej reakcji udało się 
uniknąć najgorszego, ponie-
waż w takich warunkach, 
mroźna noc dla tego męż-
czyzny mogła okazać się 
tragiczna w skutkach i nie 
skończyć się jedynie wyzię-
bieniem.

 Służby alarmują, 
by nie być obojętnym na 
osoby potrzebujące pomo-
cy. Informacje o nich moż-
na przekazywać policji na 
numer 112 i 997.

Justyna Rudnik na 
podst. KPP Końskie

Czym zajmuje się 
Agencja MjM?

MjM - to teatr, kabaret, 
muzyka, hobby, zabawa i 
organizacja wolnego cza-
su w atmosferze teatru i 
zdrowego trybu życia - in-
tegrując wspólne zaintere-
sowania. To odpowiedź na 
potrzeby Klubu Przyjaciół 
Teatru MarJana. Ale to też 
wycieczki turystyczno-
-krajoznawcze w najcie-
kawsze zakątki naszego 
kraju, wycieczki do teatru, 
gdzie wcześniej możemy 
odetchnąć krajobrazem da-
nego miasta czyli połączyć 
zwiedzanie z wieczorem w 
teatrze, itp. To też propo-
zycja dla szkół i zakładów 
pracy. Turystyka to mój 
zawód i moja druga, zaraz 
po teatrze, pasja. Jako pilot 
udaje mi się tworzyć cieka-
we programy zwiedzania, 
dość rzetelnie i elastycznie 
wykorzystując potrzeby 
grup. MjM to organizacja 
imprez artystycznych, to 
pomysł na dobrą zabawę i 
sposób na nudę!

Jak zrodził się po-
mysł na organizację 
wyjazdów do teatru? 
Zawsze aktorstwo, kuli-
sy teatru, przygotowań do 
spektaklu były dla mnie 
czymś więcej niż zabawą, 
stały się pasją. Pomysł wy-
jazdów do teatru zrodził się 
w Klubie Abstynenta Ra-
dość w Końskich kilka lat 
temu, jako doskonała for-
ma profilaktyki i spędzenia 
wolnego czasu. Jeździliśmy 

w zaledwie kilka osób bu-
sem, ale za każdym razem 
nasze grono się zwiększało. 
I także rosła częstotliwość 
wyjazdów. Najpierw Kielce, 
potem Łódź, Radom, War-
szawa, Kraków. Powstał 
Klub Przyjaciół Teatru Ma-
riana, pod szyldem przy Ra-
dości odwiedzaliśmy teatry, 
spędzaliśmy razem czas w 
zupełnie innej atmosferze. 
Dołączały rodziny klubowi-
czów, znajomi. Zrozumia-
łem jak wiele osób potrze-
buje kontaktu z teatrem, z 
żywym słowem, z aktorem, 
by na chwilę wyrwać się 
z codzienności. Z czasem 
zaraziłem swoją pasją wie-
lu koneckich teatromanów. 
Dodatkowo doszły spotka-
nia z artystami w Końskich, 
kiedy w Radości powstał 
projekt Koneckie Spotkania 
Teatralne, którego jestem 
autorem i dzięki wsparciu 
Miasta Końskie gościli-
śmy już Ewę Kasprzyk, 
Krzysztofa Kowalewskie-
go, Marię Czubaszek, Annę 
Seniuk, Aldonę Jankowską 
czy Stanisławę Celińską i 
wkrótce kolejne osobisto-

ści, które przyciągają tłu-
my mieszkańców do Domu 
Kultury. Po latach stwo-
rzyłem wspólnie z DK w 
Końskich własny spektakl 
VIOLETTA, czyli muzycz-
no-teatralną podróż przez 
największe kreacje Violet-
ty Villas. W przygotowa-
niu jest kolejny spektakl 
- tym razem profilaktycz-
ny - prawdziwy i mocny. 
 
W dobie Internetu kul-
tura wysoka przeżywa 
kryzys. Czy ludzie młodzi 
chętnie korzystają z Pana 
oferty?

Spotkania i wyjazdy te-
atralne bawią, wzruszają, 
dają spokój, odpoczynek i 
radość i to MjM zapewnia. 
Zawsze po spektaklu udaje 
mi się zorganizować spo-
tkanie krótkie z aktorami, 
by podziękować za emocje i 
zabawę ale również poznać 
"z bliska" znane twarze te-
lewizyjne. Teatr łączy, po-
maga, jednoczy. Bo Teatr 
jest dobry na wszystko! Z 
naszej oferty korzysta wiele 
młodych osób, dla których 
teatr często kojarzył się wy-
łącznie z czymś trudnym, 
lekturowym: Hamletem, 
Szekspirem, Dziadami. 
Dlatego wiele szkół prosi 
mnie o organizowanie ta-
kich wyjazdów i dobranie 
odpowiedniego repertuaru. 
Warto dodać, że wszystkie 
imprezy obsługują luksuso-
we autokary DARJANA – 
firmy, z którą współpracuję. 

Teatr jest dobry 
na wszystko
Rozmowa z Mariuszem Słowińskim, właścicielem Agencji Artystycznej MjM
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Będą to eliminacje do fi-
nałowego konkursu 22 mar-
ca w kościele św. Michała 
Archanioła w Daleszycach. 
Zgłoszenia przyjmowa-
ne są przez Wojewódzki 
Dom Kultury w Kielcach 
do 27 lutego.  Karty zgło-
szeń dla chórów, zespołów 
ludowych, zespołów wo-
kalnych i wokalno-instru-
mentalnych dostępne są na 
stronie WDK,  MGOKiS w 
Stąporkowie  (www.stapor-
kowmgokis.pl) oraz na fa-
cebooku ośrodka kultury w 
Stąporkowie.  Podczas kon-
certu od godz. 10 odbędzie 
się kiermasz wielkanocny.

Imprezy w skrócie:
12 luty godz. 17 - otwar-

cie wystawy poplenerowej 
„Sielpia 2014” 

14 luty godz. 17 - kon-
cert charytatywny

26 luty godz. 17 – 
Spotkanie z filatelistą 

MGOKiS w Stąporkowie zaprasza
Pieśni Wielkopostne - eliminacje 
Jeszcze do 27 lutego można wysyłać zgłoszenia na XI Festiwal Pieśni Wielko-
postnych. Impreza, która jest jedną z największych w kraju promującą pieśni 
pasyjne, odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Stąporkowie 
15 marca.  

–Tadeuszem Lisickim, 
uczestnikiem teleturnieju 
„Milionerzy”

2 marzec – 30 czerwiec: 
Warsztaty literackie (biblio-
teka przy MGOKIS prowa-
dzi zapisy)

3 marzec godz.11.00 – 
warsztaty dla recytatorów 
prowadzi Hubert Guza z 
Wojewódzkiego Domu Kul-
tury w Kielcach

4 marzec godz. 11, IX 
Stąporkowskie Dyktando 
2010 (V o zasięgu powiato-
wym)

5 marzec godz. 17-  
otwarcie wystawy: „Portret 
kobiety”

7 marzec – 40 Rajd Bab 
– współorganizacja – za-
kończenie imprezy w Stą-
porkowie

11 marzec godz. 18 – 
spektakl komediowy "Żona 
do adopcji" w reż. Jakuba 
Ehrlicha z udziałem Patry-
cji Szczepanowskiej, Marka 
Pitucha oraz Jakuba Wonsa 

pod hasłem "Dzień Kobiet 
w Teatrze", wspólna organi-
zacja wydarzenia kultural-
nego MGOSiS oraz Agencji 
MjM.

26 marzec – godz.11 
-  Finał VII Edycji Konkur-
su Sztuki Recytatorskiej 
„Wierszowisko” 

26 marzec – godz. 14 
-  spektakl pt. „Dworskie 
dyrdymałki” i „O Janku co 
psom szył buty” połączo-
ne z zabawami teatralny-
mi zespołu „ TworzyMy” 
działającego przy Teatrze 
„Kubuś” w Kielcach pod 
kierunkiem aktorki Ewy 
Lubacz

26 marzec – godz. 15 - 
warsztaty dla nauczycieli 
prowadzi instruktor Hubert 
Guza z WDK Kielce 

27 marzec godz.10 -  
w kawiarni  z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Te-
atru lekcja teatralna dla 
młodszych dzieci pt. „Teatr 
Supełków” 

To niezwykła gratka nie 
tylko dla profesjonalistów, 
ale również amatorów dru-
ku 3D. Piąta już  edycja Dni 
Druku 3D, której organiza-
torem jest FabLab Kielce 
Stowarzyszenie Naukowo-
-Techniczne, odbędzie się 
na terenie Targów Kielce i 
będzie towarzyszyła Tar-
gom Wirtualizacji Proce-
sów WIRTOPROCESY.  

11 i 12 marca br. w go-
dzinach 9.00 -16.30 będzie 
okazja do wzięcia udziału 
m.in. w wielu ciekawych 
wykładach i warsztatach, 
obejrzenia na żywo dru-
karki Gaja 3D w akcji jak 
również porozmawiania z 
jej twórcami. Wstęp na tę 
imprezę jest wolny.

Drukarka Gaja 3D to 
pierwsze urządzenie w Pol-
sce drukujące gliną. Gaja 
3D zdobyła pierwsze miej-
sce w kategorii  „Najlepsza 
Nowa Polska Drukarka 3D 
Roku 2014” przyznane w 
konkursie branżowym or-
ganizowanym przez Cen-
trum Druku 3D. Powsta-
wała przez prawie rok w 
FabLabie Kielce. Drukar-
ka jest przeznaczona dla 
uczelni, szkół, pracowni 
ceramicznych, ośrodków 
badawczych, firm i osób 
prywatnych. Gaja 3D to nie 
tylko drukarka do gliny. To 
również narzędzie, którym 
można drukować samo-
dzielnie przygotowywane 
masy półstałe: żywiczne, 
klejowe z wypełniaczami 

Kielce

Dni Druku 3D
11 i 12 marca 2015 r. odbędzie się V edycja Dni Druku 3D.

takimi  jak np. marmur, 
opiłki metali i inne.  

Twórcami drukarki Gaja 
3D są  kielczanie Janusz 
Wójcik i Paweł Rokita.

Warto podkreślić, że 
twórcy drukarki zdobyli 
tytuł Człowieka Roku. Sto-

warzyszenie FabLab  zo-
stało również uhonorowane 
w kategorii „Wydarzenie”, 
zajmując III miejsce za Dni 
Druku 3D, które odbyły się 
w marcu 2014 roku na Tar-
gach Kielce. 

- w założeniu firmy,
- w pozyskaniu środków w postaci dotacji 
   lub nisko oprocentowanej pożyczki,
- w pozyskaniu tanich powierzchni biurowych 
   lub produkcyjnych.

Jeżeli masz pomysł na biznes, 

jesteś osobą kreatywną i ambitną, 

chciałbyś prowadzić własną działalność gospodarczą, 

to pomożemy Ci:

Napisz do nas!
e-mail: biuro@wam-invest.pl
tel. 502 814 323

Od 1 marca 2015 r. moż-
liwe będzie zawarcie małżeń-
stwa poza urzędem stanu cy-
wilnego. Za zorganizowanie 
takiej uroczystości przyszli 
małżonkowie będą musieli za-
płacić 1000 zł. 

Obecnie przepisy pozwa-
lają na zawarcie małżeństwa 
poza urzędem, ale jedynie w 
szczególnych przypadkach 
(np. gdy jedno z przyszłych 

Nowy dowód i zmiany w USC
Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy dowód osobisty. Ponadto na-
stąpią również zmiany w zawarciu małżeństwa poza urzędem stanu cywilne-
go oraz nadaniu dziecku obcego imienia.

małżonków przebywa w szpi-
talu lub w zakładzie karnym). 
Ponadto możliwe będzie 
nadawanie przez rodziców 
dzieciom imion obcego pocho-
dzenia. Nadal będzie obowią-
zywał jednak przepis mówią-
cy, że dziecku można nadać 
maksymalnie dwa imiona. 

Kolejna zmiana jaka nastą-
pi od 1 marca 2015 r., to nowy 
wzór dowodu osobistego. 

Nowy dowód nie będzie za-
wierał już informacji o adresie 
zameldowania, kolorze oczu i 
wzroście. Nie będzie też zeska-
nowanego podpisu posiadacza 
dowodu osobistego. Fotogra-
fia, która będzie wykorzysty-
wana w dowodzie osobistym 
będzie taka sama jak ta, która 
obowiązuje w paszportach. 
Dowód osobisty będzie ważny 
przez 10 lat od daty wydania. 
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Na turniej, który odby-
wał się w dniach 15 stycz-
nia – 1 lutego, trener pol-
skiej kadry Michael Biegler 
powołał aż sześciu zawod-
ników na co dzień wystę-
pujących w zespole z Kielc. 
W gronie powołanych przez 
niemieckiego szkoleniow-
ca, na mistrzostwach zna-
leźli się bramkarz Sławomir 
Szmal, rozgrywający Mi-
chał Jurecki, Piotr Chrap-
kowski, Karol Bielecki i 
Krzysztof Lijewski oraz 
obrotowy Piotr Grabarczyk. 

Polska na mistrzostwa 
do Zatoki Perskiej nie je-
chała jako faworyt turnie-
ju, ale jako solidna 
drużyna złożona 
z doświadczonych 
zawodników, która 
mogła sprawić nie-
spodziankę. Filara-
mi kadry naszych 
szcz y pior n i s t ów 
mieli być zawod-
nicy Vive, którzy 
w drużynie są już 
od jakiegoś czasu. 
Polacy turniej roz-
poczęli w kiepskim 
stylu. Na inaugu-
rację przegrali z 
drużyną Niemiec 
26:29. Na szczęście 
kolejne trzy mecze 
z Argentyną, Rosją oraz 
Arabią Saudyjską okaza-
ły się zwycięskie. Ostatni 
mecz grupowy z Danią miał 
rozstrzygnąć, kto wyjdzie 
z drugiego miejsca w gru-
pie. Duńczycy uwydatnili 
wszelkie niedoskonałości 

Piłkarze Vive z brązowymi medalami!
Polska reprezentacja piłkarzy ręcznych zdobyła brązowy medal na 24. Mistrzostwach Świata w Katarze. W meczu o brąz nasi szczypiorniści po dramatycznym 
meczu pokonali dotychczasowych mistrzów świata – Hiszpanów. Wśród brązowych medalistów znalazło się sześciu zawodników Vive Tauron Kielce.  

naszej drużyny i wygrali 
31:27. Skandynawowie w 
1/8 finału trafili na Islan-
dię, którą zresztą pokonali 
a nas czekał heroiczny bój 
ze Szwedami. Polacy ze 
Szwecją zagrali jednak zu-
pełnie inaczej niż dotych-
czas i wygrali 24:20. W 
ćwierćfinale przyszło nam 
spotkać się z Chorwacją. 
Podopieczni trenera Slavko 
Goluzy typowani byli jako 
jedni z faworytów do tytułu 
mistrzowskiego. Dodatko-
wo nasza drużyna nie miała 
najlepszych wspomnień w 
meczach z drużyną z Bałka-
nów. Nasza niemoc w me-

czach z Chorwatami trwała 
osiem lat. „Biało-czerwoni” 
zagrali jednak na przekór 
statystykom i po wielkim 
meczu zwyciężyli rywala 
24:22. W półfinale czekali 
na nas Katarczycy, którzy 
byli sensacją tego turnieju. 

Drużyna gospodarzy złożo-
na głównie z zawodników 
z Europy, eliminowała ko-
lejnych rywali, którzy pre-
tensje za porażki kierowali 
pod adresem arbitrów. W 
meczu z Polakami drużyna 
hiszpańskiego szkoleniow-
ca Valero Rivery zagrała 
naprawdę dobry mecz, ale 
po raz kolejny nie obyło 
się bez krytyki w kierunku 
sędziów. Polacy narzekali 
na pracę arbitrów z Serbii, 
którzy ich zdaniem kontro-
wersyjne sytuacje gwizdali 
na korzyść gospodarzy. W 
rezultacie Polacy przegrali 

mecz 29-31 i po-
został im jedynie 
bój w meczu o 
trzecie miejsce. 
Ten z kolei był 
najlepszym me-
czem Polaków w 
turnieju. Do wy-
łonienia zwycięz-
cy potrzebna była 
dogrywka, która 
ostatecznie za-
kończyła się zwy-
cięstwem naszej 
drużyny 29:28. W 
meczu finałowym 
Katarczycy ulegli 
fantastycznej eki-
pie z Francji. 

Podczas całe-
go turnieju niepodważalną 
pozycję w bramce naszej 
drużyny miał Sławomir 
Szmal. Były mecze – jak 
choćby z Katarem – w któ-
rych popularny „Kasa” 
zwyczajnie nie miał swo-
jego dnia. W większości 

REKLAMA

spotkań był jednak bardzo 
silnym punktem drużyny i 
niejednokrotnie ratował nasz 
zespół przed utratą bramki. 
Niekwestionowana gwiaz-
da „biało-czerwonych” – 
Krzysztof Lijewski – turniej 
rozpoczął w imponującym 
stylu. Mimo porażki z niem-
cami, „Lijek” był motorem 
napędowym, który swoimi 
bramkami podrywał kole-
gów do walki. Jeszcze w 
fazie grupowej zaczęły się 
problemy zdrowotne prawe-
go rozgrywającego naszej 
drużyny. Turnieju nie dokoń-
czył, czego można żałować, 
bo na pewno mógłby znaczą-
co pomóc swoim kolegom. 
Podstawowym zawodnikiem 
drużyny był również Michał 
Jurecki. Właściwie w żad-
nym z meczów nie zawiódł 
a szczególne wyróżnienie 

należy mu się za mecz z Ka-
tarem, w którym popisał się 
niezwykłą skutecznością w 
ataku. Dobre zmiany dawali 
zwykle dwaj inny zawodnicy 
Vive – Piotr Chrapkowski i 
Karol Bielecki. Ten pierwszy 
nie ma tak dużego doświad-
czenia, ale potrafił wejść na 
boisko i rzucić kilka cennych 
bramek. Bielecki w całym 
turnieju również popisał się 
kilkoma widowiskowymi 
asystami oraz atomowymi 
uderzeniami. Słabiej radził 
sobie w meczu o brązowy 
medal, kiedy to często został 
blokowany i miał ogromne 
problemy ze zdobywaniem 
goli. Wreszcie należy wspo-
mnieć o Piotrze Grabarczyku 
– szefie polskiej defensywy. 
Niemiłosiernie poobijany za-
wodnik dyrygował naszą grą 
obronną i bez dwóch zdań 

był postacią pierwszoplano-
wą. Bez niego o medal było-
by bardzo trudno.  

Duża ilość zawodników 
Vive w reprezentacji Pol-
ski to jednak nie wszystko. 
Na Półwyspie Arabskim 
ze swoimi reprezentacjami 
byli także inni zawodnicy 
występujący na co dzień 
w Kielcach. Do drużyny 
Chorwackiej trener Slavko 
Goluza powołał Ivana Cupi-
cia, Manuela Strleka oraz 
Zeljko Musę. W drużynach 
Słowenii na mistrzostwach 
wystąpił Uros Zorman, a 
Hiszpanii Julen Aguinagal-
de. Żaden z nich jednak nie 
zdobył medalu. Mistrzem 
Świata została Francja, któ-
ra w meczu finałowym po-
konała gospodarzy turnieju 
– Katar. 

Damian Rybusiewicz
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Mieszkańcy Bukowca 
Opoczyńskiego oraz Woli 
Załężnej są przeciwni po-
wstaniu elektrowni wiatra-
kowych. Ich protest poparli 
radni miejscy, opowiadając 
się za ograniczeniem tego 
typu inwestycji na terenie 
gminy Opoczno. Rafał Ką-
dziela, Burmistrz Opoczna 
powiedział, że z punktu 
widzenia rozwoju miasta 
budowa turbiny wiatrowej 
na terenach pomiędzy opo-

Opoczno

Walka 
z wiatrakami
W Urzędzie Miejskim w Opocznie miało miejsce spotkanie władz samorządo-
wych z przedstawicielami mieszkańców Bukowca Opoczyńskiego oraz Woli 
Załężnej, sprzeciwiających się planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych 
na terenach ich sołectw.  

czyńskim osiedlem Ustro-
nie a Bukowcem Opoczyń-
skim ograniczy a wręcz 
zablokuje rozwój miasta w 
kierunku północnym, je-
dynym, w którym miasto 
może się jeszcze rozbudo-
wywać. Również lokaliza-
cja elektrowni wiatrowej 
w Woli Załężnej ograniczy 
mieszkańcom wsi możli-
wość rozbudowy i swo-
bodnego korzystania z ich 
własności. 

Jak informują urzędnicy 
magistratu, jedynym sposo-
bem na powstrzymanie ta-
kich inwestycji jest obecnie 
sporządzenie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Gdy plan 
miejscowy wejdzie w życie, 
da to podstawy do unieważ-
nienia decyzji lokalizacyj-
nych o ile inwestorzy nie 
uzyskają wcześniej pozwo-
lenia na budowę.

Wstępne dane pokazują, 
że od listopada do grudnia 
2014 roku doszło już do 15 
939 pożarów. W miesiącach 
tych odnotowano o 851 po-
żarów więcej niż w tym sa-
mym okresie w poprzednim 
roku. Zginęło 116 osób, a 
ponad 800 zostało poszko-
dowanych. 

Codziennie w całej Pol-
sce strażacy wyjeżdżają 
kilkaset razy do pożarów. 
Jak podkreślają strażacy 

Coraz więcej pożarów
W związku z rosnącą liczbą pożarów Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych oraz Państwowa Straż Pożarna apelują o szczególną ostrożność. 

zagrożenie pożarami wzra-
sta podczas ogrzewania 
mieszkań. Przypominają, 
że głównymi przyczyna-
mi pożarów są podpalenia, 
nieostrożność, niewłaści-
wa eksploatacja urządzeń 
i instalacji elektrycznych, 
urządzeń grzewczych czy 
świątecznych iluminacji. 
Strażacy apelują, by zadbać 
o zasady bezpieczeństwa 
pożarowego podczas uży-
wania tego typu urządzeń 

bądź w kontakcie z ogniem.
 Zima to także 

czas, kiedy zwiększa się 
liczba zatruć czadem. Stra-
żacy apelują, by w naszych 
domach obok czujki dymu, 
znalazła się czujka tlenku 
węgla, która poinformuje 
nas o zbliżającym się nie-
bezpieczeństwie.

MAT na podst. MSW

Prawie codziennie prze-
mytnicy próbują przewieźć 
do Polski nielegalny towar. 
Jak podaje Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych w 
2014 roku Straż Graniczna 
ujawniła przedmioty pocho-
dzące z przemytu o łącznej 
wartości prawie 190 mln zł. 
Nie każdy sposób przemytu 
jest banalny i szablonowy. 
Niektóre z nich naprawdę 

Pomysłowi przemytnicy
Papierosy schowane w drzwiach, lodówce, butelkach po mleku, w torcie. 
Krótko mówiąc, kreatywność przemytników nie zna granic. 

mogą zadziwić. Przykła-
dem jest chociażby ukrycie 
papierosów w butelkach po 
napojach, w wędkach czy 
gaśnicach. Przemytnicy po-
trafili również umieścić ok. 
11000 paczek papierosów 
bez akcyzy, we wnętrzu 20 
przewożonych przez nich 
drzwi. Dość dużym zasko-
czeniem dla pracowników 
Straży Granicznej było tak-

że znalezienie paczek papie-
rosów w torcie czy przewo-
żonej lodówce wypełnionej 
po brzegi kontrabandą. 
Nietypowym pomysłem 
było ukrycie papierosów w 
uszytej specjalnie do tego 
celu halce czy kamizelce. A 
tego typu przykładów moż-
na wymieniać bez końca.

GW

Jak informuje opoczyń-
ski magistrat, władze samo-
rządowe Opoczna w poro-
zumieniu z przewoźnikiem 
podjęły decyzję o przenie-
sieniu przystanku MPK na 
wschodnią stronę Central-

Opoczno
Przystanek 
MPK bliżej peronu
Od 7 stycznia 2015 r. przystanek MPK został przeniesiony na wschodnią stro-
nę Centralnej Magistrali Kolejowej.

nej Magistrali Kolejowej, tj. 
na stronę na której zlokali-
zowany jest peron kolejowy. 
Zmiana ta spowodowana 
jest sugestiami i oczekiwa-
niami osób korzystających 
z komunikacji miejskiej. 

Teraz osoby wysiadające 
z pociągu będą dociera-
ły do przystanku autobu-
sowego wprost z peronu. 
Jednocześnie od 7 stycz-
nia obowiązuje nowy roz-
kład jazdy linii nr 4 wraz 
ze zmianą dotychczasowej 
trasy. Autobusy linii nr 4 
kursować będą ulicami: 
Perzyńskiego - Biernackie-
go - Dworcowa/Piotrkow-
ska - Leśna/Przemysłowa 
- Piotrkowska/Zakątna - 
Szkolna i dalej Ogrodową 
do stacji Opoczno Południe. 
Zmianie uległy również go-
dziny kursów.

Zatrudnię 
Magistra farmacji - kierownika apteki

 w aptece w Opocznie

tel. 601-751-736

REKLAMA
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Póki co Komisja Euro-
pejska zatwierdziła 5 kra-
jowych programów opera-
cyjnych, tj.: Polska Cyfrowa 
(PO PC), Program Pomoc 
Techniczna (PO PT), Pro-
gram Polska Wschodnia (PO 
PW), Program Infrastruk-
tura i Środowisko (PO IiŚ), 
Program Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) oraz 7 
programów regionalnych 
dla województw dolnoślą-

Komisja Europejska 
zatwierdza kolejne programy 
Komisja Europejska przyjęła już 5 krajowych programów operacyjnych i 7 regionalnych.

skiego, kujawsko-pomor-
skiego, lubuskiego, łódzkie-
go, opolskiego, śląskiego i 
wielkopolskiego. Krajowy 
Program Inteligentny Roz-
wój oraz 9 RPO w dalszym 
ciągu oczekują na decy-
zję Komisji Europejskiej. 
 W nowej perspek-
tywie akcent położony 
zostanie na działania pro-
wadzące do wzrostu kon-
kurencyjności i innowacyj-

ności gospodarki opartej na 
wiedzy, kapitale intelektu-
alnym oraz korzyściach z 
przemian cyfrowych. Po-
nad połowa z 40,2 mld euro 
dla Polski z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego trafi na wsparcie 
badań naukowych, tech-
nologie informacyjno-ko-
munikacyjne, konkuren-
cyjność małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz go-

spodarkę niskoemisyjną. 
 Programy regio-
nalne będą dwufunduszo-
we, tzn., że można będzie 
z nich pozyskać środki na 
projekty „miękkie” (do-
tyczące np. podnoszenia 
kwalifikacji pracowników, 
szkoleń, outplacementu) 
oraz typowo inwestycyjne.  

GW na podst. MIR

Ekspert 
radzi

Prawa konsumenta

§
25 grudnia 2014 r. weszła 

w życie Ustawa z dnia 30 
maja 2014 r. o prawach kon-
sumenta. Co ważne, ustawa 
ta w sposób dość istotny roz-
szerzyła uprawnienia kon-
sumentów. Najważniejsze 
zmiany zostaną omówione w 
tym i kolejnym opracowaniu. 

W pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę na 
zmianę w zakresie upraw-
nień konsumenta w przed-
miocie wydłużenia prawa 
do odstąpienia od umowy 
zawartej poza lokalem lub 
na odległość. Dotyczy to 
między innymi umów (np. 
zakupów) zawieranych 
przez internet, na prezenta-
cjach organizowanych przez 
przedsiębiorców w hotelach 
itp. Przedmiotowa ustawa 
wydłużyła dla konsumen-
tów termin na odstąpienie 
od umowy z 10 do 14 dni. 

Należy jednak zwrócić 
uwagę na to, że nie zawsze 
bieg terminu będzie rozpo-
czynał się w tym samym 
momencie, np. w przypad-
ku zakupów przez np. in-
ternet pojedynczej rzeczy 
np. sprzętu RTV - 14 dnio-
wy termin na odstąpienie 
od umowy biegnie od dnia 
otrzymania kupionego pro-
duktu. Jednak, jeśli kupiony 
produkt składa się z części 
lub ma zostać dostarczony 
kupującemu w partiach, 
bieg terminu zaczyna się w 
chwili otrzymania ostatniej 
z rzeczy lub jej części. Jed-
nocześnie, jeśli podpisali-
śmy umowę na dostarczanie 
nam określonych towarów 
regularnie lub przez określo-
ny czas np. czasopisma, to 
termin ten biegnie od chwili 
doręczenia nam pierwszego 
egzemplarza. Możemy rów-
nież poza lokalem przedsię-
biorstwa podpisać umowę 
o świadczenie usług lub 
umowę zlecenia, w takim 
przypadku termin 14 dni na 
odstąpienie, od w ten sposób 
zawartej umowy, zaczyna 
biec od dnia jej podpisania. 
Ustawa w sposób szeroki 
określiła również obowiązki 
spoczywające na przedsię-
biorcach. Jednym z istot-

niejszych jest obowiązek do 
wyraźnego poinformowa-
nia konsumenta o wszyst-
kich opłatach związanych z 
zawieraną umową, jak rów-
nież o prawie do odstąpienia 
od niej. Jeśli przedsiębiorca 
nie poinformował konsu-
menta o prawie do odstą-
pienia, termin 14-dniowy 
zaczyna obowiązywać od 
daty przekazania stosowej 
informacji. Aby odstąpie-
nie było prawnie skuteczne 
należy uczynić to nie tylko 
przed upływem terminu 14 
dni, ale i w odpowiedniej 
formie np. wynikającej z 
samej umowy. Jeśli nie jest 
ona w niej określona naj-
lepiej dokonać ją w formie 
pisemnej. Przy czym dla 
zachowania terminu waż-
na jest chwila z jaką nada-
liśmy oświadczanie a nie 
w którym przedsiębiorca 
się z nim zapoznał. W ra-
zie odstąpienia od umowy 
uważa się ją za niezawartą 
a przedsiębiorca zobowią-
zany jest niezwłocznie, ale 
nie później niż w terminie 
14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu 
– zwrócić konsumentowi 
wszystkie dokonane przez 
niego płatności, może to 
zostać uzależnione jedynie 
od otrzymania przez sprze-
dawcę zwracanej rzeczy lub 
potwierdzenia jej odesłania.

Trzeba również zwrócić 
uwagę na przypadki, w któ-
rych odstąpienie od umowy 
nie będzie możliwe lub bę-
dzie ograniczone. Dotyczy 
to umów, w których przed-
siębiorca wykonał usługę za 
wyraźną zgodą konsumen-
ta, w których cena lub wy-
nagrodzenie zależą od wa-
hań na rynku finansowym, 
w których przedmiotem 
świadczenia jest rzecz wy-
produkowana według spe-
cyfikacji konsumenta, lub 
służąca zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych po-
trzeb, oraz w których towar 
szybko ulega zepsuciu lub 
ma krótki termin przydat-
ności do użycia. 

Adwokat 
Agnieszka Bienias
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Po wydarzeniach, ja-
kie miały miejsce w OSM 
w Końskich w ostatnich 3 
latach, chyba nie ma Pan 
zbyt dobrej opinii o pol-
skim wymiarze sprawie-
dliwości…

Może to za duże słowo, 
ale faktycznie nie mogłem 
pogodzić się z decyzją 
zarówno kontrolerów In-
spekcji Jakości Handlo-
wej Artykułami Rolno-
-Spożywczymi (IJHARS 
– przyp. red.) jak i Woje-
wódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie. 
W moim przekonaniu Okrę-
gowa Spółdzielnia Mleczar-
ska w Końskich od strony 
prawnej nie ma sobie nic do 
zarzucenia.

Problemy rozpoczęły 
się od decyzji Inspekcji Ja-
kości Handlowej Artyku-
łami Rolno-Spożywczymi 
w kwietniu 2012 roku?

Dokładnie tak. Podczas 
kontroli, która przeprowa-
dzona została w kwietniu 
2012 roku zakwestionowa-
no stosowanie nazwy „dłu-
goterminowe”, które było 
marką mleka koneckiego 
pakowanego w woreczki 
foliowe.  Zdaniem kontrole-
rów w odniesieniu do mle-
ka, które sprzedawane jest 
w woreczkach foliowych, 
oznaczenie „długotermi-
nowe” może spowodować 
wrażenie, że jest to mleko 
pasteryzowane. Jednocze-
śnie inspekcja stwierdzi-
ła, że jest ono jedynym w 
Polsce mlekiem UHT w 
woreczkach foliowych. 
Używanie napisu „długo-
terminowe” wprowadza za-
tem konsumentów w błąd. 

Konsekwencją decyzji 
IJHARS spółdzielnia mle-
czarska została ukarana? 

Oczywiście, że zosta-
liśmy ukarani, w dodatku 
niezwykle surowo. Nałożo-
no na nas karę finansową 
w wysokości 5727 zł. Po-
nadto nie wyrażono zgody 
na wykorzystanie dużych 
zapasów magazynowych, 
co oznaczało konieczniość 
utylizacji na kwotę kilkuna-
stu tysięcy.

Czy kwestionował Pan 
decyzję IJHARS?

OSM w Końskich działała zgodnie z prawem
- Nie jestem od tego, aby komentować decyzje sądu – zarówno I jak i II instancji – mówi Wiesław Stępień, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Koń-
skich. - Ostateczny wyrok przywrócił mi wiarę w wymiar sprawiedliwości.

Tak jak wspomnia-
łem – od strony prawnej 
nie było żadnego błędu, 
więc argumenty ze stro-
ny inspekcji były dla mnie 
zupełnie niezrozumiałe. 
Mleko długoterminowe 
produkowane przez OSM 
w Końskich jest mlekiem 
UHT, które pakowane jest 
w specjalną folię. Produkt, 
który pakowany jest w taki 
sposób, ma termin przydat-
ności 21 dni, ale przyjęto i 
podaje się 17-dniowy ter-
min przydatności. Zresztą 
na opakowaniu, tuż obok 
napisu „długoterminowe” 
umieszczony jest dokładny 
termin przydatności mleka. 
Po drugiej stronie woreczka 
są też zresztą wszelkie inne 
ważne oznaczenia jak tem-
peratura, w jakiej należy 
je przechowywać oraz  in-
formacja traktująca o tym, 
że wyrób ten jest mlekiem 
UHT. 

Istotne jest też to, iż 
decyzja IJHARS jest też o 
tyle dziwna, że w przypad-
ku przedostatniej kontroli 
opakowania naszego mleka, 
która miała miejsce w 2008 
roku, ta sama inspekcja nie 
miała do nas najmniejszych 
zastrzeżeń. Wyjaśniono to 
tym, iż wykładnia prawa 
ma charakter dynamiczny i 
dlatego wyniki obu kontroli 
mogą się od siebie różnić. 
Ostatnia kontrola związana 
była z decyzją nakazującą 
spółdzielni zaprzestania 
produkcji tego mleka.

Jakie dla OSM były 
konsekwencje wydanej 
przez kontrolerów decy-
zji?

Przede wszystkim ry-
zyko pojawienia się ogrom-
nych problemów, np. strat 
spowodowanych dużymi 
zapasami folii do pakowa-
nia mleka, której cena jest 
bardzo wysoka. Zniknięcie 
znanego produktu na ryn-
ku to jednak zasadniczy 
problem. Najważniejszym 
problemem było zaniecha-
nie produkcji od lat budo-
wanej marki znanego pro-
duktu. Do dnia dzisiejszego 
funkcjonują marki, które 
mogą wprowadzić klienta 
w błąd. Przykładem czego 
jest mleko prawdziwe, na 
co wskazywaliśmy podczas 

naszych interwencji, nie-
stety odpowiedzialna za to 
urzędniczka, była głucha na 
nasze argumenty.

Swojego stanowiska 
OSM nie zmieniła nawet 
po niekorzystnym wer-
dykcie Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 
w Warszawie?

Wiedzieliśmy, że pra-
wo stoi w tym przypadku 
po naszej stronie. Złożona 
przez nas skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie, 
która dotyczyła usunięcia 
z nazwy wyrazu „długo-
terminowe” co prawda nie 
przyniosła oczekiwanego 
werdyktu, ale to nas nie 
zraziło. W orzeczeniu jako 
główny powód takiego roz-
strzygnięcia podano, że 
napis „długoterminowe” 
sugeruje klientom, że tylko 
to konkretne mleko produ-
kowane przez OSM w Koń-
skich jest mlekiem długo-
terminowym, podczas gdy 
to wszystkie mleka produ-
kowane jako UHT są mle-
kami długoterminowymi, a 
zatem w opinii sądu jest to 
działanie wprowadzające w 
błąd klientów. 

Wyrok był jednak nie-
prawomocny, co otwierało 
furtkę w walce o uchylenie 
tej decyzji w wyższej in-
stancji…

I oczywiście skorzysta-
liśmy z przysługującego 
nam prawa. Złożyliśmy w 

ustawowym terminie od-
wołanie od tej decyzji do 
Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego. Tym razem 
sprawa zakończyła się dla 
nas pomyślnie. Zaskarżo-
ny wyrok został uchylony. 
Naczelny Sąd Administra-
cyjny odniósł się zarówno 
do wyroku Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjne-
go w Warszawie jak i do 
decyzji Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Inspektora 
Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych 
z maja 2012 roku. Ponadto 
decyzją NSA, Główny In-
spektor Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożyw-
czych zmuszony był zwró-
cić 2630 złotych OSM w 
Końskich tytułem zwrotu 
kosztów postępowania są-
dowego. 

Jak Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny uzasadnił 
korzystny dla spółdzielni 
wyrok?

NSA uznał, iż doszło 
do wskazywanego błędu 
wykładni, w zakresie do-
konanego rozstrzygnięcia 
przez organy, powołując 
się na konkretne artykuły 
o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia, polegające-
go na uznaniu, że określe-
nie długoterminowe może 
wprowadzać konsumenta 
w błąd przez sugerowanie, 
że inne mleka nie są dłu-
goterminowe. NSA doszedł 
do wniosku, iż określenie 
UHT długoterminowe nie 

wprowadza konsumentów 
w błąd. Analiza została do-
konana przy uwzględnieniu 
dwóch sytuacji. Pierwsza 
występuje wówczas, kiedy 
można przyjąć, że przecięt-
ny konsument nie wie, co to 
jest UHT. Druga natomiast 
występuje wówczas, kiedy 
przeciętny konsument wie, 
co to jest mleko UHT. 

Co taka analiza wnio-
sła do rozstrzygnięcia 
sprawy?

W przypadku sytuacji, 
gdy konsument nie wie 
co to jest mleko UHT, to 
określenie mleka poprzez 
wskazanie, że jest to mle-
ko długoterminowe nie 
wprowadza konsumenta w 
błąd. Jeżeli konsument nie 
ma wiedzy na temat tego, 
czym jest mleko UHT, to 
trudno jest w tym przypad-
ku mówić o ulepszonym 
mleku UHT, lepszym od 
innych. Zwróćmy uwagę, 
że jeżeli nie zna się bazy, 
to w jaki sposób mówić, że 
coś jest od tej bazy lepsze? 
Natomiast w przypadku 
sytuacji, kiedy to przyj-
miemy, iż konsument wie, 
co to jest mleko UHT, to 
siłą rzeczy wie również, że 
takie mleko cechuje długi 
termin spożycia. A zatem 
określenie „długotermino-
we” nie wprowadza do sta-
nu faktycznego określenia 
ulepszającego ten produkt a 
jedynie określa właściwość 
tego mleka. Sąd zauważył 
również, że spółdzielnia 

nie stwierdza na opakowa-
niu, iż to mleko UHT jest o 
najdłuższym terminie waż-
ności, czy też o przydatno-
ści dłuższej niż inne mleka 
UHT innych producentów. 

A zatem kierowana 
przez Pańską osobę spół-
dzielnia mleczarska dzia-
łała zgodnie z prawem?

Sąd orzekł, iż działali-
śmy w prawie, ale co do tego 
nie miałem żadnych wątpli-
wości. Szkoda tylko, że do 
całej sytuacji musiało dojść, 
a na jedyną słuszną decyzję 
musieliśmy czekać tak dłu-
go. Tego, co wydarzyło się 
w ostatnim czasie na pewno 
nie zostawimy w taki spo-
sób. Najprawdopodobniej 
będziemy dochodzić utra-
conych korzyści na drodze 
sądowej. Wydarzenia z lat 
poprzednich sprawiły, iż z 
rynku zniknęła istotna mar-
ka a w dodatku Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w 
Końskich  poniosła ogrom-
ne straty i mam nadzieję, że 
państwo, które chyba od-
powiada za swoich urzęd-
ników jakoś tę sprawę na-
prawi. Najprawdopodobniej 
będziemy dochodzić utra-
conych korzyści. Błędne de-
cyzje zniszczyły nam coś, 
na co pracowaliśmy latami, 
zniszczyły nam markę, któ-
rej wartość wyceniam na 
kwotę około 5 mln zł.

Decyzja Naczelnego 
Sądu Administracyjnego 
pozwoliła Panu spojrzeć 
na całą sytuację z innej 
perspektywy?

Nie jestem od tego, aby 
komentować decyzje sądu 
– zarówno I jak i II instan-
cji. Ostateczny wyrok przy-
wrócił mi wiarę w wymiar 
sprawiedliwości. Z jednej 
strony cieszę się, że to o, 
co walczyliśmy ostatecznie 
odniosło sukces i okazało 
się, że prawo jest jednak po 
słusznej stronie, z drugiej 
zaś strony pozostał niesmak 
i lawina konsekwencji, któ-
re myślę, że jeszcze przez 
długi czas będą bardzo od-
czuwalne. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Wojciech Adam Michalak
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Co dla Pana Starosty 
jest najważniejsze na po-
czątku nowej kadencji?

Bogdan Soboń: Już 
w poprzedniej kadencji 
naszym punktem zainte-
resowania i zarazem naj-
większą troską była ter-
momodernizacja. Budynek 
Starostwa o ile wewnątrz 
wygląda przyzwoicie, to z 
zewnątrz na tle ościennych 
budynków choćby Urzędu 
Pracy czy nowo wybudo-
wanego KSWP, w dużym 
stopniu od nich odbiega. W 
związku z tym, niebawem 
z uwagi na to, że mamy już 
podpisaną umowę z Naro-
dowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, 
przystąpimy do termo-
modernizacji tego budyn-
ku. Będzie to koszt blisko 
4.300.000 złotych, z czego 
dofinansowanie obejmie 
około 80%. Nie tylko sie-
dziba urzędu będzie podda-
na termomodernizacji,  ale 
także  budynek II LO im. 
Marii Skłodowskiej-Curie 
w Końskich. Chcielibyśmy 
też kontynuować termomo-
dernizację innych obiektów 
nie tylko szkolnych, ale i 
wielu innych. Mamy też 
zamiar przebudować bo-
isko sportowe w Stąporko-
wie. Kolejną kwestią wartą 
zaznaczenia jest sprawa 
dalszego dobrego funkcjo-
nowania Szpitala Specjali-
stycznego im. św. Łukasza 
w Końskich, któremu pod-
czas poprzedniej kadencji 
udzieliliśmy pomocy w wy-
sokości blisko 10 milionów 
zł na wyposażenie bloku 
operacyjnego. Pragnę jed-
nocześnie zaznaczyć, że ten 
szpital zajmuje pierwsze 
miejsce w województwie, 
a 21 w kraju wśród szpitali 
powiatowych.

W tym roku zamierza-
my również zadbać o dro-
gi we wszystkich gminach 
powiatu koneckiego. Na-
tomiast w gminie Słupia i 
w gminie Gowarczów bę-
dziemy realizować zadania 
drogowe w ramach progra-
mu przebudowy dróg lokal-
nych. Dofinansowane będą 
one z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Admini-
stracji w wysokości 50%. 
W dalszym ciągu będę 

„Jestem otwarty na współpracę”
Rozmowa z Bogdanem Soboniem, Starostą Koneckim

również uczulał gminy, aby 
pozyskiwały środki na bu-
dowę dróg dojazdowych do 
pól. Chodzi głównie o prze-
pusty, które umożliwiały-
by wjazd, a jednocześnie 
zapobiegałyby zalewaniu 
dróg powiatowych i gmin-
nych.

Uważam też za sprawę 
niezwykłej wagi promo-
cję naszego powiatu. W tej 
kwestii nasz powiat ma już 
pewne osiągnięcia, choćby 
organizację w 2014 roku po 
raz 15-ty Kuźnic Konec-
kich, a  10-ty Święta Ho-
dowców Ryb i Wędkarzy 
„Konecka Ryba”, jak rów-
nież 10-lecie zakupu Zabyt-
kowego Zakładu Hutnicze-
go w Maleńcu, unikatu w 
skali europejskiej. W miarę 
naszych możliwości stara-
my się cały czas inwesto-
wać w promocję obiektów 
zabytkowych, co procentu-
je stale rosnącą liczbą od-
wiedzających nasz powiat. 
Poza Maleńcem należy 
wspomnieć o Sielpi i Starej 
Kuźnicy. Ponadto 29 listo-
pada 2014 r. została otwarta 
po remoncie Izba Tradycji 
im. prof. Franciszka Staf-
fa w Rudzie Maleniec-
kiej. Uważam, że kultura 
i inwestycja w tę właśnie 
dziedzinę jest równie waż-
na jak pozostałe kwestie, o 
których wcześniej wspomi-
nałem.

Jak na tle wojewódz-
twa powiat konecki radzi 
sobie z bezrobociem? Czy 
planowana redukcja eta-
tów w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Końskich po-
gorszy tę sytuację?

B. Soboń: Oczywiście 
planowana redukcja etatów 
w magistracie jest  bardzo 
trudną i delikatną kwestią, 
z którą Pan Burmistrz bę-
dzie musiał się zmierzyć. 
Przez ostatnie cztery lata 
liczba zatrudnionych bar-
dzo wzrosła. Według mnie 
żaden urząd tak wysokiej 
liczby zatrudnionych osób 
na dłuższą metę nie jest w 
stanie udźwignąć.

Jeśli chodzi o walkę 
z bezrobociem na terenie 
naszego powiatu, pragnę 
zaznaczyć, że w miesiącu 
październik 2014 roku od-
notowaliśmy duży sukces, 
gdyż liczba osób bezrobot-
nych zmniejszyła się o 2 
tysiące w stosunku do mie-
siąca stycznia 2014 roku. 
Jest to rekordowy spadek w 
całej historii Powiatowego 
Urzędu Pracy w Końskich. 
Tak dobry wynik udało się 
osiągnąć dzięki współpracy 
z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy, jak również z Panem 
Ministrem Władysławem 
Kosiniakiem-Kamyszem. 
Pomoc finansową, jaką 
uzyskaliśmy, to blisko 72 
miliony złotych na zwalcza-

nie skutków bezrobocia w 
latach 2010-2014. Dotyczy 
to wszystkich aktywnych 
form, czyli: staży, prac in-
terwencyjnych, robót pu-
blicznych czy tworzenia 
nowych miejsc pracy. Jako 
jedyni w województwie 
będąc członkiem wspiera-
jącym organizację pozarzą-
dową TWRP „Wszechnicę 
Konecką”, organizujemy 
roboty publiczne w jed-
nostkach podległych po-
wiatowi. W tym miejscu 
chciałbym znów poruszyć 
kwestię szpitala, w którym 
zatrudniamy w miesiącu 
dodatkowo średnio około 
20 osób. Takie działanie 
odciąża w dużym stopniu 
budżet szpitala, gdyż wy-
nagrodzenie tych pracow-
ników w ponad 90% finan-
sowane jest z Powiatowego 
Urzędu Pracy, a pozostałe 
kilka procent  z „Wszech-
nicy Koneckiej”. Ponadto 
w większości przypadków 
w znacznym stopniu popra-
wia się sytuacja materialna 
ludzi, którzy bez naszego  
wsparcia nie mieliby pra-
cy, a więc i dochodów, co 
dla mnie jest szczególnie 
ważne. Moim zdaniem jest 
to najbardziej optymalna 
forma organizowania robót 
publicznych. Oczywiście 
to nie wszystko. Gminy 
również założyły stowarzy-
szenie o nazwie Staropol-

ski Związek Gmin i Miast 
Powiatu Koneckiego i za 
pośrednictwem organizacji  
Ekolog organizują także 
roboty publiczne związane 
z ochroną środowiska. Na 
tak duży spadek bezrobocia 
mieli wpływ także prywat-
ni przedsiębiorcy. 

Najbliższe lata, to do-
bry okres na pozyskiwa-
nie środków unijnych. Czy 
powiat będzie w stanie 
wygospodarować środki 
na tzw. wkład własny? 

B. Soboń: Jeśli chodzi o 
wkład własny niezbędny do 
aplikowania o środki unij-
ne, to w przypadku powiatu 
zawsze jest to problemem. 
Generalnie rzecz biorąc 
chodzi o to, że na samorzą-
dy zmiana ustawy o finan-
sach publicznych nałożyła 
swoisty „gorset”, który spo-
wodował, że niezależnie od 
tego, czy powiat jest zadłu-
żony czy też nie, to wskaź-
niki w długoletniej progno-
zie finansowej powodują, 
że nie możemy zaciągać 
zbyt dużych kredytów na 
inwestycje. Mimo wszyst-
ko, wierzę, że podobnie jak 
w poprzednich kadencjach 
i z tym problemem będzie-
my w stanie sobie poradzić. 
Zadłużenie powiatu konec-
kiego jest niewielkie, po-
nieważ sięga około 5 %.

Panie Starosto, zło-
żył Pan Pani Magdalenie 
Prasał propozycję objęcia 
funkcji wiceprzewodni-
czącej rady, co spotkało 
się z odmową. Czy jest to 
jednoznaczne z końcem 
współpracy z Platformą 
Obywatelską?

B. Soboń: Do tej spra-
wy wrócimy na sesji w lu-
tym. Zamierzam ponowić 
swoją propozycję. Jeże-
li  Pani Magdalena Prasał 
odmówi po raz kolejny, 
wówczas po rozmowach z 
koalicjantami, zaproponuję 
tę funkcję innej osobie. Ta 
sprawa dla mnie nie jest 
jeszcze zamknięta.

Jak skomentuje Pan 
wybór na członka Zarzą-
du Województwa Świę-
tokrzyskiego Pani Agaty 
Binkowskej?

B. Soboń: Pani Aga-
ta Binkowska przez 12 lat 
była naczelnikiem Wy-
działu Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa w 
Koneckim Starostwie. Po-
nadto przez ostatnie lata 
była Przewodniczącą Rady 
Gminy w Radoszycach. Ma 
ogromne doświadczenie 
merytoryczne, jak i samo-
rządowe. Bardzo cieszę się 
z faktu, że Pani Binkow-
ska jest obecnie członkiem 
Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. Obecnie 
Pani Binkowska ma nad-
zór nad geodezją, nadzór 
właścicielski nad  spółkami 
z udziałem województwa 
świętokrzyskiego, nadzór 
Świętokrzyskiego Ośrodka 
Adopcyjnego. Nadzoru-
je Departament Edukacji, 
Kultury, Promocji i Sportu 
oraz Internet szerokopa-
smowy w województwie 
świętokrzyskim. 

Jak Pan widzi współ-
pracę z nowymi włodarza-
mi gmin?

B. Soboń: Jestem 
otwarty na współpracę z 
każdym z  wójtów i burmi-
strzów powiatu koneckiego.

Dziękujemy za rozmo-
wę.

Rozmawiali 
Justyna Rudnik

Wojciech 
Adam Michalak
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Jakie są perspektywy 
węgla jako paliwa energe-
tycznego w Polsce?

Jacek Kaczorowski: 
Odpowiedź znajduje się w 
liczbach. Obecnie około 87 
proc. energii elektrycznej 
wytwarzanej w Polsce po-
chodzi ze spalania węgla ka-
miennego i brunatnego. W 
ubiegłym roku połowa z ok. 
164 TWh wyprodukowanej 
energii elektrycznej pocho-
dziła z węgla kamiennego, a 
ponad jedna trzecia z węgla 
brunatnego. 

Węgiel brunatny dzisiaj 
to przede wszystkim bez-
pieczeństwo energetyczne, 
ale również tania energia, 
dlatego wiążemy naszą 
przyszłość z zagospoda-
rowaniem złóż perspekty-
wicznych w rejonie Złocze-
wa i Gubina.

W PGE GiEK S.A. 
węgiel brunatny stanowi 
podstawowe paliwo wyko-
rzystywane do wytwarza-
nia energii elektrycznej. W 
2013 roku prawie 75 proc. 
energii wytworzonej przez 
nasze jednostki pochodziło 
ze spalania węgla brunat-
nego. Spółka jest głównym 
krajowym wytwórcą energii 
elektrycznej z tego paliwa. 
Chcę podkreślić, że ener-
gia wytworzona z węgla 
brunatnego jest najtańsza, 
a ponadto – co obecnie jest 
niezmiernie ważne –pocho-
dzi z naszych, krajowych 
zasobów. 

W przyszłości nale-
ży spodziewać się jednak 
zmiany struktury zużywa-
nych paliw i stosowanych 
technologii wytwarzania 
energii elektrycznej. Zmia-
ny te w znacznej mierze po-
dyktowane są polityką ener-
getyczno-klimatyczną Unii 
Europejskiej. 

Widzimy celowość dal-
szego rozwoju energetyki 
opartej na węglu brunatnym. 
Jednakże udział poszcze-
gólnych źródeł w sektorze 
wytwarzania energii elek-
trycznej będzie w znacznej 
mierze zależał od poziomu 
cen uprawnień do emisji 
CO2, rozwoju energetyki ją-
drowej w Polsce oraz cen i 

dostępności gazu ziemnego.
Pamiętajmy także, że 

jednym z podstawowych 
celów i założeń polityki 
energetycznej Polski jest 
poprawa efektywności ener-
getycznej, nie tylko przez 
odbiorców, ale także przez 
wytwórców energii. Elek-
trownie i elektrociepłownie 
spalające węgiel podlegają 
ciągłym modernizacjom, 
nowe bloki energetyczne po-
wstające w miejsce bloków 
wycofywanych z eksploata-
cji charakteryzują się dużo 
wyższą sprawnością wy-
twarzania, a ich negatywne 
oddziaływanie na środowi-
sko jest znacząco ograniczo-
ne.

W kontekście polityki 
klimatycznej dużym wy-
zwaniem jest wdrażanie 
czystych technologii wę-
glowych. Co kryje się pod 
tym pojęciem?

Jacek Kaczorowski: 
Czyste technologie węglo-
we są zaprojektowane aby 
poprawić skuteczność wy-
dobycia, przeróbkę, prze-
twarzanie węgla oraz utyli-
zację produktów spalania, a 
także po to aby zwiększyć 
akceptację tych procesów z 
punktu widzenia wpływu 
na środowisko naturalne. 
Oczywistą sprawą jest, że 
bardzo duży nacisk należy 
położyć właśnie na czyste 
technologie węglowe, aby 
choć w części wywiązywać 
się z zaostrzonych norm 
emisyjnych, czyli z zało-
żeń przyjętych w polityce 
klimatyczno-energetycznej 
Komisji Europejskiej. Nie 
sądzę jednak, aby Polska 
mogła zrezygnować z za-
sobu, który daje jej pełną 
suwerenność, a zatem i kon-
kurencyjność gospodarki. 
Mówiąc o czystych techno-
logiach należy powiedzieć, 
że przygotowywana obecnie 
nowelizacja Polityki Energe-
tycznej Polski do roku 2050 
powinna wskazać zrówno-
ważony miks energetyczny, 
a więc takie pokrycie zapo-
trzebowania w czasie, które 
w sposób jednoznaczny do-
określi jego strukturę. 

Prace nad czystymi 
technologiami węglowymi 
to m.in. CCS, ale w kontek-
ście utylizacji CO2, czyli 
jego sensownego gospo-
darczego wykorzystania, a 
nie tylko deponowania. Do 
tej pory nie ma pomysłu na 
zagospodarowanie dwutlen-
ku węgla, poza jego skła-
dowaniem w strukturach, 
które do tego celu mogą 
być przeznaczone – mam 
tu na myśli komory po zło-
żach ropy naftowej czy gazu 
ziemnego, jak i głęboko za-
legające wody zasolone. Te 
rozwiązania niosą jednak za 
sobą ryzyko rozszczelnienia 
i ulotnienia. Trzeba zatem 
myśleć o sposobie utyliza-
cji polegającym na zasto-
sowaniu CO2 w produkcji 
społecznie i gospodarczo 
użytecznej. Takie pomysły 
istnieją, natomiast ich efek-
tywność przy dzisiejszych 
rozwiązaniach technolo-
gicznych nie jest jeszcze po-
twierdzona.

Kiedy kończy się za-
sobność złoża bełchatow-
skiego?

Jacek Kaczorowski: 
Pierwotne założenie mówi-
ło o tym, że węgiel w Polu 
Bełchatów skończy się w 
roku 2016 lub 2017. Dzisiaj 
okazuje się, że będzie to 
rok 2020. Dlaczego? Węgiel 
w polu Bełchatów ma lep-
sze parametry jakościowe. 
Zasoby z pola Szczerców, 
jako że eksploatacja obec-
nie odbywa się w brzeżnej 
partii złoża, mają te para-
metry na niższym pozio-
mie, tzn. węgiel jest bar-
dziej zasiarczony i posiada 
niższą wartość opałową. 
Mając do dyspozycji węgiel 
w polu Bełchatów możemy 
prowadzić homogenizację 
- uśrednianie, korzystając z 
dobrych parametrów węgla 
w polu Bełchatów i dzięki 
temu dotrzymać parame-
trów jakościowych węgla 
kierowanego do instala-
cji elektroenergetycznej. 
W polu Bełchatów zalega 
jeszcze ok. 100 mln ton 
węgla, przy 700 mln ton w 
polu Szczerców, dlatego też 
przewidujemy zakończenie 
eksploatacji w Bełchatowie 
w roku 2020, a w Szczer-

cowie – w zależności od 
bieżącego zapotrzebowania 
w latach 2035-2037. Należy 
zaznaczyć, że zakończenie 
wydobycia węgla w Polu 
Bełchatów w roku 2020 
czy Polu Szczerców w roku 
2037 nie jest równoznacz-
ne z zakończeniem naszej 
aktywności w tym miejscu. 
Musimy pamiętać o długo-
trwałym procesie likwidacji 
zakładu górniczego i rekul-
tywacji terenów poeksplo-
atacyjnych. Te procesy będą 
wymagały zaangażowania 
zarówno potencjału osobo-
wego jak i technicznego.

Co ostatecznie powsta-
nie na terenie wyrobiska w 
Bełchatowie?

Jacek Kaczorowski: 
Kopalnia przygotowuje się 
do zagospodarowania w 
przyszłości wyrobisk po-
eksploatacyjnych obu pól – 
Bełchatów i Szczerców. A 
jedynym właściwym sposo-
bem rekultywacji wyrobisk 
tej wielkości jest rekulty-
wacja wodna czyli wypeł-
nienie wyrobisk wodą. Ter-
min tych prac jest jednak 
odległy. Po zakończeniu 
eksploatacji  rozpocznie 
się wypłycanie i formowa-
nie  linii brzegowej zbior-
ników. Następnie zbiorniki 
będą stopniowo wypełniane 
wodą tak, aby ciśnienie  i 
upłynnienie gruntów skarp  
nie spowodowało  utraty  ich 
stateczności. Jesteśmy teraz 
na etapie wykonywania do-
kumentacji technicznych. 
Trwają prace koncepcyjne  
dotyczące szczegółów tego 
przedsięwzięcia.

Planowane zakończenie 
wypełnienia wodą wyrobisk 
końcowych w Polu Bełcha-
tów to 2058 rok, wypełnia-
nie rozpocznie się w 2026 r. 
W przypadku Pola Szczer-
ców to 2062 rok, wypełnia-
nie rozpocznie się  w 2048 
r. W wyrobisku Pola Beł-
chatów powstanie sztuczny 
zbiornik wodny o maksy-
malnej głębokości 200 m, 
którego powierzchnia lustra 
wody będzie wynosić 1691 
hektarów a jego objętość 
będzie miała 1323 mln m³.  
W wyrobisku Pola Szczer-
ców z kolei powstanie drugi 
sztuczny zbiornik wodny 

o maksymalnej głębokości 
185 m, którego powierzch-
nia lustra wody będzie wy-
nosić 2200 ha a objętość 
zbiornika będzie wynosiła 
1752 mln m³. 

Chcę podkreślić, że tak 
duży i głęboki zbiornik po-
kopalniany jeszcze nie po-
wstał. W tej skali nikt przed 
nami tego nie robił. Pozy-
skanie tak ogromnych ilości 
wody stanowi wyzwanie. 
Tak jak i przemieszczanie 
ogromnych ilości mas ziem-
nych, związane z wypłyca-
niem głębokich wyrobisk 
poeksploatacyjnych.

Na jakim etapie są 
przygotowania do uru-
chomienia odkrywki w 
Złoczewie?

Jacek Kaczorowski: 
Obecnie koncentrujemy na-
szą uwagę na działaniach 
zmierzających do pozyskania 
koncesji wydobywczych dla 
złoża Złoczew. Prowadzimy 
zaawansowane działania ma-
jące na celu przygotowanie 
wniosku koncesyjnego, w 
tym wypełnienie wszelkich 
wymogów wynikających z 
obowiązujących regulacji 
prawnych. Przewidujemy 
uzyskanie koncesji na prze-
łomie 2016 i 2017 roku. W 
złożu Złoczew zasoby prze-
mysłowe węgla szacuje się 
na poziomie 535 mln ton. W 
przypadku podjęcia decyzji o 
realizacji tej inwestycji, roz-
poczęcie prac przy budowie 
kopalni, planujemy w 2018 r. 
Ostateczna decyzja co do bu-
dowy kompleksu wydobyw-
czo-energetycznego, w re-
jonie Złoczewa uzależniona 
jest jednak od szeregu czyn-
ników makroekonomicznych 
oraz polityki energetycznej 
państwa.

Jaką pozycję - na ile 
samodzielną, posiada 
bełchatowska kopalnia i 
elektrownia w PGE GiEK 
S.A.?

Jacek Kaczorowski: 
PGE GiEK S.A. skupiają-
ca w swojej strukturze 12 
oddziałów na terenie całe-
go kraju jest niekwestiono-
wanym liderem w zakresie 
wytwarzania energii elek-
trycznej i wydobycia węgla 
brunatnego. Blisko 80 proc. 
krajowego wydobycia węgla 
brunatnego pokrywa na-
sza spółka. Nasze jednostki 
posiadają zdolność wytwa-
rzania ok. 40 proc. krajowej 
energii elektrycznej. Jeste-
śmy także istotnym dostaw-
cą na rynku ciepła – ok. 
21 mln GJ energii cieplnej 
zabezpieczają aglomeracje: 
szczecińską, gorzowską, 
bydgoską, kielecką, zgier-
ską, bełchatowską, lubelską 
i rzeszowską. Spółka PGE 
GiEK S.A. jest liderem, 
a naszym zadaniem jest 
utrzymanie i ciągłe wzmac-
nianie tej pozycji. 

W bełchatowskiej ko-
palni węgla brunatnego 
wydobywanych jest obec-
nie ponad 40 mln ton węgla 
rocznie, a w Elektrowni Beł-
chatów będącej największą 
elektrownią konwencjonal-
ną w Europie  wytwarza-
nych jest prawie 35 TWh 
energii elektrycznej, co 
stanowi 21,4 proc. krajowej 
produkcji energii. Te liczby 
świadczą o roli, jaką odgry-
wa bełchatowski kompleks 
wydobywczo – wytwórczy 
w branży. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Wojciech Adam Michalak

Rozmowa z Jackiem Kaczorowskim, Prezesem Za-
rządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonal-
na Spółka Akcyjna

Widzimy przyszłość w nowych 
złożach węgla brunatnego
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Warto zobaczyć

Warto posłuchać

Ziarno Prawdy

Sposób, w jaki pozba-
wiono ją życia przywodzi 
na myśl mord rytualny. 
Lokalni stróże prawa pod 
wodzą niedawnego gwiaz-
dora stołecznej prokuratu-
ry, Teodora Szackiego, będą 
musieli nie tylko rozwiązać 
zagadkę kryminalną, ale 
także stawić czoło rozhiste-
ryzowanej opinii publicz-
nej.

W Sandomierzu zosta-
je popełniona strasz-
liwa zbrodnia. Ciało 
zamordowanej kobiety, 
powszechnie lubianej 
działaczki społecznej, 
zostaje podrzucone na-
gie w miejscu publicz-
nym.

Tomasz Beksiński - In Memoriam

Album wypełniły utwo-
ry ulubionych artystów 
Tomka, m.in. zespołów The 
Sisters Of Mercy, Lacri-
mosa, Marillion, The Alan 
Parsons Project, Jethro Tull, 
Closterkeller. Album otwie-

Album „Tomasz Beksiński, In Memoriam” poświęcony jest pamięci dzienni-
karza Programu 3 Polskiego Radia, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i 
filmu, znanego tłumacza – Tomka Beksińskiego.

ra fragment „Neon Mari-
ners” zespołu The Legen-
dary Pink Dots, który był 
sygnałem audycji Tomka, a 
zakończenie płyty stanowi 
utwór „Stationary Travel-
ler” grupy Camel – kom-

pozycja, którą pożegnał się 
w swojej ostatniej audycji 
radiowej. Wyboru nagrań 
dokonali dziennikarze Trój-
ki i sympatycy jego progra-
mów.

Blackout
Bezskutecznie próbując 

ostrzec władze, sam zostaje 
uznany za podejrzanego. W 
próbie rozwiązania zagadki 
stara się mu pomóc dzienni-
karka Lauren Shannon. Im 
bliżej będą prawdy o przy-
czynie zaistniałej sytuacji, 
tym większe zaskoczenie 
oraz niebezpieczeństwo, na 
jakie narażają się bohate-
rowie. Tymczasem Europa 
pogrąża się w ciemności. 
Ludzie muszą zmagać się 
z brakiem podstawowych 
środków do życia: wody, 
jedzenia i ogrzewania. Wy-
starczy kilka dni, by zapa-
nował chaos na niespoty-
kaną skalę. Ta pasjonująca 
powieść przedstawia praw-
dziwie czarny scenariusz 
wydarzeń, których praw-
dopodobieństwo jest tym 
większe, im bardziej nasze 
codzienne życie uzależnia 
się od elektroniki. Czy je-
steśmy przygotowani na 
blackout? „Elektryzująca. 
W dusznym thrillerze na-
ukowym austriacki pisarz 
Marc Elsberg opisuje kata-
strofalne skutki awarii sieci 
europejskich elektrowni.” 
– Stern Marc Elsberg to 
pseudonim artystyczny au-
striackiego pisarza Marcusa 
Rafelsbergera. Urodził się 
w 1967 roku w Wiedniu. 

Pewnego zimowego dnia w całej Europie następuje przerwa w dostawie prą-
du – pełne zaciemnienie. Włoski informatyk i były haker Piero Manzano po-
dejrzewa, że może to być zmasowany elektroniczny atak terrorystyczny.

Współpracował z austriacką 
gazetą „Der Standard”, jako 
pisarz zadebiutował w 2004 
roku powieścią „Das Prinzip 
Terz”. Sukces przyniosła mu 
druga powieść, „Menschen-
teufel”, która przez rok znaj-
dowała się w pierwszej dzie-
siątce thrillerów na listach 

Amazon. Kolejna książka, 
„Blackout”, będąca połącze-
niem powieści sensacyjnej i 
thrillera naukowego, ukaza-
ła się w 2012 roku, trafiła na 
listy bestsellerów magazy-
nu „Der Spiegel” i dostała 
nagrodę „Wissensbuch des 
Jahres 2012”.

Warto przeczytać

www.gazeta-wiesci.pl
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Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 60 minut

Składniki :
> 2  średnie cukinie
> 0,5 kg mięsa mielonego
> 0,8 kg pomidorów
> 1 pęczek szczypiorku
> 2 pęczki natki pietruszki
> 20 dag sera mozzarella
> 2 ząbki czosnku
> mały jogurt
> oliwa z oliwek
> sól 
> pieprz
> bazylia 

Sposób przygotowania :
 Na patelni podsmażamy mięso mielone. Solimy je 
lekko i dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę. Na-
stępnie cukinie i pomidory kroimy na plastry a ser na talar-
ki. Bazylię, szczypiorek oraz pietruszkę siekamy. Naczynie 
żaroodporne smarujemy oliwą. Na dnie naczynia układa-
my warstwę cukinii, pomidorów, podsmażonego wcześniej 
mięsa oraz talarki sera. Całość posypujemy połową ziele-
niny. Następnie solimy i pieprzymy do smaku. Zapiekankę 
zalewamy jogurtem i wstawiamy na 20 minut do piekarni-
ka nagrzanego do 180º C. Przed podaniem na stół, zapie-
kankę posypujemy pozostałą częścią posiekanej zieleniny. 

Gotuj z nami
Zapiekanka warzywna

W

Warzywa i owoce są nie 
tylko zdrowe, ale także ni-
skokaloryczne oraz sycące, 
w związku z czym powin-
niśmy ich spożywać jak 
najwięcej. Wyniki badań 
wskazują, że powinniśmy 
ich zjadać co najmniej 50 
dag dziennie i to najlepiej w 
pięciu porcjach. Warzywa 
i owoce są nieodzownym 
elementem naszej codzien-
nej diety. Zawierają liczne 
witaminy, sole mineralne, 
pektyny, błonnik oraz kwasy 
organiczne, które stymulują 
nasz organizm do lepszego 
funkcjonowania. W swym 
składzie posiadają między 
innymi witaminę C oraz 
beta-karoten przekształcany 
w witaminę A, która odpo-
wiada także za rozwój orga-
nizmu oraz stan naszej skóry, 
błon śluzowych i wzroku. 
Witamina C ma wpływ na 
zwiększenie odporności or-
ganizmu na wszelkiego ro-
dzaju zakażenia, zmniejsza 
stres, bierze udział w wytwa-
rzaniu kolagenu. Warzywa i 
owoce dostarczają naszemu 
organizmowi również innych 
witamin, takich jak: kwas fo-
liowy, niacynę, witaminę K 
oraz wiele makroelementów 
tj. między innymi sód, potas, 
wapń, magnez, fosfor, chlor i 
siarkę oraz takich mikroele-

Warzywa i owoce dla zdrowia
Warzywa i owoce stanowią jedno z głównych źródeł witamin i składników mineralnych, niezbędnych w pro-
cesach przemiany materii, natomiast ich brak często jest powodem  poważnych zaburzeń w organizmie. 

mentów, jak: żelazo, miedź, 
cynk czy mangan. Wśród 
składników mineralnych za-
wartych w owocach i warzy-
wach przeważają pierwiast-
ki o odczynie zasadowym, 
dlatego w organizmie mają 
one też działanie alkalizują-
ce. Natomiast zawarty kwas 
foliowy wpływa korzystnie 
na funkcjonowanie układu 
krwiotwórczego i nerwowe-
go a witamina K odpowia-
da za  prawidłowy proces 
krzepnięcia krwi. Częste i 
systematyczne spożywanie 
warzyw, np. pomidorów za-
wierających likopen wpływa 
na zmniejszenie ryzyka za-
chorowania na raka prostaty. 
Natomiast inne karotenoidy 
obecne w warzywach i owo-
cach takie jak np. luteina  
zmniejsza ryzyko wystąpie-

nia chorób wzroku a nawet 
jego utraty w przypadku osób 
w wieku podeszłym. Warzy-
wa i owoce  dostarczają także 
naszemu organizmowi takie 
związki jak flawonoidy, an-
tocyjany, garbniki, fitoncy-
dy, terpeny i szereg innych. 
Stanowią one dużą grupę 
związków, które działają jak 
przeciwutleniacze i wzmac-
niają działanie spożywanych 
witamin. Zasługuje również 
na pokreślenie fakt, że po-
siadają działanie przeciwza-
palnie, bakteriobójcze, grzy-
bobójcze, przeciwwirusowe, 
przeciwnowotworowe. Dieta 
bogata w owoce i warzywa 
może pomóc w ograniczeniu 
ryzyka zachorowań na wiele 
chorób, a także spowolnić na-
turalny proces starzenia or-
ganizmu. Ogólnie uważa się, 

że wszystkie owoce i warzy-
wa odgrywają bardzo ważną 
rolę w naszym odżywianiu. 
Jednak na szczególne wy-
różnienie, z uwagi na duży 
wpływ na nasze zdrowie, 
zasługują takie warzywa, 
jak: pomidory, marchew, pie-
truszka, cebula, chrzan, czo-
snek czy warzywa kapustne. 
Natomiast z owoców należy 
wymienić między innymi: 
poziomki, maliny, czarną 
porzeczkę, aronię, jabłka, 
cytrynę czy banany. Warto 
jednak pamiętać o tym, że 
najlepiej jest wybierać te wa-
rzywa i owoce, które rosną w 
naszym klimacie, zwłaszcza 
w przypadającym okresie 
zbioru, gdyż wówczas są one 
wyjątkowo bogate w sub-
stancje odżywcze.         

Z uwagi na to, że warzy-
wa i owoce odznaczają się 
odmiennymi smakami, mo-
żemy przygotować z nich wie-
le różnorodnych, pysznych i 
zdrowych potraw. Oczywiście 
najlepiej przyrządzać je w taki 
sposób, by nie traciły one zbyt 
dużo cennych składników od-
żywczych – idealnym rozwią-
zaniem będzie gotowanie np. 
na parze, które pozwoli cie-
szyć się nam jednocześnie peł-
nym ich smakiem i zachować 
w pełni wartości odżywcze.   

  KK

Chrzan jest rośliną wa-
rzywną z rodziny kapusto-
watych pochodzącą z Europy 
Wschodniej, gdzie była znana 
i uprawiana już od IX wieku. 
Częścią użytkową chrzanu 
jest przede wszystkim korzeń 
o silnym aromacie i piekącym 
smaku. Swoje właściwości 
chrzan zawdzięcza obecności 
w swym składzie związków 
siarki i olejków gorczycznych. 
Zastosowanie mają  także mło-
de liście chrzanu, które stano-
wią składnik różnych sałatek 
a także liście starsze używane 
np. do kiszenia ogórków. 

Chrzan zawiera między 
innymi witaminy: A, B, B1, 
B2, C, E, a także składniki 
mineralne, takie jak: potas, 
wapń, magnez, fosfor, że-
lazo, mangan, sód, cynk, 
siarkę, fosfor i jod, oraz błon-

Nie lekceważmy chrzanu
Chrzan jest rośliną przyprawową i leczniczą, rosnącą w stanie dzikim, jak również uprawianą na działkach 
warzywnych. I to przede wszystkim tarty korzeń chrzanu w naszej kuchni, cieszy się uznaniem od wieków. 

nik, węglowodany, tłuszcze, 
związki azotowe, glikozydy, 
flawonoidy, olejki eterycz-
ne, asparaginę, glutaminę i 
fitoncydy. Zawiera również 
substancje bioaktywne o 
działaniu przeciwnowotwo-
rowym. Warto zaznaczyć, 
że zawiera on dwa razy wię-
cej witaminy C niż cytryna. 
Chrzan jest naturalnym an-
tybiotykiem, który nie daje 
skutków ubocznych, stoso-
wanym w leczeniu różnych 
chorób. Posiada działanie an-
tywirusowe, grzybobójcze, 
wykrztuśne a także bakterio-
bójcze. Posiada bardzo szero-
kie zastosowanie. Między in-
nymi zapobiega i zmniejsza 
nasilenie objawów wszelkich 
infekcji organizmu, wzmac-
nia jego odporność, niszczy 
wolne rodniki, pomaga w 

leczeniu przeziębień, zapa-
leniu płuc i oskrzeli. Posia-
da działanie wykrztuśne 
np. przy kaszlu, leczy zapa-
lenie zatok i zwalcza katar. 
A także ogólnie poprawia 
przemianę materii, pobudza 
apetyt, działa moczopędnie, 
poprawia krążenie krwi, ob-
niża cholesterol, usprawnia 
pracę wątroby oraz wspo-
maga funkcjonowanie nerek. 
Ma zastosowanie również 
przy dolegliwościach reuma-
tycznych, zapaleniu korzon-
ków a także przy leczeniu 
trudno gojących się ran i 
wrzodów. Poza tym chrzan 
znalazł szerokie zastoso-
wanie w naszej kuchni do 
przyrządzania smakowitych 
potraw. Stosowany jest jako 
dodatek do różnych potraw 
z mięsa, drobiu, dziczyzny, 

pasztetów, ryb, twardych i 
białych serów, jajek, bura-
ków, zup, sałatek i surówek. 
Liście i korzeń chrzanu 
stosuje się do przygotowy-
wania z ogórków, buraków 
i pomidorów  przetworów 
kiszonych, marynowanych, 
konserwowych nadając im 
jędrność, aromat, trwałość 
i smak. Chrzan stosuje się 
także do przygotowywania 
sosów, musztard, majonezów 
i twarogów. Spożywając jak 
najczęściej chrzan w różnej 
postaci, właśnie w okresie zi-
mowym, dostarczamy nasze-
mu organizmowi wielu cen-
nych witamin i niezbędnych 
składników mineralnych 
oraz nadajemy odpowiedni 
smak i niezwykły aromat co-
dziennym potrawom.

KK
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Test: Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 KM

Wyjątkowy samochód
Pierwszy Qashqai swego 
czasu mieścił się nawet w 
piątce najlepiej sprzedają-
cych się aut na polskim ryn-
ku. Na czym polegał jego 
fenomen? Nikt wcześniej 
tak odważnie jak Nissan 
nie postawił na wyprodu-
kowanie i wypromowanie 
takiego auta. Nie można po-
wiedzieć, że przed Qashqa-
iem segment crossoverów w 
ogóle nie istniał, bo po uli-
cach jeździło już, co prawda 
niewiele, podobnych kon-
strukcji. Jednak to Nissan 
jako pierwszy zaryzykował, 
przedstawiając klientom 
sub-terenowy kompakt 
jako idealne auto do miasta 
i poza miasto. Co więcej, 
jednocześnie zrezygnował 
z produkcji Almery, która 
była całkowicie typowym 
kompaktem. Efekt? Więcej 
niż zadowalający. Sprzedaż 
wzrastała z roku na rok. 
Qashqai stał się symbolem 
segmentu, przez co ludzie 
sceptycznie podchodzili do 
podobnych mu propozycji 
innych producentów. Propo-
zycji wyrastających zresztą 
jak grzyby po deszczu. 

Jaki jest ten nowy?
Żeby dokonać kolejnej re-
wolucji na rynku motory-
zacyjnym Nissan musiałby 
chyba zaproponować klien-
tom pojazd kosmiczny, któ-
rym można podróżować z 
prawem jazdy kat. B. SU-
Vów jest już na tyle dużo, 
że zrobienie solidnego auta 
to za mało, by przyciągnąć 
klientów. Testując Qashqa-
ia miałem wrażenie, że 
upodobnił się on do innych 
obecnych na rynku modeli. 
Nie wyznacza już trendów, 
a raczej za nimi podąża. Co 
nie oznacza absolutnie, że 
nie jest wart uwagi.
Nowy Qashqai jest większy 
od poprzednika. Ma trochę 
obszerniejszy, ustawny ba-
gażnik i więcej miejsca dla 
pasażerów tylnych siedzeń. 
Wyraźny, nowoczesny desi-
gn nadwozia jeszcze potęgu-
je wrażenie, że jest to duże 
auto. Wnętrze pojazdu uno-

Trudne zadanie dla następcy
Pierwsza generacja Nissana Qashqaia była prawdziwym fenomenem. Miejski 
crossover zmienił postrzeganie motoryzacji przez miliony kierowców, osiąga-
jąc niebywały sukces sprzedażowy. Czy druga generacja powtórzy ten sukces? 

wocześniono, nawiązując 
do innych nowszych modeli 
Nissana jak Juke czy Note. 
Jak zwykle w przypadku 

obiecywano coś zupełnie 
innego.
Silnik 1.2 DIG-T, choć może 
to sugerować jego pojem-

wynosi 190 Nm przy 2000 
obr./min. W poprzedniej ge-
neracji Qashqaia, silników 
DIG-T nie było - to dość 

premium, a tymczasem na 
pokładzie w bogatszej wer-
sji wyposażenia możemy 
znaleźć Pakiet Nissan Safety 

prezentujący widok auta z 
lotu ptaka.

Ciekawie, ale z mniejszą 

świeży wynalazek grupy 
Renault-Nissan. Co cieka-
we, jednostki DIG-T i TCe 
(montowane w pojazdach 

Renault i Dacia) nie są cał-
kowicie identyczne, różnią 
się między sobą małymi de-
talami technicznymi.
Tym, czym Qashqai zdecy-
dowanie się wyróżnia jest 
ilość dostępnych systemów 
bezpieczeństwa. Pamiętaj-
my, że nie jest to auto klasy 

Shield, czyli m.in. system 
rozpoznawania znaków dro-
gowych, elektryczny hamu-
lec postojowy i awaryjny, 

odwagą
Bardzo niepokoi mnie brak 
w polskiej ofercie nowego 
Qashqaia w wersji z na-
pędem na cztery koła. To 
wręcz nie do uwierzenia, że 
SUV o tak rozpoznawanej 
marce w ogóle nie zamie-
rza walczyć w segmencie 
4x4 - małym co prawda w 
naszym kraju, ale przecież 
prestiżowym. Nissan nie 
ma już także tak dużej od-
wagi jak przy pierwszej ge-
neracji crossovera. Niemal 
równocześnie z Qashqaiem 
zadebiutował nowy model 
kompaktowy - Pulsar, czyli 
auto typu, jakiego Nissan 
nie miał w ofercie od znik-
nięcia Almery.
Druga generacja Nissana 
Qashqaia nie powtórzy suk-
cesu pierwszej. Nie ma na to 
szans, ze względu na to jak 
wygląda dziś rynek. Inni 
producenci szybko wzięli 
przykład z japońskiej marki 
i zalali świat SUVami wszel-
kiej maści. Qashqai nie jest 
już więc tak oryginalny jak 
kiedyś. Bez wątpienia jed-
nak pozostanie legendą, bo 
to pojazd, który dokonał ma-
łej rewolucji w motoryzacji.

Witold Hańczka

Nissana wszystkie elemen-
ty są dobrze spasowane i 
raczej łatwe w obsłudze, 
choć kierownica wielofunk-
cyjna ma dość dziwny układ 
przycisków. Panel centralny 
posiada dotykowy ekran i 
nawigację - niestety nadal 
pracującą średnio, choć 

ność, to nie ta sama jednost-
ka, która napędza Micrę. 
Tamta nazywa się DIG-S i 
posiada kompresor. DIG-T 
to o wiele częściej spotyka-
ny patent, czyli turbosprę-
żarka. Z małej pojemności 
wykrzesano 115 KM. Mak-
symalny moment obrotowy 

adaptacyjne światła drogo-
we, system monitorowania 
zmęczenia kierowcy, czuj-
nik niekontrolowanej zmia-
ny pasa ruchu i pojazdów w 
martwym polu, system ak-
tywnej kontroli zawieszenia 
czy przydatny system kamer 
i czujników parkowania, 
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Wydział Kryminalny 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Skarżysku-Kamiennej 
ustalił, iż istnieje przypusz-
czenie, że w samochodzie 
osobowym marki Mercedes 
na jednej ze Skarżyskich 
ulic mogą znajdować się 
osoby posiadające narko-
tyki. Przeszukanie odzie-
ży czterech mężczyzn w 
wieku od 25 do 31 lat do-
wiodło, że 31-letni pasażer 
posiadał przy sobie zapa-
kowany biały proszek. Po-
nadto na tylnym siedzeniu 
pojazdu funkcjonariusze 
zabezpieczyli rozsypany 
proszek podobny do tego, 

Skarżysko – Kamienna 
3 lata 
więzienia za narkotyki
19 stycznia funkcjonariusze skarżyskiej policji 
zatrzymali czterech mężczyzn w związku z podej-
rzeniem posiadania przez nich narkotyków. Do 
zdarzenia doszło na jednej z ulic w Skarżysku-Ka-
miennej podczas kontroli samochodu jednego z 
podejrzanych mężczyzn. 

który znaleźli u pasażera. 
Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, iż zabezpieczona przez 
kryminalnych substancja to 
amfetamina. Wszyscy męż-
czyźni zostali zatrzymani 
do wyjaśnienia sprawy. 
Za posiadanie narkotyków 
grozi do 3 lat pozbawienia 
wolności. Dodatkowa kara 
może spotkać również kie-
rowcę mercedesa, u którego 
funkcjonariusze podejrze-
wali, iż prowadził pojazd 
pod wpływem środków 
odurzających. W związku 
z tym, pobrano od mężczy-
zny krew do analizy.

GW

12 stycznia 2014 roku 
dyżurny starachowickiej 
komendy odebrał niepoko-
jące telefoniczne zgłoszenie 
o prawdopodobnie będącej 
pod wpływem alkoholu ko-
biecie, pod której opieką był 
jej niespełna 2-letni syn.

Policjanci, którzy udali 
się pod wskazany adres w 
jednym ze starachowickich 
bloków zastali 26-letnią ko-
bietę i jej 20-miesięcznego 
synka. Policjanci nie zwle-
kając przystąpili do zba-

Starachowice
Kolejna pijana matka
Pijana matka opiekowała się 20-miesięcznym 
dzieckiem.

dania trzeźwości kobiety, 
badanie wykazało ponad 4 
promile alkoholu.

Na szczęście dziecku 
nic poważnego się nie sta-
ło, dlatego policjanci nie 
uznali za konieczne zawie-
zienie dziecka do szpitala. 
Dziecko zostało przekazane 
dziadkom, którzy razem z 
pijaną matką znajdowali 
się w mieszkaniu. Teraz tą 
sprawą zajmie się sąd ro-
dzinny. 

JR

W związku z podejrze-
niami, iż w jednym z miesz-
kań w Starachowicach pro-
dukowany jest nielegalny 
alkohol, funkcjonariusze 
policji zjawiali się u 63-let-
niego mężczyzny zamiesz-
kującego lokal. Podczas 
przeszukania mieszkania 
mężczyzny policja, znalazła 
aparaturę do wytwarzania 
bimbru, 70 litrów zacieru 
oraz 5 litrów gotowego już 

Starachowice

Pędził bimber, teraz grozi mu rok więzienia
63-letni mieszkaniec Starachowic został zatrzymany przez policję pod zarzutem nielegalnej produkcji 
alkoholu oraz handel nim. Mężczyźnie grozi wysoka grzywna oraz nawet do roku pozbawienia wolności. 

alkoholu. Ponadto zabezpie-
czone zostało kilkadziesiąt 
samoprzylepnych etykiet 
i banderol. Mieszkaniec 
Starachowic w związku ze 
sprawą został zatrzymany 
i złożył wyjaśnienia. Za 
przewinienie, którego się 
dopuścił grozi mu wysoka 
grzywna. 63-letniemu sta-
rachowiczaninowi może 
dodatkowo grozić nawet do 
roku więzienia.              DR

Sprawcą nieszczęśli-
wego wypadku jest 42-let-
ni mężczyzna prowadzący 
samochód osobowy marki 
Volkswagen. Mężczyzna po-
ruszał się środkowym pasem 
ulicy Piłsudskiego, kiedy ude-
rzył w przechodzącą przez 
przejście dla pieszych 67-lat-
kę. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń, kierowca nie zauwa-
żył kobiety, która znajdowała 
się na pasach. Najprawdopo-
dobniej przyczyną tego były 
zaszronione szyby, które w 
dużej mierze ograniczały wi-
doczność kierowcy. Na miej-
scu zdarzenia pojawiło się 
pogotowie ratunkowe, które 

Skarżysko-Kamienna

Starsza kobieta potrącona na pasach
67-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych. Wydarzenie 
miało miejsce 27 stycznia na ulicy Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej.  Kobieta z obrażeniami ciała 
została przetransportowana do szpitala. 

ranną kobietę przewiozło do 
szpitala. Kierowca volkswa-
gena był trzeźwy. Na terenie 

powiatu skarżyskiego to już 
kolejne zdarzenie z udzia-
łem pieszego. Policja apeluje 

zarówno do kierowców jak i 
pieszych o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności.              GW

25 stycznia funkcjo-
nariusze Ruchu Drogowe-
go Komendy Powiatowej 
Policji w Końskich chcieli 
zatrzymać do kontroli sa-
mochód osobowy marki 
Volkswagen. Kierujący 
nim 33-latek nie zatrzymał 
się jednak i zjechał w leśną 
drogę. Następnie porzucił 
auto i zdecydował się na 

Końskie

Pościg za
pijanym kierowcą
33-letni kierowca pod wpływem alkoholu nie za-
trzymał się do kontroli a następnie w lesie porzucił 
samochód i uciekł. Po krótkim pościgu mężczyzna 
został jednak zatrzymany. 

ucieczkę. Po krótkim czasie 
funkcjonariusze zatrzymali 
jednak mężczyznę. Podczas 
badania okazało się, że kie-
rowca ma prawie 2,5 promi-
la alkoholu w organizmie. 
Teraz sprawa trafi do sądu. 
Mężczyźnie grozi do dwóch 
lat więzienia. 

MAT

Do rozboju doszło w nie-
dzielę 25 stycznia br. na jednej 
z ulic w Skarżysku-Kamien-
nej. Do rozmawiającego ze 
znajomą kobietą mężczyzny 
podeszło dwóch nieznajomych 
mężczyzn. Po przewróceniu 
poszkodowanego na ziemię, 
sprawcy ukradli saszetkę z 
pieniędzmi, telefon komórko-
wy oraz okulary. W tej samej 
chwili z miejsca zdarzenia 
zniknęła kobieta, która według 
ustaleń policji zwabiła męż-

Skarżysko–Kamienna

Sprawcy 
rozboju zatrzymani
Nawet do 12 lat więzienia grozi trójce sprawców 
rozboju w Skarżysku-Kamiennej. Skarżyscy funk-
cjonariusze zatrzymali sprawców zdarzenia. 

czyznę w umówione miejsce. 
Dwoje ze sprawców – 28-letnia 
mieszkanka powiatu koneckie-
go i 24-letni mieszkaniec gmi-
ny Bliżyn – zostali zatrzymani 
przez policję jeszcze tego sa-
mego dnia. Natomiast 34-letni 
mieszkaniec powiatu konec-
kiego w ręce policji wpadł 27 
stycznia. Wszyscy zatrzymani 
byli już wcześniej notowani 
za przestępstwa kryminalne. 
Teraz grozi im nawet do 12 lat 
pozbawienia wolności.         DR
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Ale jakiekolwiek zmia-
ny wprowadzaj stopnio-
wo i po przeanalizowaniu. 

Byk  21.04 – 20.05
Pewne napotkane prze-

szkody mogą 
u n i e m o ż l i w i ć 
realizację zało-
żonych planów. 

Jednak nie należy się znie-
chęcać, ponieważ twoja 
trafna intuicja pomoże ci 
wybrnąć z tego impasu. 
W najbliższym czasie po-
wstrzymaj się od zbędnych 
wydatków.

 . 

Bliźnięta  21.05 – 21.06 
Do wszyst-

kiego podchodź 
z dystansem, nie 
przyspieszaj bie-

gu wydarzeń. Należysz 
do grupy osób zaradnych i 
przedsiębiorczych, więc z 
pewnością jak zwykle sobie 
poradzisz. Warto także od-
nowić stare znajomości.                     

Rak 22.06 – 22.07 
Będziesz w 

wyjątkowo do-
brym nastroju, a 
to za sprawą ko-

rzystnego układu gwiazd. 
Większość spraw załatwisz 
pozytywnie dla siebie, jak 
i swojej rodziny. W wy-
datkach jednak zachowaj 
umiar,  nie mogą one być 
wyższe niż przychody.  

Lew  23.07 – 23.08  
Fortuna bę-

dzie ci wyjąt-
kowo sprzyjać. 
Wykorzystaj tę 

szansę, gdyż taka okazja 
drugi raz może się szybko 
nie powtórzyć. Dbaj o cie-
pło rodzinne pielęgnując 
darzące was uczucia. Nie 
zaniedbuj zdrowia.

Panna  24.08 – 23.09
Ostatnio nu-

dzi cię monotonia, 
więc może warto to 
zmienić i wdrożyć 

w życie innowacyjne pomy-
sły. Oczywiście jednak zrób 
to z rozwagą. Czeka cię 
dłuższa podróż, która być 
może będzie spełnieniem 
twoich marzeń. 

Waga  24.09 -23.10
Krótki wypo-

czynek w gronie ro-
dziny spowoduje, że 
poczujesz w sobie 

przypływ energii i ochotę 

do twórczego działania. W 
przyszłości z pewnością to 
przełoży się na poprawę sy-
tuacji materialnej. 

Skorpion  24.10 – 22.11
Przed tobą do 

zrealizowania dużo 
postanowień nowo-
rocznych, lecz nie 

będzie tak łatwo. Musisz 
wykazać się determinacją 
i cierpliwością. Unikaj sy-
tuacji konfliktowych, bo w 
wielu sprawach nie zawsze 
to ty masz rację.

 

Strzelec  23.11 – 21.12 
Twoje pozy-

tywne nastawienie 
do życia sprawi, 

że świat stanie się bardziej 
kolorowy. Trudne sprawy 
staną się łatwiejszymi. Ale 
człowiek nie tylko pracą żyje, 
więc pomyśl też o przyjem-
nościach, np. o kinie.

Koziorożec  22.12 – 20.01
W najbliższym czasie 

unikaj podejmo-
wania ważnych de-
cyzji, dotyczących 
zarówno spraw  

zawodowych jak i finanso-
wych. Zajmij się przyziem-
nymi, codziennymi sprawa-
mi. 

Wróżka Amanda

Wodnik
Po ostatnim 

okresie wytę-
żonej pracy po-

czujesz wyraźne zmęczenie 
organizmu. Najlepszym roz-
wiązaniem będzie zaplano-
wanie krótkiego urlopu wy-
poczynkowego. Jest to szansa 
na poprawę samopoczucia i 
zdrowia oraz nawiązanie no-
wej znajomości. Romans ten 
być może przerodzić się w 
coś znacznie poważniejszego. 

 

Ryby  20.02 – 20.03
Wreszcie po-

czujesz pewność 
siebie, co doda ci 
odwagi w osią-

gnięciu sukcesów zawodo-
wych. Wzrośnie także twoja 
ambicja i siła woli. Po prostu 
zweryfikujesz swoje podej-
ście do codziennych spraw. W 
finansach bądź ostrożny. 

Baran  21.03 – 20.04 
Czekają cię 

pewne korzystne 
zmiany, być może 
będzie to awans lub 

zmiana miejsca zamieszkania.   
Może się także pojawić oka-
zja na dobrą lokatę kapitału. 

Humor

SUDOKU

W

HOROSKOP

P
O
K
O
L
O
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!

  
Rozmowa kwalifikacyjna: 

- Proszę wymienić swoją 1 mocną cechę. 
- Jestem wytrwały. 

- Dziękuję, skontaktujemy się z panem później. 
- Zaczekam tutaj.

  

- Jacku chcesz herbatę? 
- Tak 

- To wstań i zaparz sobie! 
- To nie chce... 

- To siedź na kanapie i nie kłam! 

  

- Panie Baumgartner, mam dwie wiadomości - dobrą 
i złą. Od której zacząć? 

- Od dobrej. 
- Został pan rekordzistą świata w skoku ze spadochro-

nem. 36 km. 
- A ta zła? 

- Nazywam się Święty Piotr. 

  

- Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu - mówi 
Antek do kolegi - że wreszcie sobie powiedziałem, czas 

raz na zawsze z tym skończyć!  
- Z piciem?  

- Nie, z czytaniem.  
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