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To był dobry rok
O zadaniach realizowanych przez Powiat Konecki w 2016 r. oraz 
o sytuacji na rynku pracy rozmawialiśmy ze Starostą Koneckim – 
Bogdanem Soboniem.

„Wspólne oddychanie” 
receptą na sukces
Aktorstwo - „ to jedyne, co mogło nas w życiu spotkać”-  zgod-
nie twierdzą Piotr Polk  i Piotr Szwedes w wywiadzie, którego 
udzielili tuż przed spektaklem Pół na pół w reżyserii Wojciecha 
Malajkata, z którym jeżdżą po całej Polsce.

Udaremnione 
samobójstwo
Policjanci uratowali 24-letniego mieszkańca powiatu koneckie-
go przed popełnieniem samobójstwa.

Nowe inwestycje  
w Końskich
11 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie odbyła się 
konferencja prasowa z udziałem Burmistrza Krzysztofa Obratań-
skiego. Poruszane były kwestie trwających prac uzbrajania dzia-
łek na ulicy Południowej oraz modernizacji ulic: Ceramicznej, 
Odlewniczej i Mechanicznej.
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Pod koniec obrad po-
przedniej sesji radny 
Zbigniew Hybik złożył 
formalny wniosek, aby wy-
jaśnieniem wątpliwości 
związanych ze sprzedażą 
przez miasto działki, na 
której wybudowano sklep, 
zajęła się komisja rewizyjna 
rady, która jako jedyna po-
siada takie uprawnienia kon-
trolne z mocy ustawy.

Burmistrz Krzysztof Ob-
ratański w swojej wypowie-
dzi przychylił się do  propo-

zycji radnego i zaapelował 
do rady, aby wniosek radne-
go Hybika przyjąć w głoso-
waniu. Jednak przeciwnego 
zdania był przewodniczący 
Rady Miasta Zbigniew Ko-
walczyk. Mówił, że od ta-
kich spraw nie jest komisja 
rewizyjna, ale odpowiednie 
organy ścigania. „ Jeśli Pan 
radny uważa, że w tej spra-
wie popełniono jakieś prze-
stępstwo, to proszę skiero-
wać sprawę do prokuratury”.

Po dość burzliwej wy-

mianie zdań pomiędzy 
radnymi na ten temat, 
przewodniczący zarządził 
głosowanie. Ponieważ sto-
sunek głosów był osiem do 
ośmiu, wniosek radnego Hy-
bika przepadł.

Natomiast na ostatniej 
marcowej sesji Zbigniew 
Kowalczyk odczytał pismo 
z Prokuratury Okręgowej w 
Kielcach. Przewodniczący 
poinformował, że wszczęte 
zostało śledztwo w sprawie 
przekroczenia uprawnień 

przez byłego burmistrza Mi-
chała Cichockiego. Sprawa 
dotyczy sprzedaży działki, 
na której został wybudo-
wany supermarket „Netto”. 
Działka stanowiła własność 
gminy Końskie.

Więcej o tej sprawie na stro-
nie Telewizji Internetowej 
Końskie 
www.itvkonskie.pl

Andrzej Zdunek

Jak poinformował nas 
burmistrz Krzysztof Ob-
ratański, po dwóch latach 
zastoju ruszyła wreszcie, 
tak długo oczekiwana przez 
mieszkańców miasta, pro-
cedura zmierzająca do prze-
budowy i unowocześnienia 
tzw. ogródka jordanowskie-
go w parku miejskim.

Koncepcja jest już go-
towa i przetarg został ogło-
szony. Jego rozstrzygnię-
cie nastąpi jeszcze w tym 

miesiącu. Ogródek będzie 
podzielony na strefy dla 
maluchów, dzieci starszych 
i młodzieży. Jest też przewi-
dziane miejsce dla rodziców 
i opiekunów.

„Chcemy, aby wyłonio-
ny w przetargu wykonawca 
rozpoczął prace wczesną 
wiosną tak, żeby ogródek 
był gotowy już na święto  
3 Maja”- mówi burmistrz 
Obratański.

aznet

Reklama

Jest śledztwo 
w sprawie gminnej działki  
Na ostatniej sesji przewodniczący Rady Miasta odczytał pismo z Prokuratury Okręgo-
wej w Kielcach, która poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie sprzedaży przez 
miasto gruntu, na którym stanął supermarket Netto.

Będzie nowy 
ogródek 
jordanowski

Wydarzenia

www.mluksus.pl

VAT8% 

Ruszyły wreszcie procedury zmierzające do prze-
budowy i unowocześnienia ogródka jordanow-
skiego, który jest zlokalizowany w parku miej-
skim obok Przedszkola Samorządowego Nr 2.



Reklama
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Wszyscy wiemy, że bez 
powietrza, wody i pożywie-
nia ludzkie życie nie jest 
możliwe. Bez tlenu umiera-
my po około 5 minutach, bez 
wody po 4-5 dniach, nato-
miast bez jedzenia jesteśmy 
w stanie przeżyć aż 60 dni. 
Istnieje jednak jeszcze jeden 
bardzo ważny czynnik nie-
zbędny do życia – jest nim 
sen. Bez snu nie jesteśmy 
w stanie przeżyć dłużej niż 

10-14 dni. Dlaczego sen jest 
aż tak ważny? Podczas snu 
nasz organizm się regeneru-
je, przypływają siły witalne 
i energia, wypoczywa umysł 
i system nerwowy oraz roz-
luźnia się całe ciało. 

Dobowe zapotrzebowa-
nie człowieka na sen jest 
zróżnicowane. Większość 
z nas czuje się dobrze, gdy 
przesypia 6-8 godzin dzien-
nie. Powszechnie przyjmuje 

się, że wystarczająca dłu-
gość snu jest taka, po któ-
rej budzimy się wypoczęci. 
Wyróżniamy dwie fazy snu: 
płytką i głęboką. Działanie 
zdrowotne ma głównie faza 
snu głębokiego. Wtedy to 
występują procesy napraw-
cze w naszym organizmie. 
Okres zasypiania powinien 
trwać ok. 15 minut. Roz-
poczyna się wówczas faza 
snu NREM (Non-rapid eye 

movement), która dzieli 
się na 4 stadia. Ciśnienie 
tętnicze, napięcie mięśnio-
we, częstość akcji serca 
i oddechu są obniżone, a 
gałki oczne wykonują wol-
ne ruchy. Po fazie NREM, 
następuje faza snu REM 
(Rapid-Eye Movement), 
odpowiadająca za marzenia 
senne oraz uporządkowanie 
informacji i emocji. Gałki 
oczne wykonują gwałtowne 
ruchy,  przyspieszona jest 
akcja serca a ciśnienie krwi 
i temperatura ciała wzrasta-
ją. Tę fazę nazywa się rów-
nież snem paradoksalnym, 
gdyż aktywność mózgu jest 
wtedy bardzo wysoka. Ciąg 
stadiów (I-IV) fazy NREM 
i następująca po nim faza 

REM tworzą cykl snu. Każ-
dy cykl trwa ok. 90 minut  
i powtarza się on 5-6 razy 
w ciągu całego snu. Najbar-
dziej wypoczęci budzimy się 
podczas fazy REM. Uczu-
cie wyspania zależy przede 
wszystkim od momentu,  
w którym się obudzimy,  
a niekoniecznie od długości 
snu. 

Niestety, statystyki 
wskazują, że należymy do 
najbardziej bezsennych na-
rodów Europy. Blisko poło-
wa Polaków ma kłopoty ze 
snem, z czego ok. 60% sta-
nowią kobiety. Największy 
odsetek procentowy osób 
cierpiących na bezsenność, 
stanowią ludzie po 60. roku 
życia, jednak problem ten 
dotyczy również małych 
dzieci. Często przyczyną 
bezsenności jest zakłócenie 
równowagi procesów bio-
logicznych zachodzących 
w organizmie, które regulo-
wane są przez melatoninę. 
Melatonina jest substancją 
regulującą rytmy dobowe 
i jakość snu, wydzielanym 
przez szyszynkę pod wpły-
wem światła dziennego, 
dlatego też praca wyłącznie 
przy sztucznym oświetle-
niu, powoduje jej niedobór. 
Także z wiekiem człowieka 
obserwuje się wyraźny spa-
dek wydzielania melatoniny,  
a po 65. roku życia prawie 
on zanika. 

Efektem braku snu jest 
zmęczenie i ogólne rozkoja-
rzenie. Długo trwająca bez-
senność jest groźna zarów-
no dla zdrowia fizycznego 
jak i psychicznego, może 
spowodować pogorszenie 
jakości życia, wpłynąć ne-
gatywnie na nasz nastrój  
i samopoczucie. Wg na-
ukowców bezsenność może 
nawet wywołać depresję. 

 
Jak sobie radzić z bez-

sennością? W pierwszej ko-
lejności powinniśmy spróbo-
wać domowych sposobów, 
do których należą m.in.: 
przestrzeganie stałych go-
dzin snu i unikanie drzemek 
w ciągu dnia, nieobjadanie 
się przed snem, spanie w za-
ciemnionym, cichym i wy-
wietrzonym pokoju, ćwicze-
nia relaksacyjne. Jeśli mimo 
to, bezsenność utrzymuje się 
nadal, możemy skorzystać 
z preparatów dostępnych w 
aptece bez recepty. Jeśli pro-
blemy ze snem nie ustępują 
przed dłuższy czas, powin-
niśmy zgłosić się do leka-
rza. Bezsenność może być 
objawem wielu poważnych 
chorób, dlatego tak ważne 
jest, by jak najwcześniej 
rozpocząć leczenie, aby spać 
spokojnie.

JP

Sen to zdrowie
Zmęczeni codziennymi obowiązkami domowymi, pracą i szyb-
kim tempem życia, kładąc się wieczorem do łóżka, marzymy tyl-
ko o jednym, aby szybko zasnąć. Niestety problemy ze snem ma 
prawie połowa Polaków.

Stawy, czyli spojenia 
pomiędzy kośćmi, zapew-
niają organizmowi giętkość 
i umożliwiają wykonywa-
nie ruchu. Na dolegliwości 
z nimi związane narzeka-
ją nie tylko osoby starsze, 
lecz także młode. Jaka jest 
ich najczęstsza przyczyna 
i jak dbać o stawy, by były 
sprawne do późnej starości 
opowiada lek. med. Rafał 
Mikusek, ortopeda ze Szpi-
tala Centrum ENEL-MED.

Rola stawów jest ogrom-
na, umożliwiają one wyko-
nywanie wielu codziennych 

czynności, jak pisanie na 
klawiaturze, gotowanie, bie-
ganie czy chodzenie. Dzięki 
swojej budowie amortyzują 
ruch, a receptory czucio-
we, odpowiedzialne za tzw. 
czucie głębokie, informują 
mózg o położeniu kończyn. 
Zaburzenie pracy stawów w 
wyraźny sposób zmniejsza 
sprawność człowieka

. 
- Powierzchnia stawowa 

jest pokryta chrząstką szkli-
stą, która może się ścierać 
przy nadmiernych przecią-
żeniach w trakcie ruchu. Im 
większe jest obciążenie, tym 

szybciej stawy ulegają zuży-
ciu. Szczególnie narażone 
na powstawanie schorzeń z 
tego powodu są osoby otyłe, 
gdyż w ich przypadku ob-
ciążenie przenoszone przez 
stawy pomiędzy kośćmi jest 
bardzo duże – wyjaśnia lek. 
med. Rafał Mikusek. Każ-
dego dnia narażamy stawy 
na urazy oraz większe lub 
mniejsze obciążenia. Często 
nie zdajemy sobie sprawy, 
jak wielkim obciążeniem 
jest np. chodzenie – jeśli 
waży się ok. 70 kg i idzie 
się z prędkością 5 km/h, to 
staw biodrowy podlega ob-

ciążeniu równemu 320 kg 
przy każdym kroku, a pod-
czas biegu z prędkością 10 
km/h wzrasta ono do 410 
kg w obrębie stawu bio-
drowego i aż 700 kg stawu 
kolanowego. Nie znaczy 
to jednak, że ruch szkodzi 
stawom, wręcz przeciwnie. 
Prawidłowy sprawia, że 
składniki odżywcze trafiają 
do chrząstki i wzmacniają 
ją. We wszystkim potrzeb-
ny jest jednak umiar i roz-
waga. Warto zadbać także  
o dietę, wzbogacić codzien-
ne posiłki w produkty z wi-
taminą A, C, E, selenem czy 

kwasami Omega-3. Zaleca 
się także okresowe badania 
profilaktyczne, np. USG sta-
wów biodrowych oraz kola-
nowych. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku dzieci  
i młodzieży.

- Do najczęściej wystę-
pujących schorzeń stawów 
zalicza się chorobę zwyrod-
nieniową czyli artrozę, która 
jest chorobą cywilizacyjną. 
W grupie 18-25 lat cierpi 
na nią około 4% popula-
cji, z wiekiem zagrożenie 
wzrasta, osiągając poziom 
80% wśród osób po 80. roku 
życia. O ile na artrozę pier-
wotną nie mamy wpływu, 
to wtórną można zatrzy-
mać. Powstaje ona bowiem 
w wyniku urazów, zmian 
zapalnych, bądź przeciąże-
niowych. W tym wypadku 
kluczową rolę odgrywa dia-
gnostyka. Przy długo utrzy-

mującym się bólu, powinno 
się skonsultować ze specja-
listą ortopedą. Lekarz zaleca 
na początku leki niesteroido-
we lub iniekcje kwasu hialu-
ronowego, który jest natu-
ralnym składnikiem mazi 
stawowej. Czasami wyko-
nuje się tzw. blokady, czyli 
podanie leków steroidowych 
do wnętrza stawu. Tego roz-
wiązania nie powinno sto-
sować się zbyt często, gdyż 
może ono przyczynić się 
do uszkodzenia powierzch-
ni stawowej – tłumaczy 
lek. med. Rafał Mikusek.  
W przypadku chorób stawów 
stosuje się również kinezyte-
rapię i fizykoterapię. W tym 
celu warto skontaktować się 
z rehabilitantem. Jeżeli tzw. 
leczenie zachowawcze nie 
przyniesie zamierzonych 
skutków, pozostaje jedynie 
zabieg chirurgiczny.

MAT

Ekspert radzi 
Jak zachować stawy w dobrej 
formie do starości?



Relacje

31 marca w swoim domu 
w Końskich zmarł kpt. S. 
Janiszewski, ps. „Dewaj-
tis”. Na koneckim cmenta-
rzu parafialnym pochowa-
no go 5 kwietnia zgodnie  
z ceremoniałem wojsko-
wym. W pogrzebie uczestni-
czyły władze samorządowe 
z burmistrzem Krzysztofem 
Obratańskim oraz wice-
burmistrzem Krzysztofem 
Jasińskim, a także poczty 
sztandarowe ze szkół. Po-
śmiertnie wicewojewoda 
świętokrzyski odznaczył 
„Dewajtisa” Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Stanisław Jan Janiszew-
ski (1921–2017) – czło-
nek ZWZ (Związku Walki 
Zbrojnej), AK (Armii Kra-
jowej), żołnierz II Zgrupo-
wania Zgrupowań Party-
zanckich „Ponury” oraz II 
batalionu 3 Pułku Piechoty 
Legionów AK. Początko-
wo pełnił funkcję łącznika. 
Potem działał w dywersji  

i w akcjach sabotażowych. 
Równolegle wykonywał 
wyroki śmierci na agen-
tach Gestapo. Uczestniczył  
w odbiciu Końskich z rąk 
niemieckich żołnierzy we 
wrześniu 1943 r., ataku na 
pociąg w Wólce Plebańskiej, 
bitwie pod Smarkowem itp.

Aresztowany przez Ge-
stapo w październiku 1943 
r., zdołał samodzielnie uciec 
z więzienia w Końskich.

Po II wojnie światowej 
emigrował z Końskich na 
wiele lat, by powrócić osta-
tecznie w 1971 r. Żonaty 
był z Janiną Dorosławską,  
z którą doczekał się czwórki 
dzieci.

Od lat 80. na terenie gmi-
ny postawił z pomocą in-
nych osób pomniki w miej-
scach partyzanckich bitew II 
Zgrupowania jako miejsca 
pamięci czy znaki pamięci.

9 kwietnia zmarł major 
Franciszek Telecki, wete-
ran II wojny światowej. 

Pogrzeb odbył się w Nie-
kłaniu Wielkim 12 kwiet-
nia.

Major Franciszek Telec-
ki był żołnierzem AK. Spra-
wował także do marca 2017 
r. funkcję prezesa Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Końskich. Zły 
stan zdrowia uniemożliwił 
mu ponowne kandydowanie 
na to stanowisko.

Franciszek Telecki, jako 
jeden z ostatnich świadków 
wydarzeń lat 1939–1945, 
chętnie spotykał się z mło-
dzieżą i opowiadał o trud-
nych latach II wojny świa-
towej. Uczestniczył także  
w uroczystościach patrio-
tycznych.

Pogrzeb odbył się w Nie-
kłaniu Wielkim. Konecki 
samorząd, zapewnił bezpłat-
ny transport na uroczystości 
pogrzebowe Franciszka Te-
leckiego.

GWA

W dniach od 29 marca do 
5 kwietnia br. na koneckim 
skwerku Fundacja „Pamięć” 
prowadziła badania, mające 
na celu odnalezienie szcząt-
ków żołnierzy niemieckich. 
Groby te datowane są na 
okres II światowej. 

Popularny wśród konec-
czan skwerek od 1939 r. był 
cmentarzem niemieckim. 
Chowano tutaj poległych 
m. in. w bitwie pod Kaza-
nowem czy innych potyczek  
z terenu powiatu koneckie-
go. Na wszystkich mogiłach 
znajdował się krzyż z na-
zwiskiem i stopniem woj-
skowym. Z czasem grzeba-
no tutaj także żołnierzy np. 
z Opoczna, Przysuchy lub 

Iłży. W 1940 r. część gro-
bów przeniesiono na inne 
niemieckie cmentarze. Nie 
zaprzestano jednak pochów-
ków na koneckim skwerku. 
Ostatnie groby pochodzą 
z 1945 r. Przypuszczalnie 
cmentarz niemiecki zrów-
nany został z ziemią, gdy do 
Końskich wkroczyli Sowie-
ci.

Spodziewano się od 120 
do nawet 130 szczątków, 
pogrzebanych na skwerku 
nieopodal kolegiaty pw. św. 
Mikołaja. Niestety, część 
mogił została uszkodzona 
przez budowę kolektora cie-
płowniczego oraz osadzenie 
instalacji elektrycznej. Uda-
ło się wydobyć szczątki 113 

żołnierzy niemieckich oraz 
jednego radzieckiego gwar-
dzisty. 

W trakcie prac odkryto 
również ciekawe znalezi-
ska, m. in. butelka spirytusu  
z kieliszkiem, buty, nożycz-
ki, dokumenty w butelkach, 
identyfikatory czy pas skau-
tów rumuńskich.

Ekshumacja niemieckich 
żołnierzy i pracowników 
Wehrmachtu związana jest 
z planowaną rewitalizacją 
rynku. Przebudowa infra-
struktury miejskiej na ko-
neckim skwerku ma się roz-
począć jeszcze w tym roku.

MAT

Znów zwołali zbiórkę 
w niebie

Ekshumacja żołnierzy 
niemieckich  
na koneckim 
skwerku

5 kwietnia Końskie pożegnało jednego z ostatnich weteranów  
II wojny światowej, kapitana Stanisława Janiszewskiego  
„Dewajtisa”.

4 kwietnia na koneckim skwerku zakończono ekshumację. Od-
kryto szczątki 113 żołnierzy niemieckich z II wojny światowej,  
a także ciekawe przedmioty. 

Reklama

Na 4 kwietnia przypadła rocznica bitwy pod 
Racławicami. Starły się tu wojska Naczelnika  
Tadeusza Kościuszki i generała majora Aleksandra 
Tormasowa. Mimo że walka nie miała większego 
znaczenia strategicznego, to jednak podniosła mo-
rale uczestników insurekcji kościuszkowskiej. 

Pod Racławicami w sposób szczególny odzna-
czył się Wojciech Bartos, jeden z kosynierów, któ-
ry zdobył działo rosyjskie. Za ten czyn Kościusz-
ko podniósł go do stopnia chorążego. Jako swoistą 
nobilitację otrzymał również nazwisko „Głowac-
ki”.

WIT

Działo się 
4 kwietnia 
1794 r.
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10 faktów o jedzeniu, o których 
nie miałeś pojęcia:

1. Jedzenie czekolady podczas nauki czy 
przyswajania informacji poprawia pamięći 
koncentrację, gdyż zawiera substancje che-
miczne wspomagające pracę mózgu;
2. Charakterystyczny zapach ryby zabija 
cytryna, ponieważ zawiera kwas neutralizu-
jący aminy, występujące w rybach;
3. 23 tony i 40 metrów średnicy – tyle waży 
i mierzy największa wyprodukowana do tej 
pory pizza;
4. Spożywanie śniadań zmniejsza ryzyko 
wystąpienia zawału serca;
5. Sieć restauracji Mc Donald powstała w 
trakcie II wojny światowej – 15 maja 1940 r.
6. Aby zaspokoić głód, człowiek musiałby 
zjeść 10 kilo kapusty kiszonej dziennie, 
gdyż jest bardzo mało kaloryczna;
7. Ostre przyprawy dodawane do brokułów 
powodują uwalnianie substancji antyrako-
wych, zawartych w warzywie; 
8. Pierwsza restauracja KFC (Kentucky 
FriedChicken) została otwarta w Salt Lake 
City w stanie Utah, a nie jak powszechnie 
się sądzi w stanie Kentucky;
9. Jedzenie jogurtu zmniejsza o 28% ryzyko 
zachorowania na cukrzycę typu drugiego;
10. Sushi powstało w Azji Południowej. Do 
Japonii trafiło przez kontakty Japończyków              
z Chinami.

Przechowywanie żywności 
w lodówce

Daty ważności na 
opakowaniach

W chłodziarkach i lo-
dówkach panuje przeciętnie 
temperatura od 2–3 do nawet 
7˚ C. Najcieplejsze miejsca 
znajdują się na samej gó-
rze. Tam najlepiej układać 
produkty nie wymagające 
znacznego chłodzenia, jak 
np. ciasto, musztarda, ket-
chup, żywność szczelnie 
zamkniętą, pakowaną próż-

niowo, gotowe potrawy,  
a także wszelkie przetwory 
w słoikach. Środkowe półki 
lodówek powinny być za-
rezerwowane dla nabiału, 
a zwłaszcza jogurtów, kefi-
rów, serków oraz jajek. Na 
najniższych półkach należy 
umieszczać świeże mięsa  
i ryby, gdyż panuje tutaj sto-
sunkowo najniższa tempe-
ratura. Ulokować też moż-

na tutaj wszelkie wędliny 
czy produkty już otwarte.  
W komorach, albo specjal-
nych szufladach na samym 
dole lodówki umieszczać 
można świeże owoce cytru-
sowe i warzywa korzenio-
we oraz sałatę lub paprykę.  
W balkonikach na drzwicz-
kach naszych chłodziarek 
najlepiej umieszczać napoje, 
piwa bądź sosy w słoikach,  

a na samej górze – masło czy 
jajka, jeśli nie chcemy ich 
stawiać przy nabiale. 

Odpowiednie przecho-
wywanie produktów i dań 
gotowych przedłuża ich 
trwałość. Pozwala także za-
chować na dłużej ich smak, 
jak również wszelkie walory 
odżywcze. 

MAT

Chłodziarki i lodówki przedłużają trwałość jedzenia. Dlatego istotne jest, aby żywność 
była odpowiednio przechowywana w naszych lodówkach, co sprowadza się do pyta-
nia: czy ułożenie produktów ma znaczenie?

Co oznaczają wyrażenia „Najlepiej spożyć do…” i „Najlepiej spożyć przed…” umieszcza-
ne przy dacie ważności towarów? Co oznacza bezwzględny czas przydatności produk-
tów i termin ich przydatności? 

Reklama

Robiąc zakupy spoty-
kamy się z dwoma określe-
niami dotyczącymi przydat-
ności danych produktów: 
„Najlepiej spożyć przed…”  
i „Należy spożyć do…”. 
Jaka jest jednak różnica 
między tymi dwoma wyra-
żeniami?

Wybierając artykuły, po-
trzebne do przygotowania 
obiadu czy innych posiłków, 
sprawdzamy najczęściej 
tylko datę ważności. Nie 
zwracamy jednak uwagi na 
terminy przypisane do daty 
ważności. Powszechnie jed-
nak uważa się, że te okre-
ślenia oznaczają to samo. 

Czy jednak rzeczywiście tak 
jest?

  Formuła „Należy 
spożyć do” używana jest  
w odniesieniu do produk-
tów garmażeryjnych, mięsa, 
mleka czy innych wyrobów 
mlecznych, świeżych ryb 
oraz niepasteryzowanych 
soków, czyli artykułów, któ-
re z reguły łatwo się psują. 
Jest to więc termin przydat-
ności danego produktu. Po 
upływie tego bezwzględne-
go czasu towar nie nadaje się 
do spożycia.

Inaczej w przypadku wy-
rażenia „Najlepiej spożyć 
przed”. Data ważności jest 

tutaj tzw. minimalnym ter-
minem przydatności produk-
tu. Oznacza to, że po upły-
wie ważności towar może 
być jeszcze użyty, zwłaszcza 
jeśli jest przechowywany 
zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Może stracić jed-
nak pewne właściwości, np. 
charakterystyczny zapach, 
konsystencję, a nawet smak. 
Dotyczy więc artykułów ta-
kich jak np.: herbata, mrożo-
ne warzywa, lody, ryż, ma-
karony czy konserwy.

Zdatność do spożycia 
produktów spożywczych 
oznaczana jest na opakowa-
niach więc dwojako. Wy-

magają tego przepisy Unii 
Europejskiej, do których 
polscy producenci muszą się 
dostosować. Przede wszyst-
kim obowiązkiem produ-
centów jest informowanie 
konsumentów o sposobie 
przechowywania żywności, 
by nie straciła ona swych 
walorów smakowych. Z tego 
też względu data ważności 
jest poprzedzona odpowied-
nimi sformułowaniami, jak 
„Najlepiej spożyć przed”  
i „Należy spożyć do”.

WIT



Kulturalnie

Moim zdaniem, naj-
nowsza płyta zatytułowana 
„PS” określa Cię bardziej 
jako wokalistę zbliżonego 
do jazzu. Inne teksty, inny 
aranż, to w ogóle mi nie 
pasowało do „Czułej gry”.  
I jeszcze ten tytuł. Mi sko-
jarzył się z określeniem 
„post scriptum”.

Nie zgodzę się, że jest to 
inna płyta. Ona jest w tym 
samym klimacie, w tym sa-
mym nurcie, co poprzednia. 
Natomiast, rzeczywiście, 
skręciła ona trochę w stronę 
jazzu. Naturalnie, ciągnie 
mnie w tę stronę. Co do 
tytułu płyty, to są moje ini-
cjały, ale jeśli ktoś chce, to 
może go interpretować tak 
jak Pan. Ale ta płyta nie jest 
post scriptum!

Myślę, że w reklamie, 
w promocji płyty pomógł 
Ci udział znanego muzyka  
i wokalisty bardzo popu-
larnej w latach 70-tych 
grupy King Crimson.

Tak, zgadza się. Udział w 
nagraniach Gordona Haskel-
la to niewątpliwa atrakcja 
płyty. Jestem bardzo zado-
wolony, a wręcz szczęśli-
wy z tego powodu, że Gor-
don wyraził zgodę na swój 
udział w nagraniach. Szcze-
rze powiedziawszy, to nigdy 
nie byłem fanem grupy King 
Crimson i nie z tego powo-
du zabiegałem o jego udział  
w nagraniach. Bardziej z po-
wodu jego późniejszej twór-
czości i tej, która jest teraz. 
To jest dla mnie wykonaw-
ca, który mnie interesuje. 
Podziwiam Go i szanuję.                                                                                    

W niektórych stacjach 
telewizyjnych i w Inter-
necie krąży ostatnio clip 
video promujący płytę za-
tytułowany „W Rio”. Czy 
wszystkie utwory, a jest ich 
dwanaście, są w tym kli-
macie ?                

                                                                  
Nie, pozostałe utwory 

nie są w tym klimacie, choć 
są zbliżone. To w dalszym 
ciągu piosenki, ale z aran-
żem bardziej jazzowym.

To jest już druga Twoja 
płyta, czy też dopiero dru-
ga, która wypełnia podpi-
sany wcześniej kontrakt 
z zagraniczną wytwórnią. 
Czy na tym kończy się 
współpraca, czy są plany 
na kolejną, trzecią płytę ?

Tak, ja już mam plany na 
trzecią płytę. Zobaczymy, 

jak wydawca czyli Universal 
do tego podejdzie. Kontrakt 
mam podpisany na wydanie 
trzech płyt, co nie znaczy, że 
te trzy płyty muszą być wy-
dane. To zależy od tego, co 
wykonawca zaproponuje.

Twoje solowe śpiewa-
nie zaczęło się dość dawno. 
Wystąpiłeś w finale pro-
gramu stacji TVN „Droga 
do gwiazd”. Czy to  roz-
stanie z zespołem, który 
w ostatnich latach przyjął 
nazwę Sweet Combo było 
dla Ciebie – po wielu la-
tach współpracy -dość bo-
lesne, czy raczej nie ?

Nie, my tak naprawdę 
się nie rozstaliśmy. Dalej się 
spotykamy, współpracuje-
my ze sobą, ale już znacz-
ną część czasu poświęcam 
na własne solowe projekty. 

Udział w tym komercyjnym 
programie traktowałem w 
pewnym sensie jak zabawę.

Na zakończenie naszej 
rozmowy, powiedzmy coś 
szerzej na temat drugiej 
Twojej płyty: kto napisał 
muzykę, kto jest autorem 
tekstów?

W osiemdziesięciu pro-
centach jest to moja muzyka, 
trzy utwory są Tomka Kor-
deusza. Tak jak na pierw-
szą płytę, tak i tutaj napisał 
wszystkie teksty, oczywi-
ście, poza angielskimi, napi-
sanymi przez Gordona. Jest 
pewna ciekawostka – pio-
senka „Kiedy mija deszcz” 
jest autorstwa kompozyto-
rów szwedzkich. Bardzo faj-
na piosenka, bardzo mi się 
spodobała i dlatego włączy-
łem ją do tej płyty. Warto do-

dać, że jednym z patronów 
płyty jest miasto Końskie.

Gdzie Twoi obecni  
i przyszli fani mogą tę pły-
tę zakupić ?

Najprościej udać się 
do Empiku, choć wiem, że  
w niektórych już jej zabra-
kło. Można również wejść 
na stronę internetową Merlin 
i tam ją zakupić. Nie powin-
no być problemu.

Dziękuję Ci bardzo za 
rozmowę, będziemy czekać 
na trzeci album, do które-
go się już przygotowujesz.

Dziękuję.  

Andrzej Zdunek

Piotra Salaty droga do gwiazd
Droga Piotra Salaty do kariery muzycznej miała swój początek w latach 80-tych ubiegłego wieku. Wówczas z kilkoma swoimi kole-
gami założył w Stąporkowie zespół rockowy, który przetrwał, z pewnymi zmianami personalnymi i pod różnymi nazwami, do dziś. 
Samodzielne próby wokalne rozpoczął udziałem w telewizyjnym programie „Droga do gwiazd”. W koncercie finałowym zaśpiewał 
wtedy znany przebój Toma Jonesa „Sex bomb”.
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Panie Starosto, jakie 
główne zadania w po-
przednim roku realizował 
powiat konecki? 

Rok 2016 obfitował w 
różne wydarzenia na świe-
cie, w Polsce, jak i w naszej 
lokalnej społeczności. Dzień 
po dniu zapisywaliśmy 
karty kalendarza naszymi 
zwyczajnymi sprawami, co-
dzienną pracą i wspólnymi 
działaniami dla dobra nas 

wszystkich. Niewątpliwie 
najważniejszą inwestycją 
ubiegłego roku była ter-
momodernizacja budynku 
starostwa i II Liceum Ogól-
nokształcącego im. M.Cu-
rie-Skłodowskiej. Powiat 
Konecki wystąpił także z 
wnioskiem do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
jako operatora programu, o 
rozszerzenie zakresu  pro-
jektu termomodernizacyjne-
go o budynek Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Końskich. Wniosek został 
pozytywnie rozpatrzony. W 

wyniku przeprowadzone-
go kolejnego postępowania 
przetargowego został wy-
łoniony wykonawca, firma 
Anna-Bud z Bilczy, z którą 
15.11.2016 r. zawarto umo-
wę, na ok. 7 mln zł. Wyko-
nawca natychmiast przy-
stąpił do realizacji zadania, 
które musi zostać ukończone 
do kwietnia 2017 r. 

W ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powia-

towej Infrastruktury Drogo-
wej na lata 2016-2019 zreali-
zowano przebudowę drogi 
powiatowej ul. Armii Krajo-
wej w Końskich wraz z prze-
budową skrzyżowania ulic: 
Staszica, Armii Krajowej  
i Warszawskiej (budowa ron-
da) i przebudową skrzyżo-
wania ulic: Armii Krajowej, 
Lipowej, Wojska Polskiego 
i Mostowej. Kwota inwesty-
cji to 1,4 mln zł. Wspólnie 
z samorządami gmin oraz 
przy udziale środków Nad-
leśnictwa Ruda Maleniecka 
zrealizowano 32 zadania in-
westycyjne dotyczące prze-

budowy dróg powiatowych 
o długości ok. 24 km. War-
tość inwestycji to prawie 6 
mln zł. W ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 roz-
poczęto realizację  następu-
jących zadań: przebudowa 
drogi powiatowej Nr 0414 
T Radoszyce-Jacentów na 
długości 3 km; przebudowa 
drogi powiatowej Nr 0393 T 
Ruda Maleniecka – Młotko-

wice - Lipa - Jakimowice na 
długości 5 km; przebudowa 
drogi powiatowej Nr 0396 T 
Łopuszno – Mnin - Wólka 
- Pilczyca - Ruda Pilczyc-
ka - granica województwa 
świętokrzyskiego na łącznej 
długości 2,5 km.

Wychodząc naprzeciw 
wymaganiom klientów, Sta-
rostwo Powiatowe wdroży-
ło także System Zarządza-
nia Jakością na zgodność 
z normą ISO 9001:2008. 
Zwieńczeniem pracy kadry 
pracowniczej urzędu było 
otrzymanie Certyfikatów: 

ISO 9001:2008 oraz IQNet. 
Program wyrównywania 
różnic Między regionami III 
w 2016 r., to kolejne z wie-
lu zadań, których realizacji 
podjął się powiat konecki. 
Celem projektu była likwi-
dacja barier transportowych. 
Wsparcie w tym zakresie 
otrzymały następujące pla-
cówki i instytucje: Dom Po-
mocy Społecznej „Cichy Za-
kątek”, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie wniosek 
złożony dla  Środowisko-
wego Domu Samopomocy  
w Stąporkowie, Towarzy-
stwo Wspierania Rozwoju 
Powiatu „Wszechnica Ko-
necka” oraz Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy 
Barycz. Istotny jest również 
fakt, że Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Koń-
skich otrzymało nagrodę 
zespołową za wieloletnią 
organizację Koneckich Dni 
Profilaktyki oraz konse-
kwentne działania w zakre-
sie szeroko pojętej profilak-
tyki społecznej, przyznaną 

przez Ministra  Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

W powiecie koneckim 
nastąpił znaczny spadek 
liczby osób bezrobotnych 
w stosunku do lat ubie-
głych. Jakie zadania udało 
się zrealizować w ramach 
środków pozyskanych  
z Funduszu Pracy?

Powiatowy Urząd Pra-
cy realizował zadania  
w ramach środków Fun-
duszu Pracy przyznanych 
algorytmem na 2016 r.  
w kwocie 8,0 mln zł, akty-
wizowano 1602 osoby. PUP  
w Końskich ubiegał się  
o środki z rezerwy Fundu-
szu Pracy na finansowanie 
działań aktywizacyjnych  
i uzyskał dofinansowanie 
w wysokości ok. 3 mln zł, 
w ramach powyższego zak-
tywizowano 533 osoby. 
Środki finansowe, jakimi 
dysponował urząd, wydat-
kowane są w sposób racjo-
nalny i efektywny, na co 
wskazuje najlepsza efektyw-
ność kosztowa w wojewódz-
twie. Łącznie aktywizacją 
objęto w 2016 r. około 4000 
osób, tj. 715 osób więcej niż 
w 2015 r. Od początku 2016 
r. w powiecie koneckim na-
stąpił spadek liczby osób 
bezrobotnych o 1028 osób 
w stosunku do roku 2015. 
Stopa bezrobocia wynosi 
wg stanu na listopad 2016 r. 
-  13,8%. Od początku roku 
spadła o 3,6 %. i jest na re-
kordowo niskim poziomie.

Szpital w Końskich 
znalazł się na wysokim 36. 
miejscu w rankingu szpita-
li Rzeczpospolitej. Co wy-
różnia konecki szpital na 
tle innych placówek opieki 
zdrowotnej? 

Szpital w Końskich jest 
zlokalizowany na pogra-
niczu trzech województw: 
świętokrzyskiego, łódzkiego 
i mazowieckiego, dlatego 
też z jego usług medycznych 
korzystają również pacjen-
ci z sąsiadujących terenów. 

Ze wszystkich hospitalizo-
wanych, 23% pacjentów 
pochodziło spoza woje-
wództwa świętokrzyskiego, 
w poradniach specjalistycz-
nych odsetek ten wyniósł 
13%.  Na dzień 31.12.2016 
roku w Zespole Opieki 
Zdrowotnej zatrudnionych 
było 824 osoby. Wartość 
podpisanych kontraktów 
razem z aneksami podpisa-
nymi w późniejszym termi-
nie wyniosła 96,5 mln zł,  
a wartość wykonanych usług 
- 100,5 mln zł. Szpital Spe-
cjalistyczny im. św. Łukasza 
w Końskich zajął pierwsze 
miejsce w województwie  
w rankingu „BEZPIECZNY 
SZPITAL” organizowanym 
przez Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie 
Zdrowia, Rzeczpospolitą 
oraz Idea Trade.

 
Zakończyła się spra-

wa z powództwa rodziny 
Tarnowskich przeciwko 
Powiatowi Koneckiemu 
o zapłatę za bezumowne 
korzystanie z budynków, 
przekazanych Powiatowi 
Koneckiemu przez Skarb 
Państwa na siedzibę Sta-
rostwa Powiatowego. Jakie 
konsekwencje z tego tytułu 
poniósł powiat? 

Zgodnie z prawomoc-
nym wyrokiem Sądu Ape-
lacyjnego w Krakowie, Po-
wiat Konecki wypłacił na 
rzecz rodziny Tarnowskich 
blisko 1,8 mln zł. Starosta 
Konecki wystąpił do Mini-
stra Skarbu Państwa o przy-
znanie dotacji celowej na 
dofinansowanie zaspokoje-
nia roszczeń spadkobierców 
byłych właścicieli. Niestety 
z uwagi na likwidację Mi-
nisterstwa Skarbu Państwa, 
wniosek musiał być ponow-
nie złożony do właściwego 
ministerstwa, tj. Minister-
stwa Finansów.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agmieszka 
Wilczyńska

To był dobry rok
O zadaniach realizowanych przez Powiat Konecki w 2016 r. oraz o sytuacji na rynku pracy rozmawialiśmy ze Starostą Koneckim – 
Bogdanem Soboniem.

Wywiad



Osiedle przy ulicy Po-
łudniowej zaprojektowane 
zostało w latach 2009–2010. 
Sprzedaż znajdujących się 
tam działek rozpoczęła się 
w 2011 r. Do końca 2014 r. 
sprzedano 24 działki (łącz-
nie sprzedano ich 27) ze 
wszystkich 63. W ślad za 
sprzedażą miały iść działa-
nia na rzecz uzbrajania dzia-
łek, jednak ze względu na 
sytuację finansową Gminy 

te kroki zostały na pewien 
czas wstrzymane. Podjęto 
również w 2015 r. starania, 
by przebudować dotychcza-
sową infrastrukturę ener-
getyczną we współpracy  
z Polską Grupą Energetycz-
ną (PGE) w Skarżysku-Ka-
miennej. We własnym za-
kresie część robót wykonało 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Koń-
skich w latach 2015–2016. 

W wyniku ogłoszonego 

przez Gminę przetargu firma 
Tombet i Zakład Budwlano-
-Drogowy Dukt zobowiąza-
ły się dokończyć prace przy 
uzbrajaniu działek na osie-
dlu Południowa w terminie 
od marca 2016 r. do czerwca 
2017 r. Mają dokończyć in-
stalację kanalizacji deszczo-
wej i elektrycznej oraz wy-
kończyć dwie drogi łączące 
ulicę Południową z Izabe-
lowską. Wartość tego zada-
nia to ponad  3978 000 zł.

Równocześnie Gmina 
Końskie podjęła starania, by 
podzielić jeszcze nie sprze-
dane działki, aby szybciej 
znalazły nabywców. Ich 
cena rynkowa to 100 zł/m². 
Nowa fala sprzedaży prze-
widywana jest od czerwca 
2017 r. Nabywcy będą mo-
gli kupić działki na dro-
dze przetargów ogłaszanyc 
przez Gminę Końskie.

Kolejną kwestią, szcze-
gółowo omówioną przez 

Burmistrza była sprawa mo-
dernizacji ulic Ceramicznej, 
Mechanicznej i Odlewni-
czej. Prace nad poszerze-
niem ulic o miejsca parkin-
gowe dla pracowników, 
dostawców oraz kontrahen-
tów zakładów ceramicz-
nych. 

Inwestycja ta współfi-
nansowana jest przez Powiat 
Konecki we współpracy  
z Gminą Końskie. Przetarg 
na przeprowadzenie tego 

projektu 23 lutego 2017 r. 
wygrał wspomniany wcze-
śniej Zakład Budowlano-
-Drogowy Dukt. Prace nad 
odnowieniem stanu drógo 
charakterze przemysłowym 
i budową nowych miejsc 
parkingowych mają się za-
kończyć w połowie sierpnia 
2017 r.

GWA

Nowe inwestycje w Końskich
11 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Burmistrza Krzysztofa Obratańskie-
go. Poruszane były kwestie trwających prac uzbrajania działek na ulicy Południowej oraz modernizacji ulic: Ceramicznej, Odlewni-
czej i Mechanicznej.

Relacje

ul. Południowa skrzyżowanie ulic Mechanicznej, Odlewniczej i Ceramicznej
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We wtorek - 28 marca 
2017 roku, w ramach ob-
chodów Międzynarodowego 
Dnia Teatru, znani aktorzy 
wystąpili na scenie Domu 
Kultury w Opocznie. Orga-
nizatorem wydarzenia była 
Agencja Artystyczna MJM 
Mariusz Słowiński z Koń-
skich. Koordynator przed-
sięwzięcia odpowiedział na 
potrzeby lokalnej społecz-
ności, organizując niezapo-
mniany wieczór z kulturą. 
Na zaproszenie Agencji 
MJM, licznie odpowiedzia-
ła publiczność z Opoczna 
i okolic oraz  Teatromani 
MJM z Końskich. Pół na pół 
to najnowsza kryminalna 
komedia w reżyserii Wojcie-
cha Malajkata. Groteskowo-
-dramatyczna rzeczywistość 
ukazana w spektaklu jest 
bardzo złożona. Akcja toczy 
się wokół moralnych dyle-
matów dwójki przyrodnich 
braci Dominika i Roberta. 
Bohaterowie tworzą retro-
spekcję zdarzeń związanych 
z osobą ich matki po to, aby 
usprawiedliwić chęć wypra-
wienia rodzicielki na tamten 
świat. Całość obfituje w za-
bawne, zaskakujące zwroty 
akcji, utrzymane w konwen-
cji teatralnej groteski.

Jak zaczęła się Pana 
przygoda z aktorstwem? 

Piotr Szwedes: Przygo-
da z aktorstwem różnie się 
zaczyna. W naszym wypad-
ku, była to Szkoła Filmowa 
w Łodzi, którą obaj ukoń-
czyliśmy. W moim życiu, 
zawsze przewijała się scena. 
Pochodzę z Lidzbarka War-
mińskiego. Tutaj właśnie, 
uczęszczałem na zajęcia or-
ganizowane w Domu Kul-
tury, który był i nadal jest, 
ważną instytucją w życiu 
tego miasta. Często brałem 
udział w różnych koncer-
tach, grupy rockowe, mu-
zyczne, kabarety itp. Nigdy 
nie chciałem aktorstwa trak-
tować jako zawód, raczej 
- przynajmniej na początku 
- była to zabawa. Po liceum, 
kiedy nie zdałem na prawo 
do Torunia, via Mrągowo, 

rozpoczęła się przygoda  
z Łódzką Szkołą Filmową. 
Jak okazało się po latach: 
aktorstwo - „ to jedyne, co 
mogło nas w życiu spotkać”. 
Dla mnie to niewątpliwie pa-
sja, sposób na życie, zawód, 
rzemiosło, ale też posłanie, 
w sytuacji, kiedy mamy 
szansę przekazać ludziom 
określone wartości. Wy-
stępując na scenie robimy 
rzeczy, które nas interesują, 
obchodzą i które mogą po-
móc innym. Tak jest również  
w przypadku komedii  

Pół na Pół, gdzie oprócz 
oczywistej komediowości  
i różnych zabawnych sytu-
acji, ukryto tekst niosący 
pokłady życiowej mądro-
ści, która ludziom poddaje 
pewne wyobrażenia o życiu, 
relacjach. Oprócz śmiechu, 
pojawia się w sztuce rów-
nież refleksja. Pod płaszczy-
kiem tej komedii przemyca-
my istotne wartości. Niech 
wiec nasi widzowie przygo-
tują się nie tylko na porcję 
zabawy, ale na pewną reflek-
sję nad sobą, nad życiem, 
nad relacjami, nad tym co 
robimy w domach, dlaczego 
ciągle siedzimy w tabletach, 
komputerach?, dlaczego nie 
rozmawiamy ze sobą?. Sztu-
ka Pół na Pół sięga do głębi, 
do wnętrza.

Popularność przynio-
sła Panu rola „Prymusa” 

Roberta Radackiego w fil-
mie „Młode Wilki”. Tęskni 
Pan za tą rolą?

Piotr Szwedes: „Młode 
Wilki”, nareszcie po dwu-
dziestu latach, to już oficjal-
na wersja, zaczynamy zdję-
cia, rusza produkcja 3 części 
i mam nadzieję, że połowa 
Polski, która wtedy poszła 
do kina, pójdzie znów. Nasi 
widzowie dorośleją z nami, 
mam nadzieję, że  będą 
chcieli wiedzieć, co się  
z nami – „Wilkami” stało. 

Porównajmy sobie tę histo-
rię do własnego życia, nie-
którzy zrobili kariery, inni 
zostali w ty samym miejscu, 
niektórych już nie ma, bo 
żyli zbyt łatwo. Ten film jest 
bardzo potrzebny. Rzeczy-
wiście, „Młode Wilki” były 
czymś pierwszym, znaczą-
cym, to była moja pierwsza 
główna rola. 

Preferuje Pan grę w fil-
mie czy na deskach teatru?

Piotr Szwedes: Za-
leży od propozycji. Jeśli 
rola jest ciekawa i są takie 
możliwości, to najlepiej za-
prezentować ją w teatrze  
i w telewizji. Aktor jest od 
tego żeby grać i każda mniej-
sza czy większa rola jest tak 
samo ważna. Teraz w moim 
życiu zawodowym obecny 
jest głównie teatr, kiedyś 

było więcej filmu, serialu. 
Chociażby ostatnio posta-
nowiłem zająć się stand up-
-em, Artur Andrus pomógł 
mi kilka lat temu i popełnił 
tekst „Godzina z pożycia 
mężczyzny”… Może dla-
tego, że chciałem przekro-
czyć następną granicę na 
scenie, udało się! Gram go 
w całej Polsce. Zajmuję się 
także produkcją, spektakl 
Pół na Pół, który zobaczą 
dziś widzowie Miejskiego 
Domu Kultury w Opocznie, 
to również moja realizacja. 

Założyliśmy z moim przyja-
cielem Kompanię Teatralną. 
Obecnie przygotowujemy 
następną sztukę, w reżyserii 
Wojciecha Malajkata z nim 
w roli głównej, na zmianę ze 
mną. W tej produkcji wystą-
pią także, m.in. Joanna Li-
szowska, Iza Kuna, Mikołaj 
Roznerski, Milena Suszyń-
ska. Rozwijamy się. Jako 
aktor zawodowy preferuję 
jednak teatr, kontakt z ży-
wym widzem, jego reakcją, 
spontanicznością. 

Czego oczekuje Pan na 
scenie od partnerującego 
aktora?

Piotr Szwedes: Dobrze 
jeśli gra się ze zdolnym 
aktorem. Relacje na sce-
nie powinny być takie jak  
w tenisie, gdzie drugi aktor 
pomaga, odbija piłeczkę, 

jest dialog, rozmowa, poro-
zumienie  i wtedy taka praca 
to czysta przyjemność. Jest 
tzw. „wspólne oddychanie”, 
w tym wypadku z Piotrem 
Polkiem, który jest świet-
nym aktorem, fajnym ko-
legą, lubimy ze sobą grać i 
gramy. Czasami człowiek 
w obsadzie trafia na różne 
indywidua, czy charaktery 
i nie zawsze ta chemia jest, 
wtedy trzeba kombinować 
i nie zawsze jest to, aż tak 
przyjemne. Od kiedy zaczą-
łem produkować sztuki, sam 

wybieram aktorów, z który-
mi gram i to jest przywilej. 
Natomiast, rzadko zdarza 
mi się grać z kimś, kogo nie 
znoszę. Współpraca na sce-
nie, zdolności, porozumienie 
są najważniejsze. Spektakl 
musi mu się dobrze oglądać. 
Działamy na widza emocjo-
nalnie i o te emocje musimy 
szczególnie zabiegać. 

Piotr Polk: Ostatnio nie-
stety, jest to nagminne, że 
aktor uczy się tekstu, czy-
li czegoś, co jest podstawą 
dopiero na próbach, tym sa-
mym zabiera czas kolegów, 
koleżanek i takich rzeczy 
nie toleruje. Rozumiem, że 
można nie opanować od 
razu całości materiału, ale 
trzeba wykonać „pracę do-
mową”. Od momentu, kiedy 
aktor zna tekst, można za-
cząć pracować, a nie wtedy 
kiedy czyta, bo to zupełnie 

nie ma sensu. To są podsta-
wy, pod którymi każdy się 
podpisze. W moim życiu za-
wodowym przychodzi taki 
moment, kiedy człowiekowi 
nie chce się kopać z koniem, 
albo wchodzić dwa razy na 
tą sama górę, tzn. mówię tu 
o współpracy, która męczy. 
Praca aktorska, sama w so-
bie jest trudna, praca nad 
sztuka to ogromny wysiłek. 
Chciałoby się żeby sprawia-
ła wrażenie miłej, sympa-
tycznej, ale rzadko kiedy tak 
jest, jeśli mamy do czynienia 
z nieprofesjonalną osobą, 
która nie ma pokory, cierpli-
wości, szacunku. Bo takich 
właśnie najprostszych cech 
oczekuje od moich współ-
partnerów. Sam staram się 
tymi zasadami kierować  
w swoim życiu zawodowym 
i tego samego oczekuje od 
innych.

Plany zawodowe na 
najbliższy czas?

Piotr Szwedes: Nadal 
gramy w wielu spektaklach. 
Pół na Pół nie jest naszą 
jedyną wspólną sztuką. W 
Teatrze Syrena w Warszawie 
są to: Plotka i Pajęcza sieć. 
Pojedynczo realizujemy 
jeszcze po kilka sztuk, one 
nadal trwają. 

Piotr Polk: Obecnie 
mam zdjęcia do filmu Na 
układy nie ma rady, 3 kwiet-
nia zaczynam zdjęcia do 
kolejnej serii Ojca Mate-
usza, te odcinki pojawią się  
w ramówce TVP 2 prawdo-
podobnie jesienią. Oprócz 
tego musimy zamknąć sezon 
teatralny do czerwca. Mamy 
plany zarezerwowane na je-
sień i początek roku 2018, 
więc nie możemy sobie za-
planować zburzenia planów 
i zaplanowania nowych. 
Propozycji mamy bardzo 
dużo, ale niestety musimy je 
wykreślać,  niestety miesiąc 
ma tylko 30 dni.

Piotr Szwedes: Gdyby 
tak jeszcze luty rozciągnąć... 
;-)

Rozmawiała: 
Katarzyna Baranowska-Giza

Wywiad

„Wspólne oddychanie” receptą na sukces
Aktorstwo - „ to jedyne, co mogło nas w życiu spotkać”-  zgodnie twierdzą Piotr Polk  i Piotr Szwedes w wywiadzie, którego 
udzielili tuż przed spektaklem Pół na pół w reżyserii Wojciecha Malajkata, z którym jeżdżą po całej Polsce.
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Warto przeczytać

Amok

Divide, Sheeran Ed 

Moje szczęśliwe wyspy
Magdalena Zawadzka

Na Wodach Północy
Ian McGuire 

Nowy film Katarzyny Adamik oparty jest na prawdziwej historii 
Krystiana Bali, którą żyły media na całym świecie. 

W wydanej w 2003 roku 
książce „Amok” opisał on 
zbrodnię bardzo podobną 
do tej, o którą został później 
oskarżony. Sprawa Bali dała 
początek najgłośniejszemu 
procesowi poszlakowemu w 
historii Polski, a jej przebieg 
relacjonowały m.in. BBC, 
Guardian, New Yorker, 
Time, Daily Mail, The Wa-
shington Post, Der Spiegel, 
Le Figaro, Le Parisien i Tele-
graph. W rolę Krystiana Bali 
w filmie wcielił się Mateusz 
Kościukiewicz. Jego żonę 
Zofię zagrała Zofia Wichłacz 
(laureatka Złotych Lwów za 
„Miasto 44”), której występ 
w „Amoku” wyróżniono w 
Berlinie nagrodą Shooting 
Star 2017, przyznawaną naj-
zdolniejszym europejskim 
aktorom młodego pokolenia. 
Obok nich, w roli policjanta, 
który z determinacją próbu-
je rozwikłać tajemnicę zo-
baczymy Łukasza Simlata. 
Partnerować mu będzie Mi-
rosław Haniszewski, znany 
z obsypanego nagrodami ob-
razu „Jestem mordercą” oraz 
Jan Peszek w roli profesora 
Bali. „Amok” to mistrzow-

sko skonstruowany thriller 
psychologiczny, w którym 
przeplatają się miłość, zdra-
da i niepohamowana żądza; 
a widz od samego początku 
zadaje sobie pytanie – czy 
autor książki jest mordercą 
czy też stał się ofiarą wła-
snych ambicji i nieszczęśli-

wego zbiegu okoliczności? 
Odrą dryfuje zmasakrowane 
ciało z pętlą u szyi i nóg. Po 
kilku dniach zostaje znale-
zione przez rybaków. Prze-
rażające odkrycie zostaje 
nagłośnione przez media 
i trafia do wszystkich ser-
wisów informacyjnych w 
kraju. Ofiarą okazuje się ar-

chitekt Mariusz Roszewski, 
jednak winnych zbrodni nie 
udaje się odnaleźć i sprawa 
– z braku dowodów – trafia 
do policyjnego „archiwum 
X”. Cztery lata później ano-
nimowy donos wiąże zabój-
stwo Roszewskiego z fabułą 
powieści „Amok” autorstwa 
Krystiana Bali (Mateusz Ko-
ściukiewicz). Autentyczność 
doniesień postanawia zba-
dać inspektor Jacek Sokolski 
(Łukasz Simlat), dociekliwy 
funkcjonariusz z mroczną 
przeszłością. Policjant szyb-
ko odkrywa podobieństwa 
między zabójstwem a opisa-
ną w książce zbrodnią. A w 
toku śledztwa poznaje rów-
nież samego Balę. Ich spo-
tkanie rzuci nowe światło na 
sprawę i rozpocznie emocjo-
nujący pojedynek pomiędzy 
Krystianem i Sokolskim – 
dwójką bardzo silnych oso-
bowości, nieustannie balan-
sujących na granicy dobra 
i zła. W intrydze, w której 
fikcja wymiesza się z rze-
czywistością, a kłamstwo i 
prawda przestaną być możli-
we do odróżnienia, zwycięz-
ca może być tylko jeden.

Trzeci album studyj-
ny brytyjskiego artysty. 
Wprawdzie tytuł albumu „÷” 
po angielsku czyta się „Di-
vide”, co po polsku znaczy 
dzielić, ale muzyka zawarta 
na płycie z całą pewnością 

połączy miliony wielbicieli 
talentu Eda. Wyraźnie wska-
zuje na to przyjęcie dwóch 
pierwszych ujawnionych 
piosenek z płyty, „Shape Of 
You” i „Castle On The Hill”, 
które pobiły w Polsce rekord 
utworów najczęściej odtwa-
rzanych w ciągu jednego 
dnia w serwisie Spotify.

Za produkcję odpowia-
dają Benny Blanco (Ri-
hanna, The Weeknd) i Ed 
Sheeran. Muzycznie mamy 
mieszankę starannie zaaran-
żowanych, chwytających za 

serce ballad, trochę hipho-
powych beatów, wyszukane-
go popu, powstałego z połą-
czenia różnych elementów. 
Nie zabraknie oczywiście 
uwielbianej przed Eda aku-
stycznej gitary.

Płyta „÷” jest dostępna 
w wersji standardowej, obej-
mującej 12 piosenek, a także 
w edycji deluxe, bogatszej  
o cztery kompozycje.

WIT

Długo oczekiwana nowa 
książka Magdaleny Zawadz-
kiej to dowód na to, że aktor-
ka nieustannie potrafi zadzi-
wić. Ma ciekawe i wnikliwe 
spojrzenie na świat, a także 
ogromne poczucie humoru, 
które pozwala jej z dystan-
sem patrzeć na siebie. 

Tytułowe szczęśliwe wy-
spy to nie tylko wyspy na 
całej kuli ziemskiej, które 
Magdalena Zawadzka – peł-
na pasji podróżniczka – od-
wiedzała. Wyspy szczęścia 
to bezpieczne przystanie, 
wspomnienia, chwile dobre 
i złe. Te, które zostały w pa-
mięci na zawsze. To ludzie, 
czasy, przedmioty, miejsca, 
które stały się bezpiecznym 
schronieniem w pamięci. 

To opowieści o dawnym 
przyblokowym podwórku 

i dziecięcych za-
bawach, wspo-
mnienie podróży, 
miejsc, dawnego 
smaku chleba i tru-
skawek. To aneg-
doty związane  
z ludźmi, sprawami  
i historiami do 
których dzisiaj, tak 
jak aktorka lubimy 
powracać jak do 
bezpiecznej przy-
stani. 

Aktorka ma na 
koncie ponad 150 
ról filmowych, 
teatralnych i te-
lewizyjnych, a w 
tym roku obchodzi 
jubileusz 50-lecia 
pracy artystycznej.

MAT

To właśnie 
dzięki tej książce 
Ian McGuire zna-
lazł się na liście 
kandydatów do 
The Man Booker 
Prize 2016.

Okręt z mor-
dercą na pokła-
dzie wyrusza  
w rejs. Rok 1859. 
Do załogi statku 
wielorybniczego 
wypływającego 
na Morze Ark-
tyczne dołącza 
Patrick Sumner, 
który ze zszarganą 
reputacją odszedł 
z armii, a teraz 
obejmuje stanowi-
sko lekarza okrę-

towego. Gdy statek jest już 
daleko od portu, znalezione 
zostają zwłoki zamordowa-
nego chłopca. Sumner, choć 
niechętnie, wchodzi w rolę 
detektywa. Wkrótce stanie 
twarzą w twarz z potwor-
nościami większymi nawet 
od tych, z jakimi zetknął się 
podczas powstania sipajów. 
Uosobieniem zła okazuje się 
Drax. Harpunnik. Morder-
ca. Bestia. Kiedy stanie się 
jasne, jaki jest prawdziwy 
cel wyprawy, a załoga stra-
ci wszelką nadzieję, mię-
dzy Sumnerem a Draxem 
w przerażających ciemno-
ściach arktycznej zimy doj-
dzie do nieuchronnej kon-
frontacji.

GWA

Kulturalnie
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Porcja dla: 3 osób
Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:
 
• 5 jajek ugotowa-
nych na twardo
• 20 dag szynki         
konserwowej
• 15 dag sera 
żółtego
• 2 pomidory
• rzeżucha
• szczypiorek
• jogurt naturalny
• 1 łyżka majonezu
• sok z cytryny
• sól
• pieprz
• cukier

Sposób przygotowania:

Ugotowane jajka, pomidory, ser i szynkę pokroić w kost-
kę. Szczypiorek i rzeżuchę należy posiekać. Jogurt wy-
mieszać z łyżką majonezu i odrobiną soku z cytryny. Na-
stęnie dodać do niego rzeżuchę i szypiorek, sól, pieprz 
oraz szczyptę cukru. Tak przygotowanym sosem należy 
polać pokrojone wcześniej w kostkę składniki. Sałatka 
najlepiej smakuje z chrupiąca bagietką.

Sałatka 
z rzeżuchą

Rzeżucha
Wiosenna skarbnica witamin

Mazurek wielkanocny

Rzeżucha stanowi prawdziwą bombę energetyczną, zalecaną przede wszystkim wów-
czas, gdy nasz organizm odczuwa wówczas niedobór witamin i mikroelementów

Rzeżucha należy do ro-
dziny kapustowatych. Ro-
ślina ta pochodzi z Afryki  
i Azji, a uprawiano ją już  
w starożytnej Grecji, Rzy-
mie i Egipcie. Do Polski do-
tarła prawdopodobnie w XV 
wieku. Uważano ją wówczas 
za lekarstwo, stosowane w 
zaburzeniach tarczycy, bó-
lach głowy, rwie kulszowej,  
a także w późniejszym okre-
sie w profilaktyce gruźlicy. 
Dezynfekowano sokiem  
z rzeżuchy jamę ustną, wy-
pryski skórne oraz wszelkie-
go rodzaju owrzodzenia. To 
prawdziwy skarb w zasięgu 
naszej ręki. Łatwo ją wyho-
dować, ponieważ wymaga-
nia ma niewielkie. Wystar-
czy zasiać ją w wilgotnej 
ligninie, wacie czy ziemi, 
codziennie podlewać, oczy-
wiście zapewniając jej jasne 
i ciepłe miejsce. Wówczas 
już po 7–9 dniach będzie 
cieszyła nasz wzrok i pod-
niebienie, zapewniając nam  
stały dostęp do bezcennego 
źródła witamin i minerałów. 
Ma szerokie zastosowanie 
jako między innymi dodatek 

do kanapek, zup, sosów, sa-
łatek, surówek, past jajecz-
nych, twarożku czy masła.

Rzeżucha charakteryzuje 
się  pikantnym, intensyw-
nym, ostrym smakiem, ale 
warto zaznaczyć, że  dostar-
cza organizmowi wyjątkowo 
cennych składników, takich 
jak: witaminy A, B1, B2, C, 

E, K, PP, kwas foliowy, że-
lazo, wapń, magnez, chrom, 
fosfor, łatwo przyswajalny 
jod a także siarkę i sole mi-
neralne. Spożywanie jej ma 
wielostronne, dobroczynne 
działanie dla całego orga-
nizmu. Wspomaga pracę 
trzustki, „oczyszcza” krew, 
wpływa dobrze na stan skó-

cowej i zaburzeniach krąże-
nia. Zaleca się także osobom 
chorującym na osteoporozę. 
Z uwagi na zawartość przy-
swajalnego jodu, poleca 
się ją szczególnie osobom  
z niedoczynnością tarczycy. 
Obniża ona także chorym na 
cukrzycę poziom cukru we 
krwi.  

Spożywanie jej w nad-
miarze unikać powinny oso-
by ze schorzeniami nerek, 
ponieważ działa moczopęd-
nie, co może doprowadzić 
do stanu zapalnego pęche-
rza. 

Rzeżucha powinna go-
ścić na naszym stole  przez 
cały rok, a z pewnością 
przede wszystkim  zimą  
i wiosną,  kiedy trudniej 
w tym czasie o pełnowar-
tościowe warzywa. Warto 
podkreślić, że rzeżucha jest 
nieocenioną rośliną, kiedy 
właśnie dopada nas wiosen-
ne przesilenie, bowiem po-
siada nie tylko właściwości 
zdrowotne ale i kosmetycz-
ne.  

KK

ry, czyli leczy dolegliwości 
dermatologiczne, wzmacnia 
włosy i paznokcie, dezynfe-
kuje drogi moczowe, łago-
dzi dolegliwości reumatycz-
ne, pomaga usunąć toksyny 
z organizmu, a nawet przy-
spiesza trawienie oraz ma 
działanie odmładzające. 
Ogólnie zasila organizm, co 

jest bardzo istotne przy jego 
wiosennym wyczerpaniu 
oraz ma działanie wspoma-
gające w budowaniu odpor-
ności organizmu.

Wskazane jest regularne 
jedzenie rzeżuchy także przy 
bronchicie, dolegliwościach 
reumatycznych, anemii,  
a także przy chorobie wień-

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 40 
minut

Składniki:
•  2 łyżki mąki pszennej
• 20 dag cukru pudru
• 2 białka
• 20 dag migdałów
• 1 jajko
• 20 dag gorzkiej czekolady
• 2 łyżki masła

• wafle
• bakalie do udekorowania

Składniki polewy czekola-
dowej:
• 2 łyżki kakao
• 4 łyżki cukru
• 1/2 kostki masła

Sposób przygotowania:
Jajko i białka z cukrem 
pudrem utrzeć do białości. 

Dodać startą czekoladę i 
przesianą mąkę. Następnie 
dodać posiekane migdały 
i całość dokładnie wymie-
szać. Formę do pieczenia 
mazurka wysmarować 
masłem, boki i spód formy 
wyłożyć waflami. Przeło-
żyć masę do formy i piec 
w temperaturze 170 st. C 
przez około 15 minut. W 
międzyczasie stopić masło 

(1/2 kostki) dodać 4 łyżki 
cukru, 2 łyżki kakao i 2 
łyżki wody. Podgrzewać 
całość na małym ogniu, nie 
dopuszczając do wrze-
nia, stale mieszając aż do 
uzyskania gładkiej masy. 
Upieczony i przestudzony 
mazurek wyjąć z formy  
i polać czekoladową polewą  
i udekorować bakaliami.

Czy wiesz, jak… 
zrobić baranka z masła?

Pół kostki masła wyjmij z lodówki 
na pół godziny przed przygotowa-
niem, przygotuj ziarenka pieprzu 
na oczy i nos, oraz listki, np. buksz-
panu, na uszy i ogon. Masło ustaw 
dłuższym i węższym bokiem na ta-
lerzyku, nożem nadaj kształt baran-
ka. Przyklej oczy, nos, uszy i ogon. 
Runo narysuj widelcem.



Moto

Odwaga popłaca

Grupa PSA w ostatnich 
latach szuka pomysłu na 
siebie. Koncern był w po-
ważnych tarapatach finanso-
wych, by po chwili znaleźć 
inwestora i ponownie –  
a być może nawet jak nigdy 
wcześniej – zacząć się li-
czyć na światowym rynku. 
W ostatnich miesiącach PSA 
zakupiło od koncernu GM 
markę Opel, stając się drugą 
po Volkswagenie grupą mo-
toryzacyjną w Europie. 

Kto nie ryzykuje, ten 
nie pije szampana. Odwagę  
w biznesie, koncern przekła-
da także na produkcję po-
jazdów. W najmodniejszym 
obecnie segmencie SUVów, 
marki Peugeot i Citroen 
praktycznie nie istniały. Na 
Starym Kontynencie ofero-

wane były modele zapoży-
czone od Mitsubishi, czyli 
ASX i Outlander z logotypa-
mi francuskich marek.Teraz 
koncern postanowił zbudo-
wać własne propozycje. 

Poprzednia generacja 
modelu 3008, produkowana 
od 2009 roku była rodzin-
nym vanem, który śred-
nio spodobał się klientom. 
Nowy 3008 jest całkowicie 
innym pojazdem. Bazuje 
na płycie wykorzystanej  
w produkcji kompaktowej 
308, ale jest pełnowymiaro-
wym SUVem. 

Ruch i emocje

Samochody Peugeot 
mają oczarować swoich na-
bywców, sprawić by przy 
zakupie kierowali się ser-
cem, a nie chłodną kalkula-

cją. Sądzę, że 3008 realizuje 
to zadanie jak żaden inny 
model marki wcześniej. 
Auto wygląda bardzo dobrze 
z zewnątrz, ale największe 
wrażenie robi wnętrze. Fu-
turystyczna kierownica, do-
pracowany kształt kokpitu 
czy dotykowy wyświetlacz 
to elementy, które oddzia-
łują na zmysł wzroku. To za 
mało. Do dyspozycji mamy 
więc także trzy rodzaje za-
pachów wnętrza  - do wybo-
ru (tylko Francuzi mogli wy-
myślić coś takiego!), a także 
kilka trybów masażu. Jeśli 
ktoś nie zakocha się w au-
cie już na tym etapie, może 
jeszcze spróbować nim po-
jeździć. 

Co ważne, także tu nie 
spotka się z rozczarowa-
niem. Jazda Peugeotem 
3008 jest dokładnie taka 

jaką ją sobie wyobrażałem. 
Jest to samochód, który ma 
przede wszystkim zapewnić 
komfort podróży. Zawie-
szenie bardzo dobrze tłumi 
wszelkie nierówności. Po-
jazd nie zachęca przy tym 
do szybszego pokonywa-
nia zakrętów – nadwozie 
ma wówczas skłonności do 
sporych wychyleń. Pod ma-
ską testowego egzemplarza 
umieszczono silnik 1.6 THP 
w wersji o mocy 165 KM  
i jest to jak na razie najmoc-
niejsza benzynowa jednost-
ka w ofercie. Jak sobie radzi 
z napędzeniem tak dużego 
auta? Nieźle, acz nie znako-
micie. Auto sprawnie przy-
spiesza w niskich zakresach 

prędkości, ale na trasie trze-
ba często pokornie zjeżdżać 
na prawy pas, by dać się 
wyprzedzić szybszym sa-
mochodom. Poza tym, dyna-
miczna jazda przekłada się 
na znaczny wzrost spalania. 
Na mojej stałej trasie testo-
wej, 3008 spalił 8,4 l paliwa 
na 100 km, co jest wynikiem 
wyższym niż dotychcza-
sowa średnia dla segmentu 
SUVów. Na ten wynik prze-
kłada się przede wszystkim 
wysokie spalanie w trasie, 
gdy wskazówka obrotomie-
rza (a raczej jej odwzoro-
wanie na wyświetlaczu) wy-
chyla się poza granicę 3 tys. 
obrotów. 

3008 z pewnością nie 
został stworzony dla osób, 
którym stale się spieszy. 
Sześciostopniowa skrzynia 
biegów to tzw. klasyczny au-
tomat, pracujący wolniej niż 
popularne w ostatnich latach 
przekładnie dwusprzęgło-
we. Można powiedzieć, że 
skrzynia wpisuje się w cha-
rakter auta, które ma służyć 
do komfortowego przemie-
rzania dróg, a nie do wyści-
gów. Nikogo nie zaskakuje 
już także fakt, że kolejny 
SUV na rynku nie jest do-
stępny w wersji z napędem 
na 4 koła. Ze względu na 
płytę podłogową od 308, 
konstruktorzy w ogóle nie 
brali tego rozwiązania pod 
uwagę. Samochodem Roku 
2017 nie poszalejemy więc 
po bezdrożach. Peugeot ofe-
ruje co prawda system Grip 
Control, który ma dostoso-
wywać parametry jazdy do 
wybranej nawierzchni, ale 
jest to zaledwie namiastka 

prawdziwego napędu 4x4. 
O tym, że 3008 raczej nie 
powinien wyjeżdżać poza 
utwardzone szlaki przekonu-
je także niski, jak na SUVa, 
prześwit pojazdu. W przy-
szłości 3008 będzie dostęp-
ny także w wersji hybrydo-
wej, gdzie silnik elektryczny 
będzie napędzał tylne koła. 
Czas pokaże, czy Peugeot 
będzie rekomendował to 
auto do wypraw w trudniej-
szy teren niż przysłowiowa 
„miejska dżungla”.

Cena przyjemności

Peugeot wykazał się od-
wagą nie tylko produkując 
takie auto jak nowy 3008. 
Marka podeszła także dość 
odważnie do kwestii ustala-
nia cennika. Za samochód w 
przyzwoitej wersji wyposa-
żenia trzeba zapłacić ponad 
100 tys. złotych. Wybiera-
nie uboższej, niemal „go-
łej” wersji mija się z celem 
w przypadku takiego auta. 
Cena rośnie wraz z wyborem 
większego silnika niż bazo-
wa jednostka – o pojemno-
ści 1.2. Już dziś wiemy, że 
klienci są w stanie płacić tak 
słono za nowy model Peu-
geot.  Marka bardzo szybko 
zrealizowała zakładany plan 
sprzedaży. Prawdopodob-
nie wkrótce go podwoi. Jak 
będzie na polskim rynku? 
Moim zdaniem 3008 bę-
dzie zacnym konkurentem 
dla VW Tiguana, Hyundaia 
Tucsona czy innych nowości 
z ostatnich miesięcy.

Witold Hańczka

Model 3008 to nowa wizytówka marki Peugeot. Francuzi posta-
wili odważnie na segment SUVów i od razu odnieśli sukces. Mię-
dzynarodowe jury uznało, że 3008 był najlepszym samochodem, 
wprowadzonym na rynek w 2016 roku. Zostawił daleko w tyle 
m.in. faworyzowaną Alfę Romeo Giulia.

Test: Peugeot 3008 1.6 THP 165 KM

Jak jeździ 
Samochód Roku?
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Skarżysko-Kamienna

Stąporków

Skarżysko-Kamienna

Starachowice

Udaremnione 
samobójstwo

Pijana matka 
za kierownicą

Kontrabanda 
w Stąporkowie

Przywłaszczenie 
telefonów

Oszukiwali 
„na policjanta”

29 marca br. funkcjo-
nariusze z Powiatowej 
Komendy Policji otrzyma-
li zgłoszenie, że 24-letni 
mieszkaniec gminy Końskie 
wyszedł z domu z zamiarem 

5 kwietnia br. policjan-
ci ze Skarżyska-Kamiennej 
otrzymali zawiadomienie, 
że w miejscowości Skarży-
sko Kościelne samochodem 
marki Daewoo porusza się 
nietrzeźwa kobieta. Patrol 
drogówki niezwłocznie za-
trzymał wskazane auto. Pro-

25 marca funkcjona-
riusze Policji Państwowej  
w Stąporkowie kilka mi-
nut po północy zatrzymali 
mieszkańca Łodzi podcho-
dzącego do osobowego sa-
mochodu marki Renault. 
Podejrzewano, że tym autem 
może być przewożony ty-

Dwie sprawy o przy-
właszczenie telefonu komór-
kowego prowadzili policjan-
ci w Skarżysku-Kamiennej. 
W pierwszej, 47-letni miesz-
kaniec Łącznej zostawił te-
lefon w jednej z restauracji, 
leżącej na terenie gminy 
Suchedniów. Stratę oszaco-
wał na 800 zł. Funkcjonariu-
sze policji pracujący nad tą 
sprawą zatrzymali 20-letnie-

3 kwietnia br. do 86-let-
niej mieszkanki Starachowic 
zadzwonił mężczyzna poda-
jąc się za policjanta. Miał on 
prowadzić śledztwo prze-
ciwko osobom okradających 
konta internetowe. Zaczął 
wypytywać kobietę o środ-
ki zgromadzone na rachun-
ku bankowym. Podał także 

popełnienia samobójstwa. 
Na miejsce zdarzenia wysła-
no okoliczne patrole z psem 
tropiącym. Na szczęście 
udało się odnaleźć poszu-
kiwanego. Do 24-letniego 

wadząca samochód 34-latka 
została skontrolowana al-
komatem. W wydychanym 
powietrzu miała 1,5 promila 
alkoholu. Autem przewoziła 
7-letnie dziecko, którym po 
zdarzeniu zaopiekowała się 
rodzina. Nietrzeźwa matka 
ze swojego czynu będzie 

toń i papierosy bez akcyzy.  
W samochodzie znalezio-
no 10 worków, które były 
przykryte ciemną osłoną,  
a w nich krajankę tytoniową 
o wadze ok. 150 kg oraz 200 
papierosów. Łączne straty 
Skarbu Państwa tej kontra-
bandy szacuje się na 92 ty-

go mężczyznę ze Skarżyska, 
który przyznał się do naby-
cia telefonu z nielegalnego 
źródła. Za paserstwo grozi 
mu do pięciu lat pozbawie-
nia wolności.

Nieuwagę 57-letnie-
go mieszkańca Warszawy 
na jednej ze stacji paliw  
w gminie Łączna wyko-
rzystał 38-letni mężczyzna, 
który odpowie za kradzież 

nr innego konta, na który 
należy przelać pieniądze  
z dotychczasowego rachun-
ku, gdyż nie są one tam bez-
pieczne. Starachowiczanka 
zaczęła podejrzewać, że jest 
to próba oszustwa. Razem  
z wnukiem zawiadomiła or-
gany ścigania.

Oszust próbował wyłu-

mężczyzny wezwano pogo-
towie, które zabrało zaginio-
nego do szpitala.

AK

musiała tłumaczyć się w są-
dzie rodzinnym. Odpowie 
również za prowadzenie sa-
mochodu pod wpływem al-
koholu. Grozi jej do dwóch 
lat więzienia.

AK

siące złotych tytułem nieza-
płaconego podatku.

23-latkowi grozi za ten 
czyn kara pozbawienia wol-
ności do lat 3 oraz wyso-
ka grzywna. W przeszłości 
mężczyzna był notowany za 
podobne przestępstwa.

telefonu o wartości 1300 zł. 
Grozi mu do trzech lat wię-
zienia.

Przywłaszczenie tele-
fonów komórkowych jest 
karalne. W myśl obowią-
zujących przepisów należy 
zwrócić je właścicielom lub 
oddać do Biura Rzeczy Zna-
lezionych czy na najbliższy 
komisariat policji.

AK

dzić w ten sposób pienią-
dze jeszcze dwukrotnie, ale 
mieszkanki Starachowic 
przezornie informowały, że 
nie posiadają kont interne-
towych. I w tych przypad-
kach zawiadomiona została 
policja.

AK

Policjanci uratowali 24-letniego mieszkańca powiatu koneckie-
go przed popełnieniem samobójstwa.

Funkcjonariusze Policji Państwowej w Skarżysku-Kamiennej 
zatrzymali do kontroli drogowej matkę, która jechała z 7-letnim 
dzieckiem. Kobieta miała ponad 1,5 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

Komisariat Policji Państwowej w Stąporkowie zabezpieczył 
ponad 200 nielegalnych papierosów oraz około 150 kg krajanki 
tytoniowej.

Zespół kryminalny Komendy Policji Państwowej w Skarżysku-
-Kamiennej odzyskał dwa telefony komórkowe o łącznej warto-
ści ponad 2000 zł.

Do prób oszustw metodą „na policjanta” doszło w gminie Sta-
rachowice. Oszuści działali na szkodę osób starszych.



Baran 21.03–20.04

Pozytywne 
nastawienie do 
świata i ludzi 
jest pomocne 

w pokonywaniu co-
dziennych trudności. 
Życie  nie jest wyłącznie 
sielanką. Należy umieć 
cierpliwie znosić i te 
gorsze chwile. Odczu-
jesz wyraźne osłabienie 
organizmu w związku 
z okresem wiosennym, 
więc dbaj o zdrowie.  

Byk 21.04–20.05

Skoncentruj 
się bardziej 
i zmobilizuj, 
bo od tego, co 
postanowisz, 

zależeć będzie twoje dalsze 
życie zarówno osobiste jak 
i zawodowe. Partnerowi 
życiowemu okaż więcej 
cierpliwości i zrozumienia. 
Dbaj o formę fizyczną.

Bliźnięta 21.05–21.06 

Otrzymasz 
,,zielone świa-
tło” w wielu 

dziedzinach, wykorzystaj 
tę szansę, bo sukces jest w 
zasięgu ręki. Jednak wiedzy 
nigdy nie za wiele, więc 
może warto dalej się do-
kształcać a możliwości jest 

wyjątkowo wiele.

Rak 22.06–22.07

Wszystko uło-
ży się pomyśl-
nie, jeśli uwie-
rzysz w siebie. 
Pomyślny 

obrót spraw spowoduje, że 
odnajdziesz w sobie radość 
życia. Dobry nastrój udzieli 
się także całej rodzinie.  
W domu zapanuje spokój  
i harmonia.  

Lew 23.07–23.08 

Będziesz 
rozdrażniony 
i zmęczony 
nawałem pracy 
zawodowej. Po-

nadto dodatkowe obowiązki 
domowe czekają cię w 
związku z nadchodzącymi 
świętami. Staraj się jednak 
zachować spokój i nie po-
dejmuj żadnych decyzji pod 
wpływem impulsu

Panna 24.08–23.09

W każdych 
przedsięwzię-
ciach kieruj się 
rachunkiem 
ekonomicznym, 

a wówczas unikniesz finan-
sowych niespodzianek. Nie 
podejmuj się ryzykownych 
i trudnych wyzwań. W rela-

cjach partnerskich pielęgnuj 
uczucia.   .

Waga 24.09-23.10

Starasz się być 
osobą zorganizo-
waną, logicznie 
myślącą i dążącą 
do wyznaczone-

go celu. Twój talent  
i ambicja zostaną zauważo-
ne i odpowiednio docenione 
przez przełożonych. Unikaj 
jednak samotności, wolny 
czas spędzaj towarzysko.   

Skorpion 24.10–22.11
   

To nie jest 
odpowiedni czas 
na angażowanie 
się w ryzykowne 
działania. Należy 

pewne zamierzenia zwery-
fikować i przesunąć termin 
ich realizacji. Pamiętaj jed-
nak, by w ferworze spraw 
nie zapominać o swoich 
bliskich.

Strzelec 23.11–21.12
 

Układ planet 
sprawi, że od-
czujesz wzrost 
silnej woli. 
Pozwoli ci to 

na podejmowanie trafnych 
decyzji, które zaczniesz 
konsekwentnie wcielać 
w życie. W pracy możesz 
liczyć na uznanie w formie 
podwyżki i awansu.

  Koziorożec 22.12–20.01

Napotkasz 
trudności w 
załatwieniu nie-
których spraw. 
Należałoby 

wykazać się dyplomacją 
 i  wyjątkową cierpliwością. 
Przesilenie wiosenne oraz 
przemęczenie pracą zawo-
dową wpłyną na obniżenie 
twojej odporności. 

Wodnik 21.01–19.02

Twoim po-
czynaniom 
sprzyjać będzie 
dobre samopo-
czucie i opty-
mizm. Sytuacja 

finansowa pozwoli ci na 
małe szaleństwo w wydat-
kach. Spotkanie rodzinne 
przy świątecznym stole 
będzie wyjątkowo udane  
i mile wspominane.

Ryby 20.02–20.03

Nowe zadania 
podniosą 
poziom ad-
renaliny. Ale 

podołasz tym przedsięwzię-
ciom i poczujesz satysfak-
cję z tego, co robisz. Nie 
zadowala cię praca bez 
wyzwań. Wyjazd z rodziną 
to dobry sposób na zasłużo-
ny odpoczynek.

Wróżka Amanda     

HOROSKOP SUDOKU
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Rozrywka

Humor
Przychodzi pijak do knajpy i mówi do barmana: 

- Daj wódkę bo zaraz się zacznie. 
Przychodzi później i mówi: 

- Daj wódkę bo zaraz się zacznie. 
I znowu przychodzi i mówi: 
- Daj bo zaraz się zacznie. 

Barman wkurza się i mówi do pijaka: 
- Dawaj kasę. 

- No to się zaczęło! 

Lecą wariaci samolotem z doktorem.
Nagle awaria jednego silnika. Wszyscy złapali się dla 

równowagi skrzydła. Jeden z nich woła:
- Niech jeden z nas się puści to reszta przeżyje.

Na to doktor:
- Ja to zrobię!

I wszyscy wariaci zaczęli klaskać. 

Żona do męża przed wyjściem na plażę:
- Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich!

- To załóż łyżwy...

Twój mąż pamięta datę Waszego ślubu? 
– Na szczęście nie. 

– Na szczęście? 
– Wspominam mu o rocznicy kilka razy do roku, 

i zawsze dostaję coś fajnego... 

Rozmawia dwóch kolegów: 
- Podobno przestałeś pić? 

- To dzięki teściowej, stale widziałem ją potrójnie!
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