
GA ZE LA DLA UZDRO WI SKA
W Kra ko wie, w te atrze im. Ju liu sza Sło wac kie go od by ła się
Ga la Ga ze le Biz ne su 2011. Spo tka nie by ło zwień cze niem
dwu na stej edy cji kon kur su „Ga ze le Biz ne su”. Wię cej na str. 6
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O ICH ŻYCIU DECYDOWAŁY MINUTY
Dzięki natychmiastowej akcji strażaków dryfujące w nurcie
Wisły dwie osoby,  mężczyzna i jego piętnastoletnia córka,
wyrwane zostały z rąk śmierci. Więcej na str. 2

Z ŻYCIA WZIĘTEPOWIAT
WY MA GAM OD SIE BIE I  DRU ŻY NY
Lu bię być przy go to wa ny do za jęć, aby nie ro bić tre nin gu z
przy sło wio we go „ka pe lu sza” – mó wi w wy wia dzie dla Extra
Kor so tre ner Sła wo mir Grze sik. Wię cej na str. 15
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Dro dzy 
Czy tel ni cy

Od daj my dziś do rąk Pań stwa
pierw sze wy da nie no we go ty go dni ka
Extra Kor so. Jest mi nie zmier nie mi ło,
że po po nad dwu mie sięcz nej prze rwie
po now nie, tym ra zem ja ko Extra Kor so,
za go ści my w Pań stwa do mach. Chce my
być z Wa mi w tych do brych i w tych
złych chwi lach ży cia. To wa rzy szyć Wam
pi sząc o suk ce sach i nie opusz cza jąc Was
w trud nych sy tu acjach. Pi sać o spra wach
i pro ble mach nur tu ją cych lo kal ne spo -
łecz no ści, nie ucie ka jąc od te ma tów
trud nych i waż nych.

Po ka zy wać bę dzie my na na szych ła -
mach praw dzi we ży cie bez słod ko ści,
skła da ją ce się ze wzlo tów, ale jak że czę -
sto i z upad ków. Od no to wy wać je go ja -
sne, jak i ciem ne bar wy i od cie nie. Do -
cie kać bę dzie my praw dy bez wzglę du ja -
ka by ona nie by ła. Nie uni kać bę dzie -
my, je śli trze ba bę dzie ostrych po le mik
i kon struk tyw nej kry ty ki. Chce my być
obiek tyw nym i nie za leż nym me dium
bar dzo po waż nie trak tu ją cym swo ją mi -
sję spo łecz ną ja ką jest dzien ni kar stwo.

Na szym ce lem w swo jej roz po czy na -
ją cej się pra cy dzien ni kar skiej jest to, aby
na si Czy tel ni cy do strze gli w na szym ty -
go dni ku ga ze tę obiek tyw ną, nie za leż ną
i opi nio twór czą, po waż nie trak tu ją cą to,
co zwie się rze tel nym dzien ni kar stwem.
Chce my być z Wa mi, żyć Wa szy mi pro -
ble ma mi, cie szyć się wspól nie z Wa szych
suk ce sów i ra zem mar twić się z po ra żek.
Bo ta kie jest już na sze ży cie, to oso bi ste
i to spo łecz ne. Pi sać bę dzie my z my ślą
o Was i dla Was, gdyż ta ka jest na sza mi -
sja spo łecz na.

AN DRZEJ BO RYC KI
Re dak tor Na czel ny

Kosz tem 16 mi lio nów zło tych bu -
do wa ny jest w Sol cu -Zdro ju kom pleks
mi ne ral nych ba se nów. In we sty cja po -
wsta je na za sa dzie za war te go part ner stwa
pu blicz no – pry wat ne go. Jej stro na mi są
gmi na So lec -Zdrój i spół ka Ma li no wy
Zdrój. Prze wi dzia ny ter min za koń cze nia
bu do wy to gru dzień te go ro ku.

In we sty cję w kil ku aspek tach moż -
na uznać za bar dzo in no wa cyj ną. Pro -
jekt re ali zo wa ny w sys te mie part ner stwa
pu blicz no – pry wat ne go za kła da no wa -
tor ską for mę fi nan so wa nia gdzie za an -
ga żo wa ne są środ ki Eu ro pej skie go Fun -
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go, po moc
pu blicz na bu dże tu Pań stwa oraz środ ki
wła sne part ne rów pro jek tu, czy li gmi ny
So lec -Zdrój i spół ki Ma li no wy Zdrój. 

Wię cej na str. 4

Mineralne w Solcu

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy naszym Czytelnikom

najserdeczniejsze życzenia
świąteczne. Oby nadchodzące Święta

były dla Państwa czasem radości,
pokoju i nadziei. Czasem pełnym

miłości, zrozumienia, ciepła
i prawdziwej rodzinnej atmosfery.

Oby przy rodzinnym stole już
na stałe zagościła pogoda ducha

i wiara w to, że będzie lepiej. 

Zespół redakcyjny tygodnika 
Extra Korso
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Dzię ki na tych mia sto wej ak cji stra ża ków dry -
fu ją ce w nur cie Wi sły dwie oso by,  męż czy -
zna i je go pięt na sto let nia cór ka, wy rwa ne zo -
sta ły z rąk śmier ci.

W so bo tę, 24 mar ca, o go dzi nie 16.00  Po wia -
to we Sta no wi sko Kie ro wa nia Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Bu sku -Zdro ju otrzy ma ło zgło sze nie o
dry fu ją cych oso bach przy łód ce na Wi śle  w miej -
sco wo ści Błot no wo la gmi nie  No wy Kor czyn.  Na
miej sce zda rze nia na tych miast zo sta ły skie ro wa ne
dwa sa mo cho dy po żar ni cze, je den z Jed nost ki Ra -

tow ni czo - Ga śni czej Bu sko -Zdrój z ło dzią
mo to ro wą i dru gi z Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej Błot no wo la. 

Oso by znaj du ją ce się w wo dzie, oj ciec
z pięt na sto let nią cór ką ko rzy sta jąc ze sło -
necz nej po go dy wy pły nę li re kre acyj nie na
Wi słę. Po kil ku na stu mi nu tach pły nię cia
ude rzy li praw do po dob nie  w  ja kąś  nie -
wi docz ną z po zio mu ta fli wo dy prze szko -
dę. Przy pusz czal nie mógł  to być al bo ko -
nar drze wa al bo ja kiś in ny du ży, bli żej nie -
okre ślo ny ele ment, któ rych obec nie w
wart ko pły ną cej rze ce jest peł no. Po chwi -
li łódź za czę ła na bie rać wo dy i obo je mi -
mo wy sił ków nie po tra fi li za pa no wać nad
sy tu acją. 

We zwa li na po moc stra ża ków, któ rzy
pod pły nę li do uszko dzo nej ło dzi i prze ję -

li dry fu ją cych roz bit ków. Po wy do sta niu z wo dy
obo je zo sta li  prze trans por to wa ni na brzeg gdzie
udzie lo na zo sta ła im pierw sza po moc, po czym
prze ka za no ich eki pie po go to wia ra tun ko we go.
Jed na ze znaj du ją cych się w po trza sku  osób, a by -
ła nią dziew czy na w związ ku  z ob ja wa mi sil ne go
wy zię bie nia or ga ni zmu zo sta ła za bra na do szpi ta -
la. 

Dzię ki szyb kiej ak cji stra ża ków zda rze nie to
za koń czy ło się szczę śli wie. W tym miej scu na le ży
wspo mnieć, że  Wi sła  na od cin ku no wo kor czyń -
skim, w re jo nie uj ścia Ni dy jest bar dzo zdra dli wa i
nie bez piecz na. Wy stę pu ją tu bar dzo sil ne wi ry,
któ re po chło nę ły już nie jed ną ofia rę. 

AB, RG
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Czas re flek sji 
i roz my ślań

Świę ta Wiel ka noc ne tuż, tuż. Wi dać to
go łym okiem. Od pew ne go już cza su ob ser -
wu je my praw dzi wą, przed świą tecz ną go -
rącz kę za ku pów. Han dlow cy ze swo imi
świą tecz ny mi de ko ra cja mi wy szli
przed swo je skle py, za chę ca jąc klien tów
do za ku pów, a sie ci han dlo we przy cią ga ją
ku pu ją cych róż ne go ro dza ju pro mo cja mi,
ofe ru jąc wpro wa dza ne do sprze da ży no wo -
ści. Jed ne ce ny szy bu ją ostro w gó rę, jak
na przy kład jaj ka i świą tecz ne słod kie wy -
pie ki, in ne spa da ją w dół. Jed nym sło wem
za czę ła krę cić się i to na do bre przed świą -
tecz na ka ru ze la. I tak jest w ca łym kra ju.

Ko lo ro we, te le wi zyj ne re kla my, przy stro -
jo ne od święt nie wy sta wy skle po we, pół ki
peł ne roz ma itych to wa rów, spro wa dza nych
z my ślą o zbli ża ją cych się świę tach, eks po -
no wa ne i to moc no ce ny z bo ni fi ka tą
i wzmo żo ny ruch, jak że moc no dzia ła ją
na ludz ką psy chi kę i wy obraź nię. W tych
dniach wy da je nam się, że nic nie jest waż -
niej sze, jak świę ta. W pra cy, w do mu czy
na uli cy o ni czym in nym nie mó wi my, jak tyl -
ko o świą tecz nych przy go to wa niach.

Przy go to wu jąc się do te go, naj waż -
niej sze go dla nas ka to li ków świę ta, ja kim
jest Wiel ka noc ro bi my po rząd ki, te do mo -
we i te wo kół na szych do mostw i po se sji.
My śli my o upo rząd ko wa niu swo je go oto -
cze nia, o tym, aby w na szym do mu by ło
świą tecz nie, czy sto i przy jem nie, aby na -
sza po se sja by ła po sprzą ta na. Ale czy
przed świę ta mi wiel ka noc ny mi po my śle li -
śmy rów nież o upo rząd ko wa niu wła sne go
ży cia, o tym, aby śmy sta li się lep szy mi,
życz liw szy mi w sto sun ku do in nych, aby -
śmy wy zwo li li z sie bie chęć po mo cy i słu -
że nia in nym, a szcze gól nie tym, któ rzy
po mo cy ocze ku ją. 

Okres wiel kie go po stu po wi nien być
dla każ de go z nas okre sem po świę co nym
roz my śla niom nad sa mym so bą, cza sem
głę bo kie go prze ży wa nia Wiel kie go Ty go -
dnia i re flek sji nad na szym ży ciem. Prze -
ży wa jąc wszyst ko to, co wią że się ze
świę ta mi, nie za po mi naj my o czło wie ku.
Ro zej rzyj my się do ko ła i po myśl my, czy
w te świą tecz nej go rącz ce za ku pów i po -
rząd ków nie za po mnie li śmy cza sem o naj -
bliż szych. Czy gdzieś bli sko nas nie
miesz ka ro dzi na, któ ra po trze bu je po mo -
cy? Czy gdzieś obok nas nie ma osób sa -
mot nych, któ re w świę ta pra gną, aby ktoś
ich od wie dził? Czy w na szym są siedz twie
nie ma lu dzi star szych, któ rym trze ba oka -
zać odro bi nę ser ca? Po myśl my.

Tak nie wie le trze ba, aby dru gie mu czło -
wie ko wi dać ra dość ży cia. Ot tak, przez
drob ny, tak cza sem nie wie le dla nas zna -
czą cy gest ser ca. Po wie dzieć mu, że nie
jest sam, że nikt nie jest z gó ry ska za ny
na sa mot ność, że mo że i on stać się szczę -
śli wym czło wie kiem.

Na ucz my się wi dzieć świat i na sze ży cie
nie tyl ko przez pry zmat wła sne go do świad -
cze nia, ale tak że przez pry zmat pew nej spo -
łecz nej i ludz kiej wraż li wo ści, któ rej tak bar -
dzo nam dziś bra ku je. Być mo że wte dy nasz
świat, na sze wi dze nie ży cia bę dzie in ne. Bę -
dzie szczę śliw sze i nor mal niej sze, po zba -

wio ne za wi ści i nie na wi -
ści, za zdro ści i obo -
jęt no ści, bez po god -
ni za pie nią dzem
i do bra mi ma te rial -
ny mi. Na ucz my się
pa trzeć ocza mi dru -
gie go czło wie ka.

AN DRZEJ BO RYC KI
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Sza now ni Pań stwo, 
Miesz kań cy Po wia tu Bu skie go

Z oka zji nad cho dzą cych Świąt Wiel ka noc nych
w imie niu wła snym oraz Ra dy i Za rzą du Po wia tu Bu skie -
go prze ka zu je my na rę ce miesz kań ców na sze go Po wia tu
naj lep sze ży cze nia po go dy du cha, opty mi zmu i wio sen nej
ener gii na ko lej ne mie sią ce.

Niech te Świę ta Wiel ka noc ne, pod czas któ rych zgod -
nie ze sta ro pol skim oby cza jem dzie li my się jaj kiem – sym -
bo lem ży cia i od ra dza nia się sił wi tal nych, przy nio są Pań -
stwu wie le ra do ści, spo ko ju i do bro dziejstw ob fi te go sto łu.

Ży czy my tak że uda nej za ba wy dyn gu so wej oraz wie le
cie pła i ser decz no ści w ro dzin nym gro nie, a przede wszyst kim, by te Świę ta spę dzi li
Pań stwo w zdro wiu i po god nym na stro ju.

Sta ro sta Bu ski
JE RZY KO LARZ

Prze wod ni czą cy 
Ra dy Po wia tu w Bu sku -Zdro ju
KRZYSZ TOF GA JEK 

Sza now ni 
Pań stwo, Miesz kań cy

Po wia tu Bu skie go
Z oka zji nad cho dzą -
cych Świąt Wiel ka -
noc nych w imie niu

wła snym oraz Za rzą -
du Po wia to we go Pol -
skie go Stron nic twa

Lu do we go w Bu sku -
-Zdro ju skła dam

wszyst kim Miesz kań -
com na sze go re gio nu
naj ser decz niej sze ży -
cze nia, du żo zdro wia,

spo ko ju i ob fi te go
sto łu.

Pre zes Za rzą du 
Po wia to we go

PSL w Bu sku -Zdro ju
JE RZY KO LARZ

Niech 
Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie 
odrodzenie duchowe,

napełni Państwa 
spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu
trudności

i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość,
a przy stole niech 
zasiądą Przyjaciele,

których miłość, 
dobroć, radość

pozostaną z Państwem 
na wiele dni i tygodni

Poseł na Sejm RP
KONSTANTY
MIODOWICZ

O ich ży ciu de cy do wa ły mi nu ty 
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Aby jak naj le piej speł nić ocze ki wa -
nia na szych Klien tów, umoż li wić im
pro sty, oszczęd ny i no wo cze sny spo -
sób za rzą dza nia środ ka mi pie nięż ny mi
Nad wi ślań ski Bank Spół dziel czy w Sol -
cu -Zdro ju stwo rzył kil ka wa rian tów ra -
chun ków oszczęd no ścio wo – roz li cze -
nio wych. 

Po zwa la ją one na: ła twy i szyb ki
do stęp do środ ków na ra chun ku dzię ki
mię dzy na ro do wej kar cie VI SA Clas sic
De be to wa – sieć po nad 4 000 ban ko -
ma tów; moż li wość ter mi no we go re gu -
lo wa nia płat no ści za po mo cą zle ce nia
sta łe go lub po le ce nia za pła ty; moż li -
wość lo ko wa nia nad wy żek fi nan so wych
na ko rzyst nie opro cen to wa nych lo ka -
tach ter mi no wych; ko rzy sta nie z do dat -
ko wych środ ków fi nan so wych – kre dyt
od na wial ny; do stęp do in for ma cji o sta -
nie środ ków, wy so ko ści od se tek i ob ro -
tach na ra chun ku po przez te le fo nicz ną
in for ma cję na ha sło; in for ma cje o sal -
dzie na ra chun ku i wol nych środ kach
w for mie ko mu ni ka tów SMS.

Ra chun ki oszczęd no ścio wo – roz li -
cze nio we POL -Kon to słu żą do gro ma -
dze nia środ ków fi nan so wych przez
oso by fi zycz ne i prze pro wa dza nia roz -
li czeń pie nięż nych, z wy jąt kiem roz li -
czeń zwią za nych z pro wa dze niem dzia -
łal no ści go spo dar czej. Wpła ty na ra -
chu nek mo gą być do ko ny wa ne w for -
mie go tów ko wej lub za po mo cą prze -
le wu. Na to miast wy pła ty re ali zo wa ne
za po mo cą cze ku, dys po zy cji po le ce -
nia prze le wu oraz kar ty płat ni czej. 

Za ło że nie POL -Kon ta jest bez płat -
ne. Po sia dacz ra chun ku mo że re gu lo -
wać bez go tów ko wo w ra mach zle ceń
na leż no ści za usłu gi i in ne świad cze nia
jak: czynsz, te le fon, ener gia, gaz itp.

Ra chun ki oszczęd no ścio wo – roz li -
cze nio we POL -Kon to umoż li wia ją bie -
żą ce kon tro lo -
wa nie fi nan -
sów. 

Wy bier z
naj lep szy pa -
kiet dla sie -
bie, któ ry
speł ni Two -
je po trze by:
POL  -Kon -
to – pod sta -
wo wy ra chu nek
dla każ de go
Klien ta; POL -
- K o n  t o

VIP – pre sti żo wy ra chu nek dla naj bar -
dziej wy ma ga ją cych Klien tów z za de -
kla ro wa ny mi mie sięcz ny mi wpły wa mi
na ra chu nek w wy so ko ści co naj mniej
3000 zł; POL -Kon to SE NIOR – ra chu -
nek dla eme ry tów po 60 ro ku ży cia;

POL -Kon to STU DENT – ra chu -
nek dla słu -

cha czy szkół wyż szych, któ rzy roz po -
czę li na ukę przed 25 ro kiem ży cia;
POL -Kon to JU NIOR – bez płat ny ra -
chu nek dla dzie ci i mło dzie ży w wie ku
od 13 do 18 lat.

POL -Kon to to wię cej niż po je dyn -
czy pro dukt – to ca ła ga ma pro duk tów
po wią za nych ze so bą i uzu peł nia ją cych

się na wza jem. Ta kie roz wią za nie
umoż li wia spraw ne i oszczęd -

ne za rzą dza nie fi nan sa mi
oso bi sty mi.

M a  -
jąc prze ko -

na nie, iż każ -
dy Klient jest in -

ny, ma róż ne po trze by i wy ma ga nia
fi nan so we, ocze ku je wy so kiej ja ko ści
pro duk tu przy jak naj niż szych kosz -
tach, pro po nu je my w atrak cyj nym
pa kie cie na szych usług ni skie pro wi -
zje od wpłat go tów ko wych: opła ty
za ener gię elek trycz ną i usłu gi te le ko -
mu ni ka cyj ne z wy jąt kiem po łą czeń
ko mór ko wych – 1,50 zł; wpła ty
na ra chun ki in nych ban -
ków: – do 1000 zł – 2,80 zł, – po wy -
żej 1000 zł – 0,5% 

Za pra sza my do na szych naj bli żej
po ło żo nych pla có wek: w Sol cu -Zdro ju
przy ul. 1 Ma ja 6 od go dzi ny 7.00
do 17.30; w Pa ca no wie przy ul. Bie -
chow skiej 2 od go dzi ny 7.20 do 14.45;
w Bu sku Zdro ju: – do Od dzia łu
przy ul. Woj ska Pol skie go 2 od go dzi -
ny 7.45 – do 16.30; – do Fi lii przy ul.
Ko ściusz ki 28 od go dzi ny 7.30
do 15.30; – do Punk tu Ka so we go
w po miesz cze niach Urzę du Skar bo we -
go przy ul. 12 Stycz nia 17 od go dzi ny
7.30 do 14.30.

Za pra sza my do ko rzy sta nia
z roz li czeń za po śred nic twem POL -
-Kon ta

ZA RZĄD  BAN KU

Kon to oszczęd no ścio wo – roz li cze nio we 
Pol -Kon to to wię cej niż po je dyn czy pro dukt – to ca ła ga ma pro duk tów po wią za nych ze so bą i uzu peł nia ją cych się na wza jem. 
Ta kie roz wią za nie umoż li wia spraw ne i oszczęd ne za rzą dza nie fi nan sa mi oso bi sty mi.

reklama



We wrze śniu 2011 r. roz po -
czę to re ali za cję pro jek -
tu pod na zwą „Kom -

pleks mi ne ral nych ba se nów w Sol cu -
-Zdro ju”. In we sty cja ta wy ko ny wa na jest
przy udzia le Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Dzia -
ła nia 2.3 Pro mo cja go spo dar cza i tu ry -
stycz na re gio nu, Re gio nal ny Pro gra mu
Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Świę to krzy -
skie go na la ta 2007 – 2013. Part ne ra mi
pro gra mu są gmi na So lec -Zdrój oraz
Spół ka Ma li no wy Zdrój – wła ści ciel ho -
te li Ma li no wy Zdrój w Sol cu -Zdro ju
oraz Ma li no wy Dwór w Świe ra do wie.
In we sty cja wpi su je się w oś Prio ry te to wą
2, Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go czy li „Wspar cie in no wa -
cyj no ści, bu do wa spo łe czeń stwa in for -
ma cyj ne go oraz wzrost po ten cja łu in we -
sty cyj ne go re gio nu”. 

In we sty cję w kil ku aspek tach moż -
na uznać za bar dzo in no wa cyj ną. Pro -
jekt re ali zo wa ny w sys te mie part ner stwa
pu blicz no – pry wat ne go za kła da no wa -
tor ską for mę fi nan so wa nia gdzie za an -
ga żo wa ne są środ ki Eu ro pej skie go Fun -
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go, po moc
pu blicz na Bu dże tu Pań stwa oraz środ ki
wła sne part ne rów pro jek tu, czy li gmi ny

So lec -Zdrój i spół ki Ma li no wy Zdrój. 
Ko lej nym cie ka wym i no wym roz -

wią za niem jest sam cha rak ter ba se nów
wy ko rzy stu ją cych naj sil niej szą na świe -
cie wo dę siarcz ko wą z od wier tu „Ma li -
na” sto so wa ną do tej po ry je dy nie
w ho te lach Ma li no wy Zdrój oraz Ma li -
no wy Dwór. Jest to sil nie zmi ne ra li zo -
wa na so lan ka chlor ko wo -so do wa,
siarcz ko wa, brom ko wa, jod ko wa, bo ro -
wa o naj więk szym na świe cie stę że niu
ak tyw nych związ ków siar ki tj. ok. 900
mg /l. Od po wied nio przy go to wa ną sto -
su je się do le cze nia m. in. cho ro by zwy -
rod nie nio wej sta wów i krę go słu pa, reu -
ma to idal ne go za pa le nia sta wów i krę go -
słu pa, ukła do wych cho rób tkan ki łącz -
nej, sta nów po ura zo wych i prze cią że -
nio wych na rzą dów ru chu oraz prze wle -
kłych cho rób skó ry.

Pro jekt kom plek su na po cząt ku
prze wi dy wał wy bu do wa nie ba se nów
pły wac kich z funk cją re kre acyj ną, jed -
nak dzię ki dość dłu gim prze my śle -
niom i wspól nym usta le niom po sta no -
wio no stwo rzyć kom pleks ba se no wo -
-lecz ni czy opar ty na pierw szym w Pol -
sce tak du żym ba se nie z lecz ni czą wo -
dą siarcz ko wą. Do dat ko wo prze wi dzia -
no kil ka funk cji użyt ko wych za wie ra ją -
cych: ze spół ba se no wy o cha rak te rze
re kre acyj no – wy po czyn ko wym.
Oprócz ba se nu lecz ni cze go dwa ba se -

ny we wnątrz bu dyn ku (ba sen dla dzie -
ci) i je den ze wnętrz ny, sau ny, ja cuz zi,
od no wę bio lo gicz ną – sa le do ma sa żu,
za bie gi SPA, fit ness, si łow nię, ga stro -
no mię po dzie lo ną na część ban kie to -
wą i re stau ra cyj ną wraz z moż li wo ścią
ko rzy sta nia z po sił ków i na poi bez po -
śred nio z sa li ba se no wej, część re ha bi -
li ta cyj ną z ką pie la mi siar ko wy mi
w wan nach, ga bi ne ta mi le kar ski mi, fi -
zy ko te ra pią, ki ne zy te ra pią, itd., za go -
spo da ro wa nie ze wnętrz ne wraz z pod -
jaz da mi oraz cią ga mi pie szy mi, któ re
ma ją na ce lu in te gro wać ist nie ją cy
Park Zdro jo wy i te re ny zie lo ne z po -
wsta ją cą in we sty cją.

Pro jekt jest uzu peł nie niem ba zy
lecz nic twa uzdro wi sko we go Sol ca -Zdro -
ju oraz re gio nu bu skie go. Bu do wa
obiek tu na ba zie lecz ni czych za so bów
wód siarcz ko wych oraz ja ko ści świad -
czo nych usług przez Ma li no we Ho te le
wpły nie na po sze rze nie funk cji wy po -
czyn ko wo – lecz ni czej po wia tu i re gio -
nu oraz przy śpie szy wzrost dy na mi ki
ru chu tu ry stycz ne go. Po wo dze nie in we -
sty cji upa tru je się w ob słu dze ku ra cju -
szy uzdro wisk (So lec -Zdrój, Bu sko -
-Zdrój), go ści prze by wa ją cych w ho te lu
„Ma li no wy Zdrój”, a w nie da le kiej
przy szło ści rów nież „Ma li no wy Raj”,
miesz kań ców gmi ny So lec -Zdrój i po -
wia tu bu skie go oraz po bli skich miast tj.
San do mie rza, Kielc, Kra ko wa, Tar no wa
i Ję drze jo wa, po zo sta łych tu ry stów od -
wie dza ją cych re gion oraz osób ko rzy -
sta ją cych z moż li wo ści am bu la to ryj ne -
go lecz nic twa uzdro wi sko we go. Ba sen
re kre acyj ny bę dzie rów nież udo stęp nia -
ny na po trze by szkół. 

Ter min za koń cze nia prac prze wi -
dzia ny jest na gru dzień 2012 ro ku,
a w stycz niu 2013 ro ku na stą pi otwar -
cie dla go ści. Te ren in we sty cji w gra ni -
cach opra co wa nia to 36500 m2, po -
wierzch nia użyt ko wa – 4490 m2.

Już od kwiet nia 2012 ro ku spół ka
Ma li no wy Zdrój wraz z gmi ną So lec -
-Zdrój za mie rza ją roz po cząć sze ro ką
kam pa nię re kla mo wą. Przy bli ży ona

przy szłym go ściom moż li wo ści te go
kom plek su i uzmy sło wi róż ni cę po mię -
dzy zwy kły mi ba se na mi a miej scem,
któ re bę dzie re ali zo wać mi sję le cze nia
i pro fi lak ty ki wie lu cho rób, wspie ra nia
pro ce su re kon wa le scen cji i re wi ta li za cji
oraz za pew nie nia re lak su li kwi du ją ce go
skut ki stre su i zmę cze nia. Wszyst ko to
w spo koj nej i ci chej miej sco wo ści czę -
sto na zy wa nej „sło necz nym uzdro wi -
skiem” dys po nu ją cej naj sil niej szym
na świe cie na tu ral nym su row cem lecz -
ni czym. 

PA WEŁ PA TRZA ŁEK

Publicystyka Czwartek, 5 kwietnia 20124
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Mi ne ral ne w Sol cu
Kosz tem 16 mi lio nów zło tych bu do wa ny jest w Sol -
cu -Zdro ju kom pleks mi ne ral nych ba se nów. In we sty -
cja po wsta je na za sa dzie za war te go part ner stwa pu -
blicz no – pry wat ne go. Jej stro na mi są gmi na So lec -
-Zdrój i spół ka Ma li no wy Zdrój. Prze wi dzia ny ter min
za koń cze nia bu do wy to gru dzień te go ro ku.



Powiat 5
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Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się

do życia wiosny i wiarą w sens życia,
pogody w sercu, smacznego jajka,

mokrego dyngusa 
oraz samych sukcesów wszystkim

Klientom
i sympatykom

życzą
Rada Nadzorcza

Zarząd i Pracownicy
Nadwiślańskiego Banku

Spółdzielczego
w Solcu-Zdroju

Zdrowych, radosnych pełnych nadziei
Świąt Wielkanocnych mieszkańcom 

gminy Solec-Zdrój życzy

Naj ser decz niej -
sze ży cze nia 

ra do snych Świąt
Wiel kiej No cy,
od po czyn ku w 

ro dzin nym gro -
nie,zdro wia, 

po go dy du cha i
wie le wio sen ne -

go opty mi zmu
skła da Czy tel ni -
kom Extra Kor so

Zarząd Uzdrowiska
Busko-Zdrój  S.A.

Przewodniczący Rady Gminy
CZESŁAW STĘPIEŃ 

Wójt Gminu
ADAM PAŁYS

Bu sko wia ni nem Ro ku 2011 zo stał
Bog dan Pan hirsz współ za ło ży ciel
i dy rek tor Za rzą du Gru py Pol skie
Skła dy Bu dow la ne S.A. w We łczu.
Pod czas uro czy stej ga li, nie kry jąc
wzru sze nia, lau re at ode brał sta tu et -
kę „Siew cy”. 

– Dzię ku ję miesz kań com Bu ska -
-Zdro ju, któ rzy mnie do strze gli, ka pi tu -
le na gro dy za wy róż nie nie oraz żo nie,
któ ra jest spraw cą mo je go suk ce su. Mo -
ją pa sją jest pra ca. Cza sem na wet przez
14 go dzin dzien nie nie od cho dzę
od kom pu te ra. Nie je stem oso bą pu -
blicz ną. Cie szę się, że Gru pa PSB jest
do brą mar ką dla Bu ska i po ma ga w je -
go pro mo cji. Po sta ram się w przy szło -
ści za słu żyć na ten ty tuł – po wie dział
Bog dan Pan hirsz od bie ra jąc z rąk bur -
mi strza Wal de ma ra Si ko ry sta tu et kę
„Siew cy”.

„Bu sko wia nin Ro ku 2011” to
współ za ło ży ciel i dy rek tor Za rzą du
Gru py Pol skie Skła dy Bu dow la ne S.A.
Gru pa PSB z sie dzi bą w We łczu dzia ła
na lo kal nym ryn ku już od 14 lat, bę dąc
naj więk szą i naj szyb ciej roz wi ja ją cą się
w Pol sce sie cią hur tow ni ma te ria łów
bu dow la nych oraz mar ke tów dom
i ogród.

Gru pa PSB S.A. nie za po mi -
na o spo łecz nej ro li biz ne su. Przed się -
bior stwo udzie la wspar cia wy da rze -
niom ar ty stycz nym i kul tu ral nym.
Od lat fir ma jest Zło tym Me ce na sem
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Mu zycz -
ne go im. Kry sty ny Jam roz oraz Ogól -
no pol skie go Fe sti wa lu Pio sen ki im.
Wojt ka Be lo na „Nie chaj za brzmi Bu ko -
wi na”. Gru pa an ga żu je się rów nież

w Ogól no pol ski Prze gląd Fo to gra ficz -
ny „Po ni dzie” i wie le in nych kul tu ral -
nych i spo łecz nych ini cja tyw. 

Pla no wa na bu do wa pierw sze go
czte ro gwiazd ko we go ho te lu w gmi -
nie – „Sło necz ny Zdrój Me di cal Spa &
Wel l nes”, któ rej po my sło daw cą jest
Bog dan Pan hirsz, to ko lej na stra te gicz -
na dla Bu ska in we sty cja. In we sty cja ta
nie sie za so bą no we miej sca pra cy, i co
waż ne bę dzie zna ko mi tą pro mo cją mia -
sta oraz wa lo rów lecz ni czych na sze go
ku ror tu. 

W V edy cji ple bi scy tu do ty tu łu
„Bu ko wia ni na Ro ku 2011” no mi no wa -
ni zo sta li rów nież Ro bert Osiń ski
i Fran ci szek Ru sak. Pierw szy to twór ca
i do wód ca Gru py Re kon struk cji Hi sto -
rycz nej „Pułk Żu awów Śmier ci”, re gio -

na li sta i hi sto ryk, dru gi to pi sarz, spo -
łecz nik, współ za ło ży ciel To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Bu ska -Zdro ju, au tor pu bli -
ka cji o Bu sku i re gio nie Po ni dzia. 

Dla każ de go z no mi no wa nych
przy go to wa na zo sta ła de dy ka cja mu -
zycz na w wy ko na niu ze spo łów dzia ła ją -
cych przy Bu skim Sa mo rzą do wym
Cen trum Kul tu ry. Kan dy da ci do ty tu łu
otrzy ma li rów nież pre zen ty w po sta ci
gra fik au tor stwa Pio tra Ka le ty.

Gwiaz dą wie czo ru by li ar ty ści
z Pań stwo we go Te atru Mu zycz ne go
z Ka li nin gra du, któ rzy przed sta wi li pu -
blicz no ści rock -ope rę „Ży cie i śmierć
Jo aqu ina Mu rie ty” z mu zy ką Alek sie ja
Ryb ni ko wa. 

Tekst. EHR Fot. P. KA LE TA

Je go pa sją jest pra ca



W marcu wójtowie
i burmistrzowie
z terenu powiatu
staszowskie
dwukrotnie spotykali
się w starostwie
staszowskim, w celu
przedyskutowania
wspólnych spraw
i problemów jakie mają
do rozwiązania
w najbliższym czasie. 

Głów nym te ma tem spo tka nia ja -
kie od by ło się w pierw szych dniach
mar ca by ło wy pra co wa nie za sad po -
dzia łu środ ków Po wia to we go Urzę -
du Pra cy prze zna czo nych na sta że
i pra ce in ter wen cyj ne w po szcze gól -
nych gmi nach. Dru gi pro blem po ru -
sza ny pod czas ob rad do ty czył prze -
kształ ceń Są dów Re jo no wych oraz
dzia łań, ja kie pod ję to w po wie cie
sta szow skim i w in nych po wia tach,
aby za po biec pla no wa nej re for mie.
In for ma cji w tej spra wie udzie li li: wi -
ce sta ro sta sta szow ski Mi chał Skot -
nic ki i za stęp ca bur mi strza Sta szo wa
To masz Fą fa ra, któ rzy 29 lu te go re -
pre zen to wa li po wiat sta szow ski wraz
z pra cow ni ka mi Są du Re jo no we go
w Sta szo wie na ma ni fe sta cji
przed Mi ni ster stwem Spra wie dli wo -
ści. Dzień póź niej wi ce sta ro sta Mi -
chał Skot nic ki uczest ni czył w ob ra -
dach Sej mo wej Ko mi sji Spra wie dli -
wo ści i Praw Czło wie ka, pod czas
któ rej przed sta wił ar gu men ty prze -
ciw ko li kwi da cji Są du Re jo no we go
w Sta szo wie.

Po nad to 15 mar ca Mi chał Skot nic -
ki i To masz Fon fa ra wzię li udział w ze -
bra niu człon ków za ło ży cie li sto wa rzy -
sze nia,, Ami ci Cu riae” (Przy ja ciel Są -
du). Po wsta nie sto wa rzy sze nia, to re ak -
cja na pla ny mi ni stra Ja ro sła wa Go wi na,
za kła da ją ce li kwi da cję 116 są dów re jo -
no wych w mia stach po wia to wych.
W spo tka niu za ło ży ciel skim,, Ami ci
Cu riae” udział wzię ło bli sko stu przed -
sta wi cie li sa mo rzą dów z ca łej Pol ski. 

Wła dze po wia tu sta szow skie go
nie usta ją w pro wa dze niu róż nych

roz mów i kon sul ta cji ma ją cych za po -
biec li kwi da cji Są du Re jo no we go
w Sta szo wie, ostat nio tak że z mar szał -
kiem wo je wódz twa Ada mem Ja ru ba -
sem. W po wie cie sta szow skim zo stał
za wią za ny, rów no le gle do sto wa rzy -
sze nie kra jo we go,, Ami ci Cu riae”,
Spo łecz ny Ko mi tet Obro ny Są du Re -
jo no we go w Sta szo wie pod prze wod -
nic twem sta ro sty sta szow skie go An -
drze ja Kru zla. W do ku men cie pod pi -
sa nym m. in. przez wszyst kich bur mi -
strzów i wój tów z te re nu po wia tu sta -
szow skie go czy ta my: – W związ ku
z pla no wa ną przez Mi ni ster stwo Spra -
wie dli wo ści re for mą struk tu ry or ga ni -
za cyj nej są dow nic twa po wszech ne go,
ja ko przed sta wi cie le sa mo rzą du te ry -
to rial ne go, in sty tu cji pu blicz nych
i pry wat nych, przed się biorstw, or ga ni -
za cji po za rzą do wych oraz ja ko oby -
wa te le, wy ra ża my sta now czy sprze ciw
wo bec pla nów li kwi da cji Są du Re jo -
no we go w Sta szo wie. 

Nie zga dza my się na: wpro wa dze -
nie re for my struk tu ry or ga ni za cyj nej są -
dów re jo no wych bez uwzględ nie nia
istot nych czyn ni ków spo łecz no -eko no -
micz nych oraz ko mu ni ka cyj nych; ogra -
ni cze nie kon sty tu cyj nie za gwa ran to wa -
ne go oby wa te lom do stę pu do są dów;
stop nio we ob ni że nie po ten cja łu in sty -

tu cjo nal ne go po wia tu sta szow skie go
oraz za bu rza nie utrwa lo ne go hi sto rycz -
nie po czu cia przy na leż no ści do lo kal -
nej spo łecz no ści.

Ja ko przed sta wi cie le i człon ko wie
spo łecz no ści lo kal nej nie mo że my po -
zo stać obo jęt ni na dzia ła nia, któ re są
w na szej oce nie szko dli we. W związ ku
z po wyż szym żą da my za nie cha nia
wpro wa dze nia re for my struk tu ry or ga -
ni za cyj nej są dów re jo no wych, obej mu -
ją cej li kwi da cję Są du Re jo no we go
w Sta szo wie. 

Zwra ca my się do wszyst kich miesz -
kań ców po wia tu sta szow skie go z ape -
lem o wspar cie dzia łań na rzecz obro ny
Są du Re jo no we go w Sta szo wie.

Na to miast te ma tem wio dą cym kon -
wen tu wój tów i bur mi strzów po wia tu
sta szow skie go, ja ki od był się 9 mar ca
by ły spra wy do ty czą ce ochro ny śro do -
wi ska i go spo dar ki od pa da mi w związ -
ku z pil ną ko niecz no ścią do sto so wa nia
dzia łań w tym ob sza rze w po szcze gól -
nych jed nost kach sa mo rzą do wych
do wy mo gów no wej usta wy, ja ka wej -
dzie w ży cie z dniem 1 lip ca 2013 ro ku. 

Za da nia za pi sa ne w usta wie
i zmia ny, ja kie wpro wa dzi ten akt
praw ny zre fe ro wał To masz Ża kie -

wicz, pre zes,, Eko pol -Ż” Sp.
z o.o., któ ry od 10 lat zaj mu je
się tą pro ble ma ty ką. Po ru szo no
tak że spra wę or ga ni za cji ko lej -
ne go,, Pik ni ku Eko lo gicz ne go”,
któ ry w dniach od 19 do 20
ma ja po now nie od bę dzie się
w Po łań cu. Pre zes T. Żu kie wicz
prze ka zał bur mi strzom i wój -
tom pi sem ne in for ma cje skie ro -
wa ne do szkół do ty czą ce dwóch
kon kur sów, ja kie ogło sił,, Re ko -
pol Or ga ni za cja Od zy sku” S.A.
w War sza wie. Pierw szy kon kurs
do ty czyć bę dzie od zy sku od pa -
dów opa ko wa nio wych, na to -
miast dru gi ma wy ło nić naj lep -
szą w kra ju kam pa nię edu ka cyj -
ną pro mu ją ca se lek tyw ną zbiór -
kę od pa dów opa ko wa nio wych. 

Tekst i fo to. JAN MA ZAN KA
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I. Nie ru cho mo ści po ło żo nej w miej sco wo ści Suł ko wi ce,
gm. So lec – Zdrój, woj. świę to krzy skie sta no wią ce wła -
sność gmi ny So lec – Zdrój ozna czo ne na ma pie ewi -
den cji grun tów ob rę bu Suł ko wi ce ja ko dział ka:
1. dział ka nr ew. 160 o pow. 0,50 ha – nie ru cho mość
grun to wa nie za bu do wa na, na pod sta wie MPZP dla
Gmi ny So lec – Zdrój dział ka ta po ło żo na jest na te re -
nie prze zna czo nym pod za bu do wę za gro do wą, dla któ -
rej pro wa dzo na jest księ ga wie czy sta KW 24851.
Przed mio to wa nie ru cho mość nie zna la zła na byw cy w
prze tar gu ust nym nie ogra ni czo nym dnia 18.11.2011 i
17.02.2012. 
Ce na nie ru cho mo ści ob ni żo na zo sta ła o 30 % i wy no -

si 12 565,00 zł net to.
II. Do wy li cy to wa nej ce ny nie ru cho mo ści do li czo ny zo -
sta nie po da tek VAT w wy so ko ści 23 %. 
III. Po wyż sza nie ru cho mość jest wol na od ob cią żeń.
IV. Prze targ od bę dzie się dnia 1. V. 2012 r o godz.
9.00 w Urzę dzie Gmi ny w Sol cu - Zdro ju w sa li kon fe -
ren cyj nej urzę du (II pię tro)

V. Przy stę pu ją cy do prze tar gu win ni wpła cić wa dium w
wy so ko ści 10 % do dnia 8. V. 2012 r na kon to Urzę du
Gmi ny w Sol cu - Zdro ju Nr 66 85170007 0000 0000
0390 0013 w Nad wi ślań skim Ban ku Spół dziel czym w
Sol cu – Zdro ju.
Za sku tecz ne wnie sie nie wa dium uzna je się tyl ko wów -
czas gdy bank pro wa dzą cy ra chu nek Urzę du Gmi ny w
Sol cu – Zdro ju po twier dzi , że otrzy mał ta ki prze lew do
dnia   8. V. 2012 r do godz.15.00. Przed ło że nie ko pii
po le ce nia prze le wu wy sta wio ne go przez ofe ren ta jest
wa run kiem ko niecz nym, ale nie wy star cza ją cym do
stwier dze nia ter mi no we go wnie sie nia wa dium, w dniu
prze tar gu na le ży przed ło żyć ko pię do ko na ne go po le ce -
nia prze le wu, na któ rym znaj do wać się bę dzie ory gi -
nal ny stem pel po twier dza ją cy do ko na nie prze le wu. 

Oso bie, któ ra wy gra prze targ wa dium zo sta nie za li czo -
ne na po czet ce ny na by cia. Wa dium prze pa da w przy -
pad ku nie zgło sze nia się na byw cy w wy zna czo nym ter -
mi nie w Kan ce la rii No ta rial nej.
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OGŁO SZE NIE O PRZE TAR GU
Wójt Gmi ny So lec - Zdrój ogła sza II nie ogra ni czo ny 

prze targ ust ny na sprze daż:

O li kwi da cji Są du i ochro nie śro do wi ska

Podczas konwentu w dniu 9 marca br, od lewej: wójt gminy Oleśnica Leszek
Juda, wicestarosta Michał Skotnicki, starosta Andrzej Kruzel i przewodniczący
konwentu, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.

l  l  l

l  l  l

Ga ze la dla Uzdro wi ska
Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój SA w gro nie te go rocz nych lau re atów ogól no pol -
skie go kon kur su „Ga ze le Biz ne su”

W Kra ko wie, w te atrze im. Ju liu sza Sło wac kie go od by ła się Ga la Ga ze le Biz ne -
su 2011. Spo tka nie, któ re mia ło bar dzo uro czy sty prze bieg by ło zwień cze nie dwu -
na stej już edy cji kon kur su „Ga ze le Biz ne su”, któ re go or ga ni za to rem jest dzien nik
eko no micz ny „Puls Biz ne su”.

Szcze gól na au ra miej sca oraz pro fe sjo nal na opra wa świad czy ły o ran dze te go
wy da rze nia.

W trak cie kra kow skiej ga li na gro dzo ne zo sta ły naj szyb ciej roz wi ja ją ce się fir my
z wo je wództw: ma ło pol skie go, świę to krzy skie go i pod kar pac kie go. Or ga ni za to rem
kon kur su, jak już wcze śniej wspo mnie li śmy, jest rok rocz nie re dak cja ga ze ty eko no -
micz nej „Puls Biz ne su” we współ pra cy z Co fa ce Po land. Pro jekt re ali zo wa ny jest
wspól nie przez dzie więć dzien ni ków eko no micz nych na le żą cych do gru py wy daw -
ni czej Bon nier. 

W Pol sce ran king, któ ry pro wa dzo ny jest od 2000 ro ku spo rzą dza i pu bli ku je
na swo ich ła mach dzien nik „Puls Biz ne su”. W kon kur sie bio rą udział fir my z ca łe -
go kra ju. Kry te ria oce ny przed się biorstw są nie zmien ne od lat i bar dzo przej rzy ste.
W każ dej edy cji ran kin gu ba da ne są wy ni ki fir my za peł ne trzy po prze dza ją ce la ta.
W bie żą cej edy cji we ry fi ko wa no
wy ni ki osią gnię te w la tach 2008,
2009 i 2010. O obec no ści fir my
na li ście lau re atów de cy do wał wy -
ra żo ny w pro cen tach przy rost
ob ro tów z trzech wy mie nio nych
wy żej lat.

– Zna le zie nie się w gro nie fi -
na ło wym kon kur su „Ga ze la Biz -
ne su” jest tym waż niej sze, że
ostat ni rok był wy jąt ko wo trud ny
dla więk szo ści firm, w związ ku
z nie sta bil ną sy tu acją na ryn kach
fi nan so wych – mó wi pre zes Za -
rzą du Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój
SA Woj ciech Le ga wiec. Lau re aci
kon kur su po ka za li, że mi mo nie
ła twiej sze go okre su po tra fi li do -
sto so wać się do zmian sy tu acji
na ryn ku kra jo wym, a na wet wy -
ka zy wać pro gres je śli idzie
o przy cho dy.

War to nad mie nić, że dy na -
mi ka roz wo ju Uzdro wi ska do -
brze ro ku je tak że na przy szłość,
gdyż od ubie głe go ro ku re ali zo -
wa na jest stra te gia, się ga ją ca pla -
na mi aż do 2020 ro ku.

Spół kę na uro czy stej ga li re -
pre zen to wał pre zes Za rzą du
Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój SA
Woj ciech Le ga wiec, któ ry oso bi -
ście ode brał gra werton. Pi sząc
o suk ce sie bu skie go uzdro wi ska
na le ży do ce nić fakt, że fir ma
z tak du ży mi tra dy cja mi, tak
moc no wto pio na w pej zaż na sze -
go re gio nu, znaj du je uzna nie nie
tyl ko na szcze blu lo kal nym, ale
do ce nio na została na grun cie
kra jo wym. GJ



Ce lem te go kon kur su jest iden ty -
fi ka cja i pro mo cja pro duk tów wy twa -
rza nych tra dy cyj ny mi me to da mi na te -
re nie Bu skiej Lo kal nej Gru py Dzia ła -
nia sta no wią cych ele ment dzie dzic twa
ku li nar ne go na sze go re gio nu i ele ment
toż sa mo ści spo łecz no ści lo kal nych.
Kon kurs miał za za da nie wzmoc nie nie
po zy cji ryn ko wej tych pro duk tów,
wzbu dze nie więk sze go za in te re so wa nia
wśród po ten cjal nych kon su men tów,
a w re zul ta cie do pro wa dze nie do po -
wsta nia ryn ku pro duk tów wy so kiej ja -
ko ści. 

Ka pi tu łę Kon kur so wą sta no wi ły:
Bar ba ra Ku biec – Go ven der – prze -
wod ni czą ca, Elż bie ta Szot – Ra dzi -
szew ska, Te re sa Wą sik, Ali cja Stę pień,

Gra ży na Po lo czek, Mag da le na Gdow -
ska, oso by zaj mu ją ce się w Urzę dzie
Mar szał kow skim pro mo cją pro duk tów
re gio nal nych i et no gra fo wie. 

Ka pi tu ła oce nia ła zgło szo ne pro -
duk ty i po tra wy we dług na stę pu ją cych
kry te riów: pierw sze wra że nie” – wy gląd,
es te ty ka, spo sób pre zen ta cji, opa ko wa -
nie; na zwa – czy jest na zwą hi sto rycz ną,
lu do wą, re gio nal ną; opis pro duk -
tu – tra dy cja, hi sto ria, zwią zek z re gio -
nem; wa lo ry sma ko we; su row ce – czy
pro dukt wy twa rza ny jest z wy ko rzy sta -
niem lo kal nych su row ców, czy jest
moż li wość iden ty fi ka cji po cho dze nia
po szcze gól nych skład ni ków od mo -
men tu po wsta nia w go spo dar stwie rol -
nym aż do koń co we go pro duk tu. 

Sto iska wy sta wi ło czter na ście
gmin z po wia tów bu skie go i ka zi mier -
skie go oraz czte ry z Ma ło pol ski.
Do prze glą du i oce ny sta nę ły ar ty ku ły,
pro duk ty przy go to wa ne przez ko ła go -
spo dyń wiej skich, go spo dar stwa agro -
tu ry stycz ne, re stau ra cje, sto wa rzy sze -
nia lo kal ne, spół dziel nie pro du cenc -
kie, przed się bior cy bran ży spo żyw czej,
uzdro wi ska. Wszyst ko opra wio ne swo -
istą dla da ne go te re nu czy spe cy fi ki
dzia ła nia de ko ra cją, wy stro jem. Wśród
pre zen to wa nych po traw i pro duk tów
moż na by ło za po znać się mię dzy in ny -
mi ze sma kiem we łec kiej zu py czosn -
ko wej, ga ly cyj skiej gro chów ki z mię si -
wem wie przo wym, kacz ki we dług re -
cep tu ry bab ci Ja dzi, żur ku bab ci

z Ole sna, bun co kiem strzał kow skim
z niedź wie dzim czosn kiem, ga ła mi ża -
biec ki mi, ka szan ką szar bian ką, pie ro -
ga mi z fa so lą „Pięk ny Jaś”, po traw ze
śliw ką da ma chą, grądz ki mi bla cho rza -
mi, pie ro ga mi za lip ski mi czy dzia niem
wi ślic kim. 

Au tor skie w skła dzie, spo so bie
pro duk cji wy ko na nia by ły tu kieł ba sy,
szyn ki za cho wa ne w prze pi sie tyl ko
na Po ni dziu. By ły też ca łe ze sta wy na -
tu ral nych mio dów pszcze lich, win, na -
le wek, na po jów na tu ral nych z na szą
„Bu sko wian ką” na cze le. 

Spo śród 40 oce nia nych pro duk -
tów Ka pi tu ła Kon kur so wa wy bra ła 12:
Na tu ral na Wo da Mi ne ral na Bu sko -
wian ka Zdrój; Czo snek z Wał cza;

Szyn ka z Bro ni ny; Ża biec kie Ga ły;
Kieł ba sa z ro du Gó ry; Śliw ka Da ma -
cha; Grądz kie bla cho rze; Stroj cow skie
za wi jo ki z ziem nia ków; Zo lip skie pi ro -
gi; Pie ro gi z fa so lą i bocz kiem; Nad wi -
ślań ski ogó rek kon ser wo wy z Kan ny;
Ka szan ka – szar bian ka” 

W opra wie fe sti wa lu sma ków czę -
ści ar ty stycz nej wy stą pił Ze spół Bez
Na zwy, for ma cja mu zycz no -wo kal -
na pro wa dzo na przez gra ją ce go
na akor de onie i śpie wa ją ce go... wi ce -
sta ro stę piń czow skie go Mar ka Oma -
stę oraz wy sta wa palm wiel ka noc -
nych roz ło żo na w ho lu głów nym Bu -
skie go Sa mo rzą do we go Cen trum
Kul tu ry.

Tekst i fo to. RO BERT GWÓŹDŹ

7relacje

Tra dy cja sma kiem za pi sa na
Po nad 40 po traw lo kal nych i pro duk tów tra dy cyj nych z te re nu Bu skiej Lo kal nej Gru py Dzia ła nia – Sto wa rzy sze nia „G5” „Sło necz -
ny Li der” i Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Per ły Po ni dzia” za pre zen to wa nych zo sta ło w mi nio ną nie dzie lę w Bu skim Sa mo rzą do wym
Cen trum Kul tu ry w Bu sku -Zdro ju w kon kur sie na pro dukt tra dy cyj ny w ra mach pro jek tu współ pra cy „Fe sti wal Sma ków”.

reklama
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Ostat nio go ści ła w No wym Są czu Ewa Min ge.
We dług niej naj mod niej sze w tym se zo nie bę -
dą stro je mo ro i styl ma ry nar ski. Już wi dzę
pulch ną pa nią w wie ku za awan so wa nym jak
bie ga na szpil kach w bo jów kach. Jak wy bie -
rać z te go co mod ne tak, by wy glą dać na -
praw dę do brze, by być mod nie ubra nym,
a nie prze bra nym?

To masz Ja cy ków: – Nie ma na to zło tych re -
cept, dla te go że każ dy czło wiek ubie ra się do swo -
jej eks pre sji. Rze czy wi ście mo da na mo ro po pa ru
la tach nie funk cjo no wa nia za czę ła wcho dzić na no -
wo, ma my po wrót do mo dy koń ców ki lat dzie -
więć dzie sią tych, czy li mię dzy in ny mi wła śnie bo jó -
wek ze szpil ka mi. Z ko lei ak cen ty ma ry ni stycz ne,
czy li hi sto ria ma ry nar ska obec na jest każ de go la ta,
choć pa ski nie są wio dą cym hi tem te go se zo nu.
Ale umie jęt nie za sto so wa ne bar dzo od świe ża ją,
mo de lu ją syl wet kę i mo gą być no szo ne przez pa -
nie w każ dym wie ku. Faj nie na przy kład gdy
przy du żej syl wet ce pa ski po ja wią się na luź nej
bluz ce, któ rą przy kry je my ciem ną ma ry nar ką. Klu -
czem do suk ce su jest umie jęt ne ma ni pu lo wa nie
okre ślo ny mi ele men ta mi i mo ty wa mi.
Ko bie ty, mam na my śli Po lki ubie ra ją się
mod nie do okre ślo ne go wie ku. Po tem sta ją
się sza re i za cho waw cze. Za wsze moż -
na od ra zu od róż nić star szą Po lkę od choć by
Niem ki. Jed na w czer niach, brą zach, dru ga
w pa ste lach. Dla cze go tak jest?

T. J.: – Lu dzie w wie ku doj rza łym w Pol sce ma -
ją w so bie bar dzo du żo ża lu, go ry czy, nie speł nie -
nia. Star si lu dzie w Za chod niej Eu ro pie ma ją lep -
szą sy tu ację eko no micz ną, tam eme ry tu ra nie jest
po wo dem do zmar twień. Z ko lei w Po łu dnio wej
Eu ro pie, któ ra mo że nie jest naj za moż niej sza, jest
du żo słoń ca. A gdzie jest słoń ce, ła twiej prze ży wa
się pro ble my. Trud no od sta rusz ki w Pol sce wy ma -
gać, by ubie ra ła się ko lo ro wo sko ro nie star cza jej
na ży cie od pierw sze go do pierw sze go. 
Wy prze dza Pan mo je ko lej ne py ta nie. Prze cięt -
na Po lka, by uzbie rać na no we ubra nie mu si
cza sem od kła dać mie sią ca mi, a i tak nie ma za -
zwy czaj do dys po zy cji wię cej niż kil ka set zło -
tych. Rze czy do bre ja ko ścio wo są dro gie. Co
ro bić w ta kiej sy tu acji, by do brze się ubrać?

T. J.: – Te raz po wiem coś, co jest bar dzo nie -
po pu lar ne. Moż na słu chać rad, pod pa try wać pew -
ne ze sta wie nia, na to miast nie wol no brać so bie
do ser ca hi sto rii: ubierz się za 150 zło tych czy wy -
glą daj jak gwiaz da za 200. Oczy wi ście, że moż -
na to zro bić, ale te rze czy bę dą tak po twor nie ni -
skiej ja ko ści, że za raz po ubra niu bę dą wy glą dać
su per, wie czo rem już tro chę go rzej, a po wy pra niu
nie bę dą nada wać się do ni cze go. A po nie waż
kosz to wa ło to ja kieś pie nią dze, lu dzie bę dą na dal
to no sić, spra ne ubra nia, któ re wy glą da ły do brze
tyl ko przy pierw szym wło że niu. Mo ja ra da jest ta -
ka: faj nie jest od wie dzać se con dhan dy, w któ rych
moż na ku pić rze czy bar dzo do brej ja ko ści. Sko ro
coś by ło no szo ne już dłuż szy czas i trzy ma for mę,
to mo że my li czyć na to, że na dal bę dzie ją trzy ma -
ło. Dla te go ra dzę bu do wać sza fę z rze czy z se con -
dhan dów, a w sie ciów kach ku po wać tyl ko to, co

chwi lo we. Bie żącz kę tak zwa ną, tshir ty, ja kieś zwy -
kla ki, coś co jest mod ne tyl ko w ak tu al nym se zo -
nie. Od kła daj my, in we stuj my na to miast w ba zę,
do brze skro jo ne spodnie, spód ni ce, ża kie ty. Prze -
cież żad na ko bie ta nie wy mie nia tych rze czy co se -
zon, tyl ko je uzu peł nia tren da mi. W tym se zo nie
są to na przy kład bluz ki z py ska mi zwie rząt lub
ko lo ro wy mi kwia ta mi. To są jed no ra zo we strza ły,
któ rych w na stęp nym se zo nie no sić nie bę dzie my,
bo bę dzie obo wią zy wać już in ny print. 
Sie dem grze chów głów nych Po lek? Sąn dec kie
me ta mor fo zy nie są prze cież pierw szy mi,
w któ rych Pan uczest ni czy. Cze go Po lki naj bar -
dziej się bo ją? W czym są naj bar dziej za cho -
waw cze? Ja kie błę dy naj czę ściej po peł nia ją?

T. J.: – Hmm. Ży cie, to jest naj częst szy pro -
blem.
Nie ma my cza su na pra so wa nie?

T. J.: – Nie, cho dzi o ży cie po pro stu. Wszyst -
ko faj nie i ży cie na gle nas do pa da. Po lki są fan ta -
stycz ne, na to miast są prze zmę czo ne. To jest ich
naj więk szy pro blem, nie grzech. Nie błąd, tyl ko
pro blem. Po lki ma ją po czu cie, że w za sa dzie
wszyst ko jest na ich gło wach. To od czu cie jest uza -
sad nio ne hi sto rycz nie. Po lki się bar dzo trud no
ubie ra, bo są zde cy do wa ne i moc ne. I na wet je śli
są źle ubra ne, to prze ko na ne o swo jej wyż szo ści.
W Pol sce ni gdy nie rzą dzi li de fac to męż czyź ni dla -
te go, że za wsze al bo by li na woj nie, al bo w gu ła -
gach. Za wsze coś się w na szej hi sto rii dzia ło. Tak
na praw dę na praw dę na szą toż sa mość na ro do wą
bu do wa ły ko bie ty. To one na znak pro te stu w dzie -
więt na stym wie ku no si ły czar ną bi żu te rię. One
knu ły i spi sko wa ły, że by by ło nam le piej. One da -
wa ły d...., że by śmy od zy ska li ka wa łek zie mi. Na sze
ko bie ty są sil ne i ogar nię te. Na to miast męż czyź ni
to praw dzi wa ka ta stro fa. Praw dzi wy dra mat.
O ja kim dra ma cie mó wi my? Mó wiąc o wiel -
kich brzu chach, wspo mi na Pan o hi gie nie...

T. J.: – Mó wię o wszyst kim. Przede wszyst kim
ma ją bar dzo wy so kie wy ma ga nia wo bec ko biet. Jak
ja sły szę, w ja ki spo sób fa ce ci o nich ga da ją, a jak
sa mi przy oka zji wy glą da ją, to mnie po pro stu
krew za le wa. To jest nie do pusz czal ne. Oczy wi ście,
że męż czyzn do ty ka ją ta kie rze czy jak choć by ły -
sie nie, ale to nie tłu ma czy ich kom plet nej ab ne ga -
cji. Wy li czać moż na dłu go: za nie dba ne cia ła, i to
nie cho dzi o to, że gru be, ale z kro sta mi, z za ro -
śnię tą pa chą, z owło sio ny mi ja ja mi. Brud, smród
i zgrzy ta nie zę bów. Męż czyź ni w Pol sce uwa ża ją, że
za dba ny męż czy zna to pe dał. Więk szość wy glą da
jak dre sia rze. A jak nie dre sia rze, to ma my hi sto rię
Ju ry Kra kow sko – Czę sto chow skiej, czy li tre kin go -
wą. Na przy kład me lan że – chłop, któ re go nie ma.
Oczy wi ście, ta kie rze czy nie dzie ją się tyl ko w Pol -
sce. Jest jesz cze Ukra ina, Al ba nia, Ru mu nia...
Strasz na al ter na ty wa....

T. J.: – Dla cze go? W czym my je ste śmy
od nich? W Ru mu nii ry nek mo dy roz wi ja się tak,
że tyl ko pa trzeć jak pod bi je Eu ro pę. A u nas moź -
dzierz i paź dzierz. Fa ce ci w bo jów kach...
Mó wi się, że ubiór męż czy zny świad czy o gu -
ście je go żo ny, że to ko bie ta od po wia da
za wy gląd męż czy zny...

T. J.: – Co za bred nie. To nie jest męż czy zna
tyl ko tro ki od ka le son. Tak, jak przyj mu ję pa ry tet
ko bie cy i uwa żam, że ko bie ty w ewo lu cji są
o oczko wy żej od fa ce tów, nie sta wiam więc mię -
dzy na mi zna ku rów no ści, tak męż czy zna po wi -
nien ubie rać się sam i im po no wać swo jej ko bie cie
gu stem. Ko bie ta ma ro dzić i zaj mo wać się dzieć -
mi, a nie niań czyć chło pa. Zwy kle, kie dy ko bie ta
ubie ra swo je go fa ce ta, to on wy glą da źle. Na wet
do brze nie wie, czy rze czy, któ re ma na so bie na -
le żą do nie go, bo ich wcze śniej na oczy nie wi -
dział. Jest tro chę prze bra ny, tro chę nie pew ny. Sko -
ro więc wy ko bie ty chce cie pew nych męż czyzn, to
dla cze go sa me ro bi cie z nich nie pew nych? Oczy -
wi ście w na tu rze ludz kiej jest, że sko ro mo że my
się na ko goś spu ścić, to to ro bi my. Je śli mam ba -
ła gan w po ko ju, za ra stam bru dem i mu szę zro bić
to sam, to zro bię. Je śli jed nak po ja wi się ja kie kol -
wiek świa teł ko w tu ne lu, że ktoś zro bi to za mnie,
to na tych miast to wy ko rzy stam. Je śli ko bie ta za -
pro po nu je męż czyź nie, że ku pi mu ubra nie, to on
na tych miast na to przy sta nie, bo od pa da mu bie -
ga nie po skle pach. A po tem jak mu ktoś po wie, że
źle wy glą da, to od po wie, że go ba ba ubie ra i spra -
wa za ła twio na. 
Czym bę dzie my się cie szyć w tym ro ku? Co
wcho dzi do mo dy?

T. J.: – Bę dzie my się cie szyć EU RO i bę dzie
Saj gon. Ja oso bi ście ucie kam z Pol ski. 
Ten te mat dy plo ma tycz nie po miń my, ale nie
jest Pan w tym od osob nio ny. Wróć my jed nak
do mo dy. Skraj ne opi nie – mo ro, styl ma ry -
nar ski a jed no cze śnie pa ste le i neo no we ko -
lo ry... Ni jak się to ma do sie bie

T. J.: – Tren dy to jest jed na hi sto ria, na to -
miast pro po zy cje pro jek tan ta, to już zu peł nie in -
na rzecz. Są pro jek tan ci, któ rzy dyk tu ją ten den -
cje, a są lu dzie, któ rzy pro jek tu ją pod prąd. Pa ni
Min ge ma być mo że w tym se zo nie ocho tę
na mo ro i pa ski i ja ko pro jek tant ma do te go pra -
wo. Ja z ko lei ja ko sty li sta mu szę ogar nąć ca łe
spek trum, a nie tyl ko mo je oso bi ste spoj rze nie
na mo dę. I chcę po wie dzieć, że mo ro nie jest
w tym se zo nie obo wią zu ją cym tren dem, a pa ski,
w naj róż niej szym wy da niu, mod ne są za wsze.
Rze czy wi ście wra ca ją wzo ry mo ro w po łą cze niu
ze szpil ka mi, czy li hi sto ria Ky lie Mi no gue, ale
wra ca też hi sto ria z po ło wy lat dzie więć dzie sią -
tych, czy li hi sto ria Ba by Doll, ko lo ry sor be to we,
ko lo ry lo dów, ca ła ga ma pa ste li. Do ko op to wa no
je do mię ty. Ktoś wpadł dwa la ta te mu na po -
mysł, że mię to wy bę dzie hi tem se zo nu. Oka za ło
się, że to się w ogó le nie przy ję ło. Wpro wa dzo no
mię dzy in ny mi mię to we la kie ry do pa znok ci, la -
kie ry, któ re wy glą da ły jak far ba olej na i one się
przy ję ły fan ta stycz nie. Z ubra nia mi po szło go -
rzej. Mi nę ło la to, zi ma i nic. Ktoś w koń cu po -
my ślał, że by tę mię tę sprze dać w seg men cie z in -
ny mi ko lo ra mi. I tra fił w dzie siąt kę, a my po strze -
ga my to ja ko coś no we go. Po dob nie jest ze sty -
lem bo ho, któ ry w ze szłym ro ku był czymś ab so -
lut nie no wym. Te raz bo ho, czy li na przy kład dłu -
gie za ma szy ste spód ni ce też są mod ne, ale już ja -
ko kla sy ka. Kla sy ka, do któ rej mo że my do ło żyć
bluz kę w sty lu Ba by Doll. Je śli cho dzi o bi żu te -
rię, to war to za go spo da ro wać nad garst ki, na wet
oba nie bę dą prze sa dą. 

(ma te riał nie au to ry zo wa ny)

Bądź my próż ni!
TOMASZ JACYKÓW żartuje, że jest wisienką
na torcie ludzkiej próżności. Próżność pojawia
się wtedy, kiedy stać nas na zabawę modą. Ale
czy do bycia trendy rzeczywiście niezbędny jest
tylko portfel bez dna? O radości, jaką może nam
dostarczyć ubranie i o tym czym grzeszą Polki z
najpopularniejszym polskim stylistą rozmawiała
Ewa Stachura.
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Wiel ka noc jest naj star szym i naj waż -
niej szym  świę tem chrze ści jań skim.
Jest świę tem ru cho mym i mo że wy -
pa dać po mię dzy 22 mar ca a 25 kwiet -
nia. Dłu go trwał spór kie dy Wiel ka noc
ma być ob cho dzo na. Do pie ro pod -
czas so bo ru ni cej skie go w 325 ro ku
usta lo no, że ob cho dzić  ją bę dzie my
w pierw szą nie dzie lę po wio sen nej
peł ni Księ ży ca. 

W ro ku 1583 po wpro wa dze niu ka -
len da rza gre go riań skie go po ja wi ły się roz -
bież no ści po mię dzy da tą Wiel ka no cy ob -
cho dzo ną w Ko ście le pra wo sław nym,
a da tą w Ko ście le ka to lic kim. W Ko ście le
pra wo sław nym Wiel ka noc (Pas cha) ob -
cho dzo na jest we dług dat ka len da rza ju -
liań skie go. Wiel ki ty dzień roz po czy na się
nie dzie lą pal mo wą ja ko pa miąt ka wjaz du
Chry stu sa do Je ro zo li my

Tri du um Pas chal ne – trzy dni przej -
ścia Pa na Je zu sa ze śmier ci do ży cia – ma -

ją w nas za owo co wać wy bu chem wiel kiej
ra do ści w Nie dzie lę Zmar twych wsta nia
Pań skie go. Ko ściół po sia da bo ga tą tra dy -
cję, któ rą pie czo ło wi cie pod trzy mu je,
a któ ra swo je ko rze nie ma w ży ciu Pa -
na Je zu sa opi sa nym w Ewan ge liach. Tra -
dy cja ta ma przy bli żyć i wy ja śnić prze cięt -
ne mu chrze ści ja ni no wi zbaw cze wy da rze -
nia, któ re ro ze gra ły się w prze szło ści.

Wiel ki Czwar tek – przy po mi na ostat -
nią wie cze rzę Pa na Je zu sa z Apo sto ła mi,
mo dli twę w Ogro dzie Oliw nym i poj ma -
nie Je zu sa, w li tur gii ko ściel nej ma wie le
od wo łań do tych wy da rzeń. Wie czo rem
w ko ścio łach od by wa się Msza Wie cze rzy
Pań skiej z umy ciem nóg dwu na stu oso -
bom (w więk szych ko ścio łach) na pa miąt -

kę zna ku Je zu sa ja ki uczy nił dla Apo sto -
łów prze ka zu jąc nam Przy ka za nie Mi ło -
ści. Na za koń cze nie mszy św. w pro ce sji
Naj święt szy Sa kra ment prze no si się
do wcze śniej przy go to wa ne go oł ta rza wy -
sta wie nia „Ciem ni cy”, któ ry przy po mi -
na mo dli twę osa mot nio ne go Chry stu sa
w Ogrój cu. 

Wiel ki Pią tek przy po mi na mę kę
i śmierć na krzy żu Pa na Je zu sa. Ko ściół
w tym dniu nie spra wu je Eu cha ry stii. Jest
to dzień po stu i smut ku dla chrze ści jan.
W ko ścio łach spra wo wa ne jest Na bo żeń -
stwo Ad o ra cji Krzy ża. W je go trak cie spe -
cy ficz ną wy mo wę ma ją: po sta wa le żą ca
ka pła na na po cząt ku li tur gii; od czy ta nie
Pa sji, czy li Ewan ge lii opi su ją cej mę kę
i śmierć Chry stu sa (w więk szych ko ścio -
łach z po dzia łem na ro le i śpie wem chó -
ru); uro czy ste od sło nię cie drze wa krzy ża;
ad o ra cja przez uca ło wa nie krzy ża przez
wszyst kich uczest ni ków na bo żeń stwa;
prze nie sie nie Naj święt sze go Sa kra men tu
w pro ce sji do wcze śniej przy go to wa ne go
oł ta rza wy sta wie nia – Gro bu Pa na Je zu sa
i ad o ra cja, w nie któ rych ko ścio łach nie -
prze rwa na do Mszy Wi gi lii Pas chal nej
w Wiel ką So bo tę.

Wiel ka So bo ta to dzień ocze ki wa -
nia ca łe go Ko ścio ła na Cud Zmar twych -
wsta nia. Tra dy cją te go dnia jest świę ce -
nie po kar mów na stół wiel ka noc ny
w go dzi nach do po łu dnio wych. Przez
ca ły dzień trwa ad o ra cja przy Gro bie
Pa na Je zu sa. W go dzi nach wie czor nych
w ko ścio łach od pra wia na jest msza św.
Wi gi lii Pas chal nej, któ ra ogła sza wier -
nym fakt Zmar twych wsta nia Chry stu sa.
To wa rzy szy te mu na bo żeń stwu wie le
sym bo li: po świę ce nie ognia przed ko -
ścio łem i za pa le nie Pas cha łu – świe cy,

Przed na mi Wiel ka noc 

reklama
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któ ra jest sym bo lem Zmar twych wsta łe -
go Pa na Je zu sa; uro czy ste wnie sie nie
Pas cha łu do świą ty ni; od śpie wa nie ra do -
sne go Orę dzia Wiel ka noc ne go – pie śni
ogła sza ją cej ra dość ze Zmar twych wsta -
nia Chry stu sa; od no wie nie przy rze czeń
chrzciel nych.

Tak prze ży te dni Tri du um Pas chal ne -
go za owo cu je wiel ką ra do ścią, któ rej kul -
mi na cją jest msza świę ta Re zu rek cyj na we
wcze snych go dzi nach ran nych w Nie dzie -
lę Wiel ka noc ną. Ka płan ze bra nym
przy gro bie Pa na Je zu sa wier nym ob wiesz -

cza Zmar twych wsta nie Chry stu sa i wszy -
scy uda ją się przy bi ciu dzwo nów i śpie -
wie ra do snych pie śni wiel ka noc nych
w pro ce sję wo kół ko ścio ła, nio sąc Naj -
święt szy Sa kra ment oraz ozna ki zwy cię -
stwa Pa na Je zu sa nad śmier cią (Pas chał, fi -
gu rę Zmar twych wsta łe go Je zu sa i in ne
sym bo le re li gij ne).

Ra dość wiel ka noc ną prze dłu ża my
w na szych do mach po przez tra dy cje
ja kie są moc no wro śnię te i pie lę gno -
wa ne przez ko lej ne po ko le nia: dzie le -
nie się jaj kiem, spo ży wa nie śnia da nia

ze „świę con ką”, przy go to wy wa nie po -
traw wiel ka noc nych, stro ików wiel ka -
noc nych i … śmi gus dyn gus – zwy czaj
ob le wa nia się wo dą w Po nie dzia łek
Wiel ka noc ny.

W okre sie przed świą tecz nym w pa ra -
fiach or ga ni zo wa na jest na ze wnątrz po -
za ob rę bem ko ścio łów dro ga krzy żo wa.
W ro ku ubie głym pre zen to wa na by ła
z pa ra fii Ra ta je. W tym ro ku dro ga krzy -
żo wa w pa ra fii Pa ca nów szła uli ca mi mia -
stecz ka.

Tekst i fo to. RO BERT GWÓŹDŹ
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MI LIO NY 
dla sta szow skie go
W po ło wie mar ca pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych
Sta ni sław Ra ko czy wspól nie z wo je wo dą świę to krzy skim Bo żen ty ną Pał ką -Ko -
ru bą i wi ce wo je wo dą Be atą Oczko wicz wrę czył sa mo rzą dow com zie mi świę to -
krzy skiej  pro me sy na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych.  Łącz na kwo ta do -
ta cji dla wo je wódz twa świę to krzy skie go wy no si 30 mln zł, z te go 4,99 mln otrzy -
ma li sa mo rzą dow cy z te re nu po wia tu sta szow skie go. 

W imie niu po wia tu pro me sę na 1,5 mln zł. ode brał sta ro sta sta szow ski An drzej
Kru zel, bur mistrz mia sta i gmi ny Sta szów Ro mu ald Gar czew ski ode brał pro me sę
o war to ści 1 mln zł, za stęp ca bur mi strza Po łań ca Ja ro sław Ką dzie la pro me sę na 600
tys. zł., a bur mistrz Osie ka Wło dzi mierz Wawrz kie wicz pro me sę o war to ści 550 tys.
zł. Wśród be ne fi cjen tów z te re nu po wia tu sta szow skie go zna leź li się tak że: gmi na Bo -
go ria, pro me sa o war to ści 350 tys. zł, gmi na Łub ni ce, pro me sa o war to ści 600 tys.
zł, gmi na Ole śni ca, pro me sa na 90 tys. zł. i gmi na Ry twia ny, pro me sa na 300 tys. zł.

Mi ni ster Sta ni sław Ra ko czy wrę cza jąc sa mo rzą dow com pro me sy po wie dział m.
in. – Dzię ku ję Pań stwu za wzo ro wo przy go to wa ną do ku men ta cję i nie ska zi tel ne
roz li cze nie się z ubie gło rocz nych pie nię dzy. Wie rzę, że te go rocz ne pro me sy po zwo -
lą zre ali zo wać sa mo rzą dom no we za da nia w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi.
W kry te riach po dzia łu bra ne by ły pod uwa gę tak że wcze śniej otrzy ma ne do ta cje.
Bę dzie my ro bi li wszyst ko, aby zgro ma dzić na te ce le jak naj wię cej środ ków. Je stem
pe wien, że wy ko rzy sta ne bę dą zna ko mi cie.

Pie nią dze tra fi ły łącz nie do 9 po wia tów oraz 47 gmin, i zo sta ną one prze zna -
czo ne głów nie na od bu do wę znisz czo nej in fra struk tu ry dro go wo -mo sto wej. Przy -
zna ne przez mi ni ster stwo pro me sy są kon ty nu acją li kwi da cji szkód wy rzą dzo nych
przez po wo dzie w la tach 2008-2010. Do dat ko wo 3 po wia ty i 22 gmi ny wo je wódz -
twa świę to krzy skie go otrzy ma ły po nad 5,5 mln. zł. na usu wa nie skut ków po wo dzi
z ma ja i czerw ca 2010. Pie nią dze te zo sta ły przy zna ne w ra mach środ ków Fun du -
szu So li dar no ści Unii Eu ro pej skiej do re ali za cji w 2012 ro ku i tra fi ły m. in. do gmi -
ny Po ła niec – 540 tys. 700 zł i gmi ny Łub ni ce – 500 tys. zł.

Fak tycz ne do ta cje zo sta ną udzie lo ne na pod sta wie umów za war tych z po szcze -
gól ny mi jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go, po prze ka za niu przez nie do dnia
31 ma ja wy ma ga nych przez Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych do ku men tów.

Tekst i fo to. JAN MA ZAN KA

Sa mo rzą dow cy z te re nu po wia tu sta szow skie go, któ rzy ode bra li pro me sy.
Od le wej: wójt gmi ny Ole śni ca Le szek Ju da, za stęp ca bur mi strza Po łań ca Ja ro -
sław Ką dzie la, wójt gmi ny Bo go ria Wła dy sław Bru dek, bur mistrz Sta szo wa Ro -
mu ald Gar czew ski, sta ro sta sta szow ski An drzej Kru zel, wójt gmi ny Ry twia ny
Grze gorz For ka sie wicz, wójt gmi ny Łub ni ce An na Graj ko i bur mistrz Osie ka
Wło dzi mierz Wawrz kie wicz. 

Ukra iń scy pe da go dzy i le ka rze
prze by wa li z ro bo czą wi zy tą w po -
wie cie sta szow skim.

26 mar ca z jed no dnio wą ro bo czą
wi zy tą go ści li w po wie cie sta szow skim
dy rek to rzy szkół z Win ni cy na Ukra inie
i pra cow ni cy Wy dzia łu Oświa ty Urzę -

du Mia sta. Po byt ukra iń skich go ści po -
świę co ny był po zna niu ba zy lo ka lo wej,
me tod kształ ce nia i spo so bów fi nan so -
wa nia oświa ty po nad gim na zjal nej. 

Go ście, w dro dze do Kielc, gdzie
na za pro sze nie pre zy den ta Woj cie cha
Lu baw skie go, zwie dzać bę dą kie lec kie

szko ły pod sta wo we i gim na zjal ne, a tak -
że przed szko la, prze no co wa li w in ter na -
cie Ze spo łu Szkół i zwie dzi li ca ły kom -
pleks oświa to wy, łącz nie z Cen trum
Kształ ce nia Prak tycz ne go. 

Pod pa trzo ne roz wią za nia i wzor ce,
któ re omó wio ne zo sta ły póź niej w cza -

sie kil ku go dzin nej dys ku sji z pew no -
ścią przy da dzą się w cza sie wdra ża nia
re for my edu ka cyj nej na Ukra inie,
któ ra wła śnie te raz jest wdra ża na. 

Ty dzień po wi zy cie pe da go gów
2 kwiet nia tak że w dro dze do Kielc,
na kil ka go dzin, w sta szow skim
szpi ta lu za trzy ma ła się 40-oso bo wa
gru pa le ka rzy z Win ni cy. Po dob nie
jak w pierw szym przy pad ku ce lem
wi zy ty by ło po zna nie sta szow skich
do świad czeń, tym ra zem z dzie dzi -
ny opie ki zdro wot nej. W Kiel cach
na win ni czan ocze ki wał dy rek tor
Szpi ta la Wo je wódz kie go dr Jan Gie -
ra da, któ ry od lat za an ga żo wa ny jest
we współ pra cę ze swo imi ko le ga mi,,
po fa chu” z Win ni cy.

Tekst i fo to. JAN MA ZAN KA

KOLUMNA SAMORZĄDOWA STAROSTWA STASZOWSKIEGO

Sko rzy sta ją z pol skich do świad czeń

Ukra iń scy go ście przed pa ła cem w Ku ro zwę kach ze sta ro stą sta szow skim 
An drze jem Kru zlem. 

W dniach 17 lu te go i 28 mar ca
w sta ro stwie po wia to wym w Sta -
szo wie ob ra do wa ła Po wia to wa Ra -
da Za trud nie nia. W na ra dach
uczest ni czy li: sta ro sta sta szow ski
An drzej Kru zel, wi ce sta ro sta sta -
szow ski Mi chał Skot nic ki, człon ko -
wie Ra dy: An na Graj ko, Ro mu ald
Gar czew ski, Le szek Ju da, Ja dwi ga
Kla ja, Jan Klam czyń ski, Da mian
Sie rant, Ma rian Stę pień, Ma rek
Strza ła, Ma rian na Stry szow ska, Ja -
cek Tar now ski, Wło dzi mierz
Wawrz kie wicz oraz pra cow ni cy Po -
wia to we go Urzę du Pra cy: Be ne dykt
Ko zieł, Iza be la Szczy pior i An -
na Sło wik. Po sie dze nie
pro wa dzi ła prze wod ni -
czą ca Po wia to wej Ra dy
Za trud nie nia, wójt gmi ny
Łub ni ce An na Graj ko. 

Po rzą dek po sie dzeń
obej mo wał: spra woz da nie
z dzia łal no ści Po wia to we go
Urzę du Pra cy w Sta szo wie
w 2011 ro ku, in for ma cję
o bie żą cej sy tu acji na lo kal -
nym ryn ku pra cy, a tak że
opi nio wa nie: kie run ków wy -
dat ko wa nia środ ków Fun du -
szu Pra cy w 2012 ro ku, za -
sad or ga ni zo wa nia i fi nan so wa nia ak tyw -
nych form prze ciw dzia ła nia bez ro bo ciu,
pla nu wy dat ków w za kre sie za dań fa kul -
ta tyw nych fi nan so wa nych z Fun du szu
Pra cy w 2012 ro ku, pro jek to wa nych kie -
run ków kształ ce nia w szko łach po nad -
gim na zjan lych oraz wnio sków o umo rze -
nie zwro tu nie na leż nych środ ków wy pła -
co nych z Fun du szu Pra cy, jak rów nież
opi nio wa nie szko leń za wo do wych. Za -
gad nie nia, zgod nie z przy ję tym po rząd -
kiem ob rad pre zen to wa li: dy rek tor Po -
wia to we go Urzę du Pra cy w Sta szo wie Be -
ne dykt Ko zieł oraz kie row nik Cen trum
Ak ty wi za cji Za wo do wej Po wia to we go
Urzę du Pra cy Iza be la Szczy pior. 

Po wia to wy Urząd Pra cy w Sta szo -
wie, w 2011 ro ku na ak ty wi za cję bez -
ro bot nych oraz usu wa nie skut ków po -
wo dzi ma ją cej miej sce w 2010 ro ku,
dys po no wał kwo tą po nad 8,5 mln zł,

z któ rych 2,4 mln zł sta no wi ły środ ki
na za trud nie nie rol ni ków po szko do wa -
nych w po wo dzi. Na ro bo ty pu blicz ne
zwią za ne z usu wa niem skut ków po wo -
dzi przez bez ro bot nych oraz rol ni ków
prze zna czo no po nad 4 mln zł, na sta -
że po nad 2,2 mln zł, na re fun da cję
kosz tów two rzo nych sta no wisk pra cy
832 tys. zł, na wspar cie po dej mo wa nej
przez bez ro bot nych dzia łal no ści 680
tys. zł i na szko le nia 157 tys. zł. Środ -
ki te po zwo li ły na pod ję cie pra cy w ro -
bo tach pu blicz nych przez 347 osób,
na sta no wi skach utwo rzo nych w ra -
mach re fun da cji ich kosz tów przez
194 oso by, w sta żach przez 179 osób,

wspar cie po dej mo wa nej dzia łal no ści
przez 46 osób oraz pod ję cie szko le nia
przez 39 osób. Łącz nie skie ro wa no
do po dej mo wa nych dzia łań 921 osób. 

Licz ba bez ro bot nych na ko niec
2011 ro ku wy no si ła 4036 osób i by ła
wyż sza niż przed ro kiem o 263 oso by,
a sto pa bez ro bo cia wy no si ła 12,5 proc.
i by ła wyż sza o 1,5 proc. niż w koń cu
2010 ro ku. Dys po nu jąc in for ma cją
z Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej o prze wi dy wa nej wiel ko ści środ ków
Fun du szu Pra cy dla po wia tu sta szow -
skie go na 2012 rok w kwo cie 2,5 mln zł
na pro mo cję za trud nie nia i ak ty wi za cję
za wo do wą osób bez ro bot nych, po zy -
tyw nie za opi nio wa no prze zna cze nie
tych środ ków na: sta że – 646 tys. zł,
pod ję cie dzia łal no ści go spo dar -
czej – 600 tys. zł, pra ce in ter wen cyj -
ne – 552 tys. zł, re fun da cje kosz tów

two rzo nych sta no wisk pra cy – 360 tys.
zł. i szko le nia – 100 tys. zł oraz wkład
po wia tu ko niecz ny przy ubie ga niu się
o do dat ko we środ ki z re zer wy mi ni stra
w ra mach pro gra mów spe cjal -
nych – 254 tys. zł. 

Wo bec bra ku w 2012 ro ku istot nych
zmian w fi nan so wych moż li wo ściach od -
dzia ły wa nia po wia tu na lo kal ny ry nek
pra cy, wśród za sad roz pa try wa nia wnio -
sków pra co daw ców o or ga ni za cję sta ży
i prac in ter wen cyj nych szcze gól nie pod -
kre śla no po trze bę sto so wa nia za sa dy
efek tyw no ści za trud nie nio wej, a w przy -
pad ku wnio sków o wspar cie po dej mo wa -
nej dzia łal no ści go spo dar czej oraz re fun -
da cję kosz tów two rzo nych sta no wisk
pra cy, wska zy wa no po trze bę uza leż nia -
nia po mo cy i jej wiel ko ści od ro dza ju
po dej mo wa nej dzia łal no ści oraz prze wi -

dy wa nych za ku pów. 
Za sa dy od no szą ce się

do udzia łu sa mo rzą dów
gmin nych w do stę pie do środ -
ków Fun du szu Pra cy dys ku to -
wa ne by ły jesz cze na ko lej -
nych spo tka niach sta ro sty sta -
szow skie go z wój ta mi i bur -
mi strza mi w dniach 2 i 9 mar -
ca 2012 ro ku. 

Po uchwa le niu bu dże tu
pań stwa zmniej szo no wiel -
kość środ ków Fun du szu
Pra cy dla wo je wódz twa
świę to krzy skie go, co spo -

wo do wa ło rów nież zmniej sze nie o ok.
100 tys. zł kwo ty prze wi dy wa nej dla
po wia tu sta szow skie go. Jed nak, mi mo
to uzy ska nie jesz cze w mar cu 2012 ro -
ku 1,3 mln zł na re ali za cję pro jek tu
sys te mo we go w ra mach Pod dzia ła nia
6.1.3 POKL, w od nie sie niu do ana lo -
gicz ne go okre su ro ku ubie głe go, nie -
co zwięk sza moż li wo ści f i nan so we po -
wia tu sta szow skie go. 

Po nad to, w wy ni ku dzia łań pod ję -
tych w 2011 ro ku i po zy ska nych środ -
ków w 2012 ro ku Po wia to wy Urząd Pra -
cy bę dzie re ali za to rem dwóch no wych
pro jek tów ad re so wa nych do osób nie peł -
no spraw nych. Jed no cze śnie trwa ją pra ce
nad ko lej ny mi wnio ska mi o po zy ska nie
do dat ko wych środ ków m. in. z re zer wy
mi ni stra pra cy. 

Tekst. BE NE DYKT KO ZIEŁ 
Fo to. JAN MA ZAN KA

W po wie cie o bez ro bo ciu

Pod czas po sie dze nia ra dy ak tu al ną sy tu ację na po wia to wym
ryn ku pra cy przed sta wił dy rek tor PUP Be ne dykt Ko zieł.
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Ty le sa mo 
po wro tów 
co wy jaz dów
Z KA ZI MIE RZEM ŚCI BI ŁO, ko men dan tem
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Bu sku -
-Zdro ju roz ma wia 
An na Rów niak

Czy mógł by Pan po -
wie dzieć ja ki dla Stra -
ży, w po rów na niu
do lat po przed nich
był ubie gły rok?

W ubie głym ro ku
za no to wa li śmy ogó łem
907 zda rzeń. Po rów nu -
jąc do ro ku 2010 na stą -
pił nie znacz ny spa dek tj. o oko ło 130 zda rzeń. Więk -
szość zda rzeń w ro ku 2010, spo wo do wa nych by ło ak cją
zwią za ną z po wo dzią w mie sią cach: maj i czer wiec. W la -
tach 2007 – 2010 na je den po żar przy pa da ły trzy wy pad -
ki. Rok 2011 po ka zał, że za leż ność ta prze sta ła być ak tu -
al na, po nie waż w roz bi ciu na ro dzaj zda rze nia od no to -
wa li śmy 403 po ża ry i 491 miej sco wych za gro żeń.

Ja kie naj czę ściej przy pad ki zgła sza li lu dzie dzwo -
nią cy pod nu mer 997?

Chciał bym przy po mnieć, że straż po żar na obok nu -
me ru 997 po sia da też dru gi nu mer alar mo wy 112. Straż
zaj mu je się nie tyl ko ga sze niem po ża rów. Pro wa dzi wie le
in nych dzia łań z za kre su: ra tow nic twa tech nicz ne go, che -
micz no -eko lo gicz ne go, bu dow la ne go, me dycz ne go i wy -
so ko ścio we go. Bar dzo czę sto lu dzie, nie wie dząc do ko -
go ma ją się zgło sić, dzwo nią wła śnie do nas. Po mo cy nie
od ma wia my ni gdy.

Czy wśród te le fo nicz nych zgło szeń mia ły miej sce
fał szy we alar my lub in ne głu pie żar ty?

Nie ste ty tak. W ro ku 2011 od no to wa li śmy 13 fał szy -
wych alar mów. Głu pie żar ty rów nież się zda rza ją. My ślę,
że w ich po wstrzy my wa niu po ma ga nam urzą dze nie, któ -
re nie tyl ko iden ty fi ku je nu mer te le fo nu zgła sza ją ce go,
ale też do dat ko wo na gry wa każ dą roz mo wę wpły wa ją cą
na nu mer alar mo wy.

W ja kie go ro dza ju zda rze niach mo gą uczest ni czyć
stra ża cy Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Bu sku -Zdro ju?

Bio rąc pod uwa gę sto pień wy szko le nia, to w każ de -
go ro dza ju zda rze niach. Je że li zda rze nie wy ma ga uży cia
więk szych sił, środ ków lub sprzę tu spe cja li stycz ne go, to
wów czas ko rzy sta my z za so bów wo je wódz kich. 

O ja ki sprzęt w ostat nim cza sie wzbo ga ci ła się
Straż Po żar na?

Ko men da Po wia to wa PSP w Bu sku -Zdro ju wzbo ga ci -
ła się o no wy sa mo chód ope ra cyj ny Ford Mon deo. Do -
dat ko wo zo sta ły za ku pio ne na stę pu ją ce urzą dze nia: de -
tek tor wie lo ga zo wy PHD6, ra dio metr RK -100 z son dą,
sześć lek kich ubrań prze ciw che micz nych oraz zblo cze li -
no we do sa mo cho du SCRt. 

Czy sprzęt, ja kim obec nie dys po nu je Straż jest wy -
star cza ją co no wo cze sny?

Spraw nie prze pro wa dzo na ak cja to nie tyl ko czyn nik
ludz ki, ale i pro fe sjo nal ny sprzęt. Za pew ne każ dy ko men -
dant chcia ła by po sia dać co raz to no wo cze śniej szy sprzęt,
aby móc nieść fa cho wą po moc tym, któ rzy jej w da nym
mo men cie po trze bu ją. Ja mu szę po chwa lić się, że sprzęt,
któ rym dys po nu je na sza ko men da, nie od bie ga stan dar -
dem o te go, któ ry jest w po sia da niu ko mend w więk -
szych mia stach. W tym ro ku za mie rza my za ku pić ka me -
rę te le wi zyj ną. Uspraw ni ona pro wa dze nie dzia łań ga śni -
czych. Pla nu je my rów nież otwo rze nie punk tu kon tro li
sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych. 

Cze go mo że my ży czyć Pa nu i Pa na pra cow ni kom?
„Ty le sa mo po wro tów co wy jaz dów” to po wie dze nie,

któ re od lat funk cjo nu je w na szym śro do wi sku. Bio rąc
pod uwa gę, że każ dy z nas ma ro dzi nę i bli skich, to wła -
śnie te go ży czył bym za rów no so bie, jak i mo im pra cow -
ni kom. A je śli cho dzi o Ko men dę to przede wszyst kim
po myśl nej re ali za cji wszyst kich pla nów do ty czą cych za -
ku pu i do po sa że nia Ko men dy.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Stra żac ki 
re ma nent

Bu scy stra ża cy pod su mo wa li ubie gły rok. W sa li kon fe ren cyj -
nej Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Bu -
sku -Zdro ju od by ła się na ra da rocz na. Jej głów nym ce lem by ło
pod su mo wa nie dzia łal no ści ko men dy w 2011 ro ku. 

W na ra dzie udział wzię li mię dzy in ny mi: wo je wo da świę to krzy ski
Bo żen ty na Pał ka – Ko ru ba, świę to krzy ski ko men dant wo je wódz ki
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kiel cach Zbi gniew Musz czak, wi ce pre -
zes Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Kiel cach An drzej Zoch, a tak że przed sta wi cie le władz sa -
mo rzą do wych z te re nu po wia tu bu skie go oraz stra ża cy Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Bu sku -Zdro ju. 

Na wstę pie ko men dant po wia to wy PSP Ka zi mierz Ści bi ło przy -
wi tał wszyst kich przy by łych na na ra dę go ści, a na stęp nie przed sta wił
spra woz da nie z dzia łal no ści Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Bu sku -Zdro ju w 2011 r. oraz głów nie kie run ki dzia ła nia
na rok 2012. 

Na za koń cze nie spo tka nia za pro sze ni go ście po dzię ko wa li
wszyst kim stra ża kom za ogrom ny trud i za an ga żo wa nie w do tych cza -
so wą cięż ką, a za ra zem za szczyt ną służ bę.

AN NA RÓW NIAK

W okre sie od 1 stycz nia do 31 grud nia 2011 ro ku na te re -
nie po wia tu bu skie go straż in ter we nio wa ła 907 ra zy, w tym 403
ra zy wy jeż dża ła do po ża rów, sta no wią cych 45 proc. wszyst kich
po wsta łych zda rzeń, 491 ra zy wzy wa na by ła do miej sco wych
za gro żeń, sta no wią cych 54 proc. po wsta łych zda rzeń i 13 ra zy
wy jeż dża ła do fał szy wych alar mów, sta no wią cych 1 proc.
wszyst kich zda rzeń

Tyl ko jed ne go dnia tj. 27 mar ca
bu scy stra ża cy wy jeż dża li aż 16
ra zy do ga sze nia pło ną cych la -
sów i pa lą cych się traw po ra sta ją -
cych nie użyt ki rol ne.

Do pierw sze go, groź ne go po ża ru
la su do szło we wto rek, 27 mar ca
w miej sco wo ści Las Wi niar ski w gmi -
nie Bu sko -Zdrój. Pierw sze zgło sze nie
o po ża rze wpły nę ło do ofi ce ra dy żur -
ne go Po wia to we go Sta no wi ska Kie ro -
wa nia Ko men dy Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej o go dzi nie 15.17.
Po otrzy ma niu za wia do mie nia na -
tych miast do ak cji ga śni czej skie ro wa -
no sześć sa mo cho dów po żar ni czych,
a na stęp nie, z uwa gi na ska lę po ża ru
ko lej ne czte ry sa mo cho dy. 

Po przy jeź dzie stwier dzo no, że
pa li się tra wa na nie użyt kach rol -
nych, po szy cie la su i część drzew
w le sie. Sil ny wiatr po wo do wał du że
za gro że nie dla oko licz nych za bu do -
wań i po zo sta łe go la su. Po do tar ciu
na miej sce po ża ru przy stą pio no
do ak cji ga śni czej z uży ciem wo dy,
któ ra sku tecz nie ga si ła ogni ska ognia
po wsta łe w pa lą cym się le sie. Mi mo
sil nie wie ją ce go wia tru i trud ne go
do jaz du po żar uda ło się uga sić. Pod -
czas pro wa dzo nych dzia łań ra tow ni -
czych po li cja zmu szo na by ła za -
mknąć część dro gi w związ ku z du -
żym za dy mie niem i re al nym za gro -
że niem dla kie ru ją cych po jaz da mi.
Łącz nie po ża rem ob ję ta zo sta ła po -
wierzch nia o wiel ko ści 8 ha Usta le -
nia, co do przy czy ny po ża ru pro wa -
dzi po li cja

Ko lej ne zgło sze nie o po ża rze la -
su, tym ra zem w miej sco wo ści Czy -
żów w gmi nie Stop ni ca, wpły nę ło te -
go sa me go dnia do Po wia to we go Sta -

no wi ska Kie ro wa nia Ko men dy Po wia -
to wej PSP w Bu sku -Zdro ju o go dzi -
nie 19.04. Do ak cji zo sta ło wy sła nych
w pierw szej fa zie sie dem sa mo cho -
dów po żar ni czych, a w mia rę roz wi ja -
nia się sy tu acji do dat ko wo czte ry ko -
lej ne. 

Po przy jeź dzie oka za ło się, że pa -
li się tra wa na nie użyt kach rol nych,
po szy cie la su oraz część drzew w le -
sie. Ogień był tak wiel ki i tak szyb ko
roz prze strze nia ją cy się, że bez po śred -
nio za gra żał ca łe mu kom plek so wi le -
śne mu. Brak do jaz du do miej sca po -
ża ru, ist nie ją ce miej sca mi te re ny pod -
mo kłe i sil ny wiatr po wo do wał du że
za gro że nie zdro wia i ży cia dla sa mych
ra tow ni ków oraz utrud niał sku tecz ne
dzia ła nie. Mi mo wszyst kich tych
prze ciw no ści po żar zo stał uga szo ny.
Ogień stra wił ro ślin ność na łącz nej
po wierzch ni 7 hek ta rów. W chwi li
obec nej trwa ją usta le nia co do przy -
czy ny po ża ru.

Tyl ko w dniu 27 mar ca do Po wia -
to we go Sta no wi ska Kie ro wa nia PSP
w Bu sku -Zdro ju wpły nę ło aż 16 zgło -
szeń o po ża rach la sów i pło ną cych
tra wach na nie użyt kach rol nych.
W ich ga sze nie za an ga żo wa no po waż -
ne si ły tak stra ży za wo do wej, jak i jed -
no stek ochot ni czych.

Ko men da Po wia to wa PSP w Bu -
sku -Zdro ju po raz ko lej ny ape lu je
do miesz kań ców po wia tu bu skie go
o nie wy pa la nie traw. War to nie kie -
dy za sta no wić się nad tym, czy
przez wła sną bez myśl ność, jak że
czę sto gra ni czą cą z głu po tą i nie od -
po wie dzial no ścią nie na ra ża my
na za gro że nie wła sne go i in nych ży -
cia oraz mie nia.

AN DRZEJ BO RYC KI

APEL
do miesz kań ców po wia tu bu skie go

Wraz z na sta niem cie płych dni – wcze sną wio sną do cho dzi do po -
wsta nia po ża rów, któ re zwią za ne są z wy pa la niem traw oraz po zo sta ło -
ści ro ślin nych na gro ma dzo nych w związ ku z po rząd ko wa niem te re nu
po okre sie zi mo wym. 

Na prze ło mie mar ca i kwiet nia ob ser wu je my wy raź ny wzrost licz by
po ża rów na łą kach oraz nie użyt kach rol nych znaj du ją cych się przy szla -
kach dro go wych. Pro ce der ten co rocz nie przy bie ra ka ta stro fal ne roz -
mia ry an ga żu jąc du że si ły i środ ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych prze wi dzia ne do li kwi da cji po wsta łych
po ża rów.

Wbrew obie go wej opi nii wy pa la nie traw nie przy no si żad nych po zy -
tyw nych skut ków, a je dy nie szko dy. W na stęp stwie wy pa la nia traw gi ną
zwie rzę ta oraz mi kro or ga ni zmy nie zbęd ne do utrzy ma nia rów no wa gi
bio lo gicz nej. Wy pa la nie na wet jed no ra zo we, ob ni ża war tość plo nów
oraz po wo du je ja ło wie nie zie mi. Bar dzo czę sto zo sta je za ha mo wa ny po -
ży tecz ny na tu ral ny roz kład resz tek ro ślin nych, a do at mos fe ry prze do -
sta je się sze reg związ ków che micz nych, któ re są tru ci zna mi za rów no
dla lu dzi, jak i zwie rząt. Dy my po cho dzą ce z wy pa la nia za snu wa ją czę -
sto dro gi pu blicz ne do te go stop nia, że sta ją się przy czy ną groź nych
wy pad ków.

Pło ną tra wy, 
pło ną la sy

Pło ną tra wy, 
pło ną la sy
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GMI NA
łą czy szko ły
Ra da Gmi ny w No wym Kor czy nie na jed nej z se sji
pod ję ła uchwa łę w spra wie utwo rze nia Ze spo łu
Szkół w No wym Kor czy nie. Od 1 wrze śnia kor -
czyń ska pod sta wów ka po łą czo na zo sta nie z gim -
na zjum.

Zgod nie z art. 62 ust.1 usta wy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o sys te mie oświa ty or -
gan pro wa dzą cy szko ły róż nych ty pów mo że je po łą czyć w  ze spół. Pro po zy cja
utwo rze nia ta kie go ze spo łu na ba zie Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w No wym
Kor czy nie oraz Sa mo rzą do we go Gim na zjum im. Św. Kin gi ma swo ją pod sta wę
w or ga ni za cji obu pla có wek. Jest to głów nie uza sad nie nie eko no micz ne. Cho dzi
przede wszyst kim o  ob ni że nie kosz tów ogól ne go za rzą du, ad mi ni stro wa nia po -
szcze gól ny mi szko ła mi - wy ja śniał pod czas se sji wójt gmi ny Pa weł Za ga ja.

Utwo rze nie ze spo łu po dyk to wa ne jest wa run ka mi or ga ni za cyj ny mi, eko no -
micz ny mi i lo ka lo wy mi. Obie szko ły funk cjo nu ją w po łą czo nych ze so bą bu dyn -
kach, ma jąc wspól ną kuch nię, sto łów kę, bo isko spor to we i ko tłow nię. Jed nak za rzą -
dza ne są przez dwóch dy rek to rów. 

W wy ni ku prze pro wa dzo nej ana li zy sy tu acji szkół or gan pro wa dzą cy stwier dził,
że bę dzie to zde cy do wa nie naj lep sze roz wią za nie dla za pew nie nia do brej or ga ni za -
cji pra cy szkół oraz za rzą dza nia ni mi. Utwo rze nie jed no li te go kie row nic twa po zwo -
li ra cjo nal nie wy ko rzy stać ist nie ją cą ba zę pod wzglę dem eko no micz nym i or ga ni -
za cyj nym. Do dat ko wym uza sad nie niem pro po no wa ne go roz wią za nia jest uspraw -
nie nie pro ce dur zwią za nych z uzu peł nia niem eta tów przez na uczy cie li. Ci, któ rzy
obec nie pra cu ją w gim na zjum w sy tu acji, gdy ko niecz ne bę dzie za stęp stwo, bę dą
mo gli uczyć w szko le pod sta wo wej.

Po mysł utwo rze nia Ze spo łu Szkół w No wym Kor czy nie po zy tyw nie za opi nio -
wa ło Ku ra to rium Oświa ty w Kiel cach, pod kre śla jąc, że roz wią za nie ta kie nie na ru -
szy toż sa mo ści szkół wcho dzą cych w skład ze spo łu oraz nie ob ni ży ja ko ści ich pra -
cy, nie na ru szy też od ręb no ści rad pe da go gicz nych, rad ro dzi ców i sa mo rzą dów
uczniow skich po szcze gól nych szkół. I co naj waż niej sze, nie ob ni ży stan dar dów na -
ucza nia.

AN NA NO WAK

OGŁOSZENIE
Wójt gminy Nowy Korczyn zatrudni
lekarza pediatrę w Samorządowym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym
Korczynie. Oferujemy mieszkanie
służbowe. Więcej informacji pod nr tel.
41 377 10 03 lub 41 377 17 30. 

Pierw sze miej sce w Świę to krzy -
skim Tur nie ju In no wa cji i Kre atyw -
no ści za ję ła dru ży na z Sa mo rzą do -

we go Gim na zjum im. Świę tej Kin gi
w No wym Kor czy nie w skła dzie
Alek san dra Ka nic ka, Pa weł We so -

łow ski i To masz Za piór kow ski. Eli -
mi na cje okrę go we tur nie ju od by ły
się w dniu 19 mar ca br. w mu rach
Sa mo rzą do we go Gim na zjum nr 1 w
Bu sku -Zdro ju. 

W tur nie ju wzię ły udział gim na zja
z pię ciu po wia tów wo je wódz twa świę to -
krzy skie go. Ucznio wie mie li za za da nie
uzy skać jak naj więk szą ilość punk tów w
dwóch dys cy pli nach tj. grze lo gicz nej
Pen to mi no oraz w in ter dy scy pli nar nym
qu izie wie dzy. 

Zwy cięz cy otrzy ma li atrak cyj ne na -
gro dy rze czo we ufun do wa ne przez
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Świę to krzy skie go, któ re zo sta ły wrę czo -
ne przez wi ce dy rek tor Świę to krzy skie go
Cen trum Do sko na le nia Na uczy cie li
Elż bie tę Du dek oraz za stęp cę bur mi -
strza mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój Hen -
ry ka Ra do sza.

W Bu sku -Zdro ju ucznio wie mie li
za pew nio ną do dat ko wą atrak cję. To
wszyst ko za spra wą In no bus -a, dzię ki
któ re mu ucznio wie mo gli za ob ser wo -
wać nie zwy kle in te re su ją ce eks pe ry men -
ty fi zy ko -che micz ne przy go to wa ne
przez Biu ro In no wa cji, jak rów nież
uczest ni czyć w po ka zie na uko wym z
ro bo ty ki.

AN NA NO WAK

Wy pa dli na szóst kę
Ucznio wie z Gim na zjum w No wym Kor czy nie zwy -
cięz ca mi Świę to krzy skie go Tur nie ju In no wa cji i
Kre atyw no ści.

O bio ga zo wni, ja ko za awan so -
wa nym tech nicz nie roz wią za niu
w za kre sie eko lo gicz ne go po zy ski -
wa nia ener gii, o pla nach po wsta nia
ta kie go przed się wzię cia na te re nie
gmi ny No wy Kor czyn oraz o ko rzy -
ściach wy ni ka ją cych z tej in we sty cji
dla rol ni ków z wój tem gmi ny No wy
Kor czyn Paw łem Za ga ją roz ma wia
An na No wak. 

Pa nie Wój cie, do Urzę du Gmi ny
w 2011 ro ku zgło si ła się fir ma, któ ra
ma za miar wy bu do wać bio ga zow nię
rol ni czą na te re nie gmi ny No wy Kor -
czyn. Pro szę wy ja śnić, czym jest bio ga -
zow nia?

Bio ga zow nia to in sta la cja, w któ rej
w wy ni ku pro ce sów fer men ta cji bez tle no wej
pro duk ty po cho dze nia rol ni cze go np. ki -
szon ka ku ku ry dzy, trawa czy ży to oraz
obor nik i gno jo wi ca prze twa rza ne są
na bio gaz, czy li od na wial ne źró dło ener gii.
W wy ni ku spa la nia w sil ni ku iskro wym bio -
gaz za mie nia ny jest na ener gię elek trycz ną. 
Gdzie do kład nie mia ła by być zlo ka li zo -
wa na bio ga zow nia? 

Je że li cho dzi o lo ka li za cję to in we stor
zwro cił się do Urzę du Gmi ny z za py ta -
niem o re ali za cję przed się wzię cia na dział -
kach po ło żo nych wzdłuż dro gi wo je wódz -
kiej po mię dzy miej sco wo ścia mi Pia sek
Wiel ki i Ba drzy cho wi ce. Jed nak w roz mo -
wach prze pro wa dzo nych przez sa me go in -
we sto ra oraz prze ze mnie miesz kań cy tych
wio sek wy ra zi li ne ga tyw ną opi nię o lo ka li -
za cji in we sty cji, uza sad nia jąc to tym, że
bio ga zow nia by ła by za bli sko za bu do wań.
Nie sprze ci wia li się na to miast, by bio ga -
zow nia po wsta ła na te re nie gmi ny. Pod czas
spo tkań spra woz daw czych w każ dym so -
łec twie przed sta wi łem pro po zy cje in we sto -
ra i po pro si łem miesz kań ców o po moc
w zna le zie niu in nej lo ka li za cji dla tej in we -
sty cji. Li czę na to, że miesz kań cy wska żą
do god ne miej sce na bio ga zow nię i uda
nam się wspól nie za trzy mać in we sto ra
w na szej gmi nie.
Ja kich ko rzy ści wy ni ka ją cych z po wsta -
nia bio ga zow ni upa tru je Pan dla swo jej
gmi ny?

Bio ga zow nia jest in te re su ją cym roz wią -
za niem dla ho dow ców by dła i trzo dy chlew -
nej dzię ki moż li wo ści po zby wa nia się obor -
ni ka i gno jo wi cy przy jed no cze snej moż li -
wo ści po zy ska nia do brej ja ko ści na wo zu
z ma sy po fer men ta cyj nej. Dla rol ni ków pro -
du ku ją cych ro śli ny mo gą ce sta no wić bio ma -
sę uży wa ną w bio ga zow ni (np. ku ku ry dza)
ko rzy ścią z funk cjo no wa nia bio ga zow ni jest
moż li wość za war cia dłu go ter mi no wych
umów kon trak ta cyj nych na do sta wę sub stra -
tu. Po nad to do bu dże tu gmi ny wpły wa ły by
po dat ki, tj. od nie ru cho mo ści, wpły wy z po -
dat ku CIT. Jak za po wia da in we stor, jest to
in we sty cja o zna czą cym kosz cie sza co wa -
nym na bli sko 18 mi lio nów zło tych. Po da -
tek ge ne ro wa ny z in we sty cji rok rocz nie wy -
no sił by ok. 300 ty się cy zło tych, a pla no wa -
ny okres pro wa dze nia dzia łal no ści to ok. 15
lat. Oprócz te go, jak za po wia da in we stor,
po wsta ną no we miej sca pra cy dla miesz kań -
ców na szej gmi ny. 
Ilu pro du cen tów z te re nu gmi ny bę dzie
do star czać sub strat?

To py ta nie do in we sto ra. Z in for ma -
cji, któ re po sia dam wy ni ka, że do funk cjo -
no wa nia bio ga zow ni o mo cy oko ło 1
MWe po trze ba ok. 400 ha. upraw. Z te go
co wiem, in we stor ma pod pi sa ne li sty in -
ten cyj ne z oko licz ny mi rol ni ka mi i przed -
się bior ca mi, w naj bliż szym cza sie pla nu je
pod pi sać z do staw ca mi umo wy kon trak ta -
cyj ne. Umo wy te ma ją być dłu go let nie, tj.
od 5 do 15 lat. Jak twier dzi in we stor, mu -
szą to być umo wy za bez pie cza ją ce obie
stro ny dzia ła nia, do staw ca ma być pew ny,

że sprze da to war z zy skiem, a od bior -
ca, że za kon trak to wa ną ilość su row ca
otrzy ma. 
Ja ką ce nę za swo je pro duk ty otrzy -
ma ją rol ni cy? Czy bę dą to ko rzyst ne
dla nich ce ny? 

Rol ni cy na pew no do sta ną do brą
ryn ko wą ce nę za swo je pro duk ty, po nie -
waż to wła śnie ry nek bę dzie te ce ny dyk -
to wał. Na le ży pa mię tać, że jak jest
na coś po pyt, to i ce na jest od po wied -
nia
Czy funk cjo no wa nie bio ga zow ni nie
bę dzie dla miesz kań ców oko licz -
nych wsi uciąż li we? 
In we stor za pew nia, że od dzia ły wa nie

przed się wzię cia za mknie się w gra ni cach
nie ru cho mo ści, na któ rej pla no wa na jest
in we sty cja. Za pa chy ma ją być ty po we jak
w go spo dar stwie rol nym, a ge ne ra tor,
z pra cą któ re go wią że się ha łas, znaj do -
wać się bę dzie w spe cjal nie do te go ce lu
przy sto so wa nym i wy głu szo nym po -
miesz cze niu. Na po le ce nie Urzę du Gmi -
ny zo stał wy ko na ny nie zbęd ny ope rat
śro do wi sko wy, któ ry po wy ma ga nych
uści śle niach, zo stał prze ka za ny do pań -
stwo wych jed no stek we ry f i ku ją cych te go
ty pu do ku men ta cję, tj. Re gio nal nej Dy -
rek cji Ochro ny Śro do wi ska w Kiel cach
oraz do Sa ne pi du. In we stor, uzy sku jąc
de cy zję śro do wi sko wą, bez wa run ko wo
zo sta nie zo bo wią za ny do sze re gu dzia łań
ma ją cych zmi ni ma li zo wać po ten cjal ne
uciąż li wo ści oraz do cho wać wszel kich
sta rań, aby chro nić miesz kań ców oraz
śro do wi sko. 
Czy w ra mach pla no wa nej in we sty cji
prze wi dzia no ze stro ny Urzę du Gmi ny
spo tka nie z miesz kań ca mi?

Tak, 1 mar ca br. Urząd Gmi ny zor ga ni -
zo wał pierw sze spo tka nie in for ma cyj ne
z miesz kań ca mi. W naj bliż szym cza sie
miesz kań cy bę dą mie li oka zję spo tkać się
rów nież z in we sto rem i do py tać o szcze gó -
ły pla no wa nej in we sty cji oraz roz wiać wszel -
kie wąt pli wo ści. Wszyst kie te spo tka nia ma -
ją cha rak ter kon sul ta cyj no -in for ma cyj ny.
Nie zo sta ły na tym eta pie wy da ne jesz cze
żad ne de cy zje w tym te ma cie. 
Dzię ku ję za roz mo wę.

Się ga my po eko lo gicz ną ener gię



We dług naj now szych da nych w wo -
je wódz twie świę to krzy skim naj czę -
ściej wzy wa ny mi do do mu spe cja li -
sta mi są: ser wi san ci sprzę tu
AGD – 58 proc. we zwań, hy drau li cy
16 proc., ser wi san ci RTV 14 proc.
i oso by do na pra wy kom pu te rów 8
proc. 

Nie któ re z prac przez nich wy ko -
ny wa nych to pro ste na pra wy. Gło wa ro -
dzi ny, na wet ta bez spe cjal ne go przy go -
to wa nia za wo do we go, po win na so bie
z ta ki mi uster ka mi sa mo dziel nie po ra -
dzić. Z cze go więc wy ni ka co raz częst -
sze wzy wa nie te go ty pu spe cja li stów?
Po wo dów mo że być kil ka.

Bez ro bo cie w wo je wódz twie świę to -
krzy skim ro śnie i wy no si aż 16 proc. wo -
bec śred niej kra jo wej 13,2 proc. i jest naj -
istot niej szym czyn ni kiem skła nia ją cym
do emi gra cji. W naj bliż szym cza sie to
z pew no ścią się nie zmie ni. Tyl ko
do Nie miec w 2012 ro ku, wg sza cun ków
Work se rvi ce, wy je dzie z Pol ski do pra cy
za rob ko wej oko ło 110 tys. osób. Na nie -
miec kim ryn ku po szu ki wa ni i ce nie ni są
pol scy ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni. Cho -
ciaż miesz kań com świę to krzy skie go
rzad ko uda je się zna leźć za trud nie nie
za 1,7 -2 tys. eu ro brut to mie sięcz nie, jak
ich nie miec kim ko le gom wy ko nu ją cym
po dob ne pra ce, to jed nak na wet nie co
niż sze za rob ki są ku szą ce. 

We dług da nych Głów ne go Urzę du
Sta ty stycz ne go po wej ściu na sze go kra -
ju do Unii Eu ro pej skiej i wraz z otwie -
ra niem się ko lej nych ryn ków pra cy
z Pol ski do kra jów „sta rej Unii” wy je -
cha ło po nad 2 mln osób (2,3 mln prze -
by wa ło za gra ni cą w szczy to wym
pod tym wzglę dem 2007 ro ku). We dług

da nych CE BOS co dzie sią ty miesz ka -
niec wo je wódz twa świę to krzy skie go pra -
co wał za gra ni cą w cią gu ostat nich 10
lat (do kład nie 10,2 proc. czy li po wy żej
śred niej kra jo wej – 9,5 proc.). Na wet je -
śli kry zys fi nan so wy w 2008 ro ku spo -
wo do wał po wrót do kra ju kil ku set ty się -
cy pra cow ni ków za rob ko wych, to jed -
nak emi gra cyj ny trend jest trwa ły. Wy -
jaz dy do pra cy spo wo do wa ły, że w wie -
lu do mach bra ku je mę skiej rę ki do pro -
stych na praw. Otwar cie od ma ja 2011 r.
ryn ku pra cy w Au strii, a szcze gól nie
w Niem czech, któ re od daw na są ce lem
emi gra cji za rob ko wej miesz kań ców
świę to krzy skie go, po głę bi ło pro blem. 

Zmie nia się też na sze na sta wie nie
do ta kich prac. – Co raz czę ściej ko rzy -

sta my z po mo cy spe cja li stów, bo tak
jest nam po pro stu wy god niej. Czas po -
świę ca ny kie dyś np. na kup no, do pa so -
wa nie i wy mia nę wę ża w pral ce wo li my
po świę cić na za ba wę z dziec kiem czy
gril la ze zna jo my mi – mó wi so cjo log Ju -
sty na Przy by cień. Ilość spraw, ja kie co -
dzien nie ma my na gło wie spra wia, że
na drob ne, lecz cza so chłon ne dla oso by
po zba wio nej fa cho wej wie dzy na pra wy,
bra ku je po pro stu cza su. Co raz no wo -
cze śniej szy sprzęt AGD i RTV to do dat -
ko wo ry zy ko, że pró ba wła sno ręcz nej
in ter wen cji przy nie sie wię cej szkód niż
po żyt ku. Dla te go wzy wa my fa chow ców. 

Po moc spe cja li stów po ma ga ją cych
nam w ra mach usług as si stan ce ma
dwie za sad ni cze za le ty – jest ta nia i do -

stęp na 24h na do bę. – Naj więk sze fir -
my asy stenc kie ma ją w ca łej Pol sce spe -
cja li stów, z któ ry mi na sta le współ pra -
cu ją. Są to fa chow cy spraw dze ni i so lid -
ni, czę sto praw dzi we „zło te rącz ki”,
w do dat ku do stęp ni w bar dzo krót kim
cza sie. W mia stach od zgło sze nia
z proś bą o po moc do wi zy ty spe cja li sty
mi ja śred nio tyl ko 30 mi nut – mó wi
Agniesz ka Wal czak, czło nek Za rzą du
Mon dial As si stan ce. As si stan ce to ro -
dzaj do dat ko we go ubez pie cze nia co raz
czę ściej do łą cza ne go przez in sty tu cje fi -
nan so we do kont ban ko wych, kart kre -
dy to wych czy ubez pie czeń. W ubie -
głym ro ku z ta kiej po mo cy sko rzy sta ło
pra wie mi lion osób w Pol sce. 

Obok naj po pu lar niej sze go do łą cza -

ne go do po lis ko mu ni ka cyj nych co raz
czę ściej klien ci mo gą ko rzy stać z as si -
stan ce do mo we go po zwa la ją ce go wła -
śnie na bez płat ne sko rzy sta nie z hy drau -
li ka czy ser wi san ta. We zwa nia do te go
ty pu po mo cy na si la ją się w okre sach
świą tecz nych, kie dy brak cza su jest jesz -
cze bar dziej do tkli wy, a od kła da ne
na póź niej drob ne na pra wy sta ją się
zbyt uciąż li we, że by w nie skoń czo ność
cze kać na in ter wen cję mę ża… 

GA

WOJ CIECH WĘ ŻYK
– Wi ce pre zes jed nej z lo kal nych

firm z sek to ra MSP, ko rzy sta 
z As si stan ce.

Dla cze go Pan nie na pra wia sa mo -
dziel nie uste rek w do mu?

Po pierw sze nie opła ca sie po świę -
cać wła sne go cza su na ta kie za ję cie, bo
mo gę wię cej zy skać fi nan so wo pra cu jąc
nad in ny mi te ma ta mi. Po za tym uwa -
żam, że sko ro mam moż li wość ko rzy -
sta nia z usług fa chow ców za dar mo
w ra mach pa kie tu do łą czo ne go
do ubez pie cze nia miesz ka nia, to dla -
cze go nie sko rzy stać?
Z ja kich usług Pan ko rzy sta naj czę -
ściej?

Zda rzy ło mi sie we zwać fa chow ca
do na pra wy zam ka w drzwiach, te go ni -
gdy sam bym nie umiał zre pe ro wać.
Naj czę ściej w zi mie ko rzy sta łem z po -
mo cy przy od pa le niu aku mu la to ra.
Co Pa na naj bar dziej za cie ka wi ło
w As si stan ce?

Sam fakt, że po sia dam ta kie usłu gi
w pa kie cie ubez pie cze nio wym. Nie
mia łem o tym po ję cia przez dłuż szy
czas.

Dobre Rady Czwartek, 5 kwietnia 201212
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Po pol skich dro gach
po ru sza się co raz wię -
cej aut za si la nych ga -
zem LPG. Wy glą da
na to, że kie row cy w na -
szym kra ju prze ko na li
się do te go pa li wa. Co
jed nak spra wia, że au to -
gaz jest tak po pu lar ny
w na szym kra ju?

Pierw szą od po wie dzią, któ ra na su -
wa się na to py ta nie jest oczy wi ście kwe -
stia fi nan so wa. Ce ny ga zu LPG są obec -
nie nie mal dwu krot nie niż sze niż
w przy pad ku ben zy ny Pb 95 lub ole ju
na pę do we go. Po mi mo nie co wyż sze go
zu ży cia te go pa li wa pod czas jaz dy, ko -
rzy ści pły ną ce z je go sto so wa nia są zna -
czą ce. Szcze gól nie jest to od czu wal ne
w świe tle ostat nich pod wy żek cen pa liw
w Pol sce. Pod czas gdy wspo mnia na już
ben zy na i olej na pę do wy zdro ża ły
na prze strze ni ostat nich 12 mie się cy aż
o po nad 1 zł na li trze, ce ny ga zu LPG
wzro sły w tym cza sie o za le d wie 30 gro -
szy za litr.

Jed nak zda niem An drze ja Ole -
chow skie go, dy rek to ra Pol skiej Or ga ni -
za cji Ga zu Płyn ne go czyn nik fi nan so -

wy nie jest je dy nym, któ ry wpły wa
na de cy zje pol skich kie row -
ców. – Przy po dej mo wa niu de cy zji, ja -
kie go środ ka na pę du bę dzie my uży wać
do mi no wał do tąd czyn nik eko no micz -
ny. Co raz czę ściej jed nak, tak klien ci,
jak i dys try bu to rzy aut, zwra ca ją uwa gę
na kwe stie eko lo gii – po wie dział A. Ole -
chow ski.

Co wię cej, wzrost za in te re so wa -
nia sa mo cho da mi za si la ny mi LPG
w Pol sce był no to wa ny jesz cze za nim
roz po czę ły się pod wyż ki na sta cjach
pa liw. – Ry nek au to ga zu od no to wał
przy ro sty sa mo cho dów z LPG
na prze strze ni ostat nich lat, a nie tyl -
ko mie się cy, któ re cha rak te ry zo wa ły
się wzro sta mi cen ben zy ny i ole ju na -
pę do we go. Na wiel kość za in te re so wa -
nia klien tów mia ły rów nież wpływ de -
cy zje lub za po wie dzi de cy zji na szych
władz od no śnie sta wek po dat ku ak cy -
zo we go. Na le ży jed no znacz nie pod -
kre ślić, że na roz wój bran ży au to ga zu
mia ło wpływ utrzy ma nie przez Mi ni -
ster stwo Fi nan sów nie zmie nio nej
staw ki po dat ku ak cy zo we go – do dał
dy rek tor Pol skiej Or ga ni za cji Ga zu
Płyn ne go.

Zwięk szo ne za in te re so wa nie sa mo -
cho da mi ko rzy sta ją cy mi z LPG no tu je
się za rów no na ryn ku aut no wych, jak
i uży wa nych. We dług sza cun ko wych

da nych Pol skiej Or ga ni za cji Ga zu Płyn -
ne go w 2011 ro ku z sa lo nów sprze da ży
wy je cha ło po nad 15 tys. po jaz dów z in -
sta la cją au to ga zu, czy li o 20 proc. wię -
cej niż rok wcze śniej. W przy pad ku
Sko dy wzrost za in te re so wa nia mo de la -
mi za si la ny mi LPG w lu tym 2012 ro ku
wy no sił aż 100 proc. w sto sun ku
do ana lo gicz ne go okre su ubie głe go ro -
ku. Po dob ne wy ni ki no tu je rów nież
Che vro let, Opel i Fiat.

Wbrew obie go wym opi niom na te -
mat ne ga tyw ne go wpły wu LPG na ży -
wot ność jed no stek na pę do wych sa mo -
cho dy z za mon to wa ną in sta la cją ga zo -
wą cie szą się rów nież po wo dze niem
na ryn ku aut „z dru giej rę ki”. – Na ryn -
ku no tu je my nie znacz ny, lecz sys te ma -

tycz ny wzrost za in te re so wa nia au ta mi
przy sto so wa ny mi do ko rzy sta nia z LPG
już od wie lu mie się cy. Co cie ka we,
od koń ca 2011 ro ku ob ser wu je my rów -
nież zwięk sze nie się licz by ofert sprze -
da ży sa mo cho dów z sil ni ka mi die sla.
Mo że to ozna czać, że co raz wię cej
osób re zy gnu je z ta kich po jaz dów, gdyż
użyt ko wa nie die sla prze sta je być dla
nich opła cal ne.

Wy da je się, że za in te re so wa nie ga -
zem LPG mo gły by za ha mo wać je dy nie
pod wyż ki te go pa li wa na sta cjach. Gdy
w kwiet niu 2011 ro ku Ko mi sja Eu ro -
pej ska za pro po no wa ła na fo rum pu -
blicz nym pod nie sie nie ak cy zy na ten
gaz fir my mon tu ją ce in sta la cje ga zo we
na tych miast od no to wa ły spa dek licz by

klien tów. Wy da je się jed nak, że przy naj -
mniej w naj bliż szych la tach wy so kość
ak cy zy na LPG nie ule gnie zmia -
nom. – Ma my na dzie ję, że pla ny eu ro -
pej skie od no śnie no wych za sad opo dat -
ko wa nia no śni ków ener gii nie uzy ska ją
ak cep ta cji państw człon kow skich Unii
Eu ro pej skiej, co umoż li wi dal szy roz -
wój te go sek to ra ryn ku – wy ja śnia An -
drzej Ole chow ski.

Obec nie po pol skich dro gach po -
ru sza się oko ło 2,5 mi lio na sa mo cho -
dów za si la nych ga zem LPG. Pod tym
wzglę dem nasz kraj zaj mu je dru gie
miej sce na świe cie, ustę pu jąc nie znacz -
nie Tur cji. War to jed nak zwró cić uwa gę,
że cał ko wi ta licz ba aut w Pol sce jest bli -
sko dwu krot nie niż sza.

Motoryzacja 13

Tyl ko 7 proc. Po la ków
po wy żej 18 ro ku ży cia
pla nu je za kup sa mo -
cho du dla sie bie lub
swo je go go spo dar stwa
do mo we go. Po nad po -
ło wa z nich bo aż 55
proc. ma za miar zre ali -
zo wać swo je pla ny
w cią gu naj bliż szych 12
mie się cy, a je den
na trzech, czy li po -
nad 33 proc. w okre sie
od ro ku do dwóch lat,
czy ta my w ra por cie
przy go to wa nym przez
TNS OBOP.

Ana li zy ryn ku mo to ry za cyj ne go
w na szym kra ju pro wa dzo ne są przez
Sek tor Ba dań Ryn ku Mo to ry za cyj ne go
TNS OBOP od 2006 ro ku. W cią gu 6
lat tyl ko raz za ob ser wo wa no wzrost
licz by osób, któ re są chęt ne do za ku pu
sa mo cho du. By ło to w ro ku 2007.
Ostat nie la ta to kon se kwent ny spa dek
pla nów za ku po wych Po la ków.

Wśród osób, któ re de kla ru ją chęć
zmia ny au ta, do mi nu ją męż czyź ni

oraz oso by mło de w wie ku 25-34 lat.
Nie co czę ściej mo to ry za cyj ne za ku py
pla nu ją oso by o do brej sy tu acji spo -
łecz no – eko no micz nej, spe cja li ści
oraz oso by na sta no wi skach kie row -

ni czych, a tak że miesz kań cy ma łych
miast do 20 tys. miesz kań ców. Re la -
tyw nie czę ściej de kla ra cję za ku pu au -
ta skła da ją też oso by, w któ rych go -
spo dar stwach do mo wych już jest sa -

mo chód niż ta kie, któ re sa mo cho du
jesz cze nie ma ją. 

Pla nu jąc za kup au ta, zde cy do wa -
na więk szość Po la ków my śli o po jeź -
dzie uży wa nym, któ ry sta no wi aż 90

proc. pla nu ją cych za kup w cią gu naj -
bliż szych 12 mie się cy. Tyl ko je den
na dzie się ciu chce wy brać au to fa brycz -
nie no we. Jest to o 10 punk tów pro cen -
to wych mniej niż rok te mu. – Choć
wzrost cen pa liw prze kła da się
na zwięk szo ne kosz ty eks plo ata cji po -
jaz dów to nie ob ser wu je my za ha mo wa -
nia na ryn ku aut „z dru giej rę ki”.
Wprost prze ciw nie, w ostat nich ty go -
dniach od no to wa li śmy za rów no zwięk -
sze nie licz by ogło szeń, jak rów nież
osób po szu ku ją cych po jaz dów w na -
szym ser wi sie. Po la cy, szu ka jąc oszczęd -
no ści, kie ru ją swo ją uwa gę z aut no -
wych, na uży wa ne.

– In ten cja za ku pu sa mo cho du
od kil ku lat utrzy mu je się na po dob -
nym, ni skim po zio mie w gra ni cach
od 7 do 9 proc. Wy ni ki ba da nia po ka -
zu ją, że od se tek osób, któ re rze czy wi -
ście do ko nu ją za ku pu sa mo cho du do -
kład nie po kry wa się od set kiem pla nu ją -
cych. Mia ło to miej sce w 2011 r., kie dy
to 7 proc. ba da nych pla no wa ło za kup
sa mo cho du i jak po ka za ła te go rocz -
na edy cja na sze go ba da nia, ta kie sa mo
gro no fak tycz nie sa mo chód ku pi ło.
Na su wa się za tem przy pusz cze nie, że
ten rok nie przy nie sie więk szych zmian
te go wskaź ni ka – ko men tu je wy ni ki ba -
da nia dr Mag da le na Sa wiń ska, li der sek -
to ra Ba dań Ryn ku Mo to ry za cyj ne go
TNS OBOP.

Ma ło pla nu je, 

jesz cze mniej ku pu je

Opel ujaw nił ce nę 
Opel ujaw nił wła śnie ce ny Astry OPC, naj moc niej sze go kom pak tu w hi sto rii tej mar ki na eu ro pej skich ryn -
kach. Za kup te go au ta w Niem czech bę dzie się wią zał z wy dat kiem 34 tys. eu ro to jest oko ło 140 tys. zło tych.

Astra OPC zo sta ła wy po sa żo na w 2-li tro wy sil nik ben zy no wy z tur bo do ła do wa niem, któ ry ge ne ru je 280 KM i 400
Nm mak sy mal ne go mo men tu ob ro to we go. Po mi mo na pę du wy łącz nie na przed nią oś au to jest w sta nie osią gnąć pierw -
sze 100 km/h w cza sie 6 se kund, zaś pręd kość mak sy mal na wy no si 250 km/h.

Za wspo mnia ną już ce nę otrzy mu je my Astrę wy po sa żo ną w m. in. ada pta cyj ne re flek to ry przed nie, na wi ga cję GPS,
dwu stre fo wą kli ma ty za cję, 19-ca lo we ob rę cze sy gno wa ne lo go OPC, a tak że przy ciem nia ne tyl ne szy by. Au to jest już
do stęp ne w sa lo nach Opla.

Li der wśród pa liwLi der wśród pa liw
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1 kwiet nia i to nie jest pri ma
apri lis Zdrój nie ro ze grał spo tka nia
wy jaz do we go w Tum li nie ze wzglę -
du na fa tal ny tam stan bo iska, na to -
miast Piast u sie bie roz gry wa jąc
bar dzo do brą pierw szą po ło wę me -
czu prze grał ca łe spo tka nie z Sam -
so nem Sam so nów 1: 2 pro wa dzo -
nym obec nie przez by łe go tre ne ra
MKS Zdrój. 

Stop ni cza nie za czę li grę spo koj -
nie z szyb ki mi ak cja mi na bram kę
go ści i już w 6 mi nu cie po strza le
Ra fa ła Ja błoń skie go ob ję li pro wa -
dze nie. Mie li jesz cze w tej od sło nie
co naj mniej czte ry sy tu acje na pod -
wyż sze nie wy ni ku, ale nie po tra fi li
ich wy ko rzy stać. Dru ga po ło wa roz -
po czę ła się w za mie ci śnież nej ja ka
prze szła nad Stop ni cą i w 64 mi nu -
cie po fa tal nym błę dzie bram ka rza,
któ re mu śli ska pił ka wy mknę ła się
z rąk po ni by pro stej in ter wen cji

i sła bym strza le pił ka rza Sam so -
na go ście do pro wa dzi li do wy rów -
na nia. 

I tu za czął się dra mat go spo da -
rzy, któ rzy na tych miast ru szy li
do ata ku, ale na tra fi li na sko or dy no -
wa ną, do brze usta wio ną przez tre -
ne ra obro nę roz bi ja ją cą po czy na nia
Pia sta. Go spo da rze nie mie li po my -
słu na sfor so wa nie dro gi do bram ki,
a przy tym za czę li mi mo upo mnień
tre ne ra Idzi ka grę ko ron ko wą nie
wy ko rzy stu jąc sy tu acji do strza łu
z dy stan su. W koń ców ce me czu
do ze spo łu wkra dły się ner wy
i prak tycz nie spo koj nie gra ją cy
Sam son miał ini cja ty wę. 

Wy nik usta lił w do li czo nym cza -
sie gry ka pi tal nym pła skim strza łem
z dy stan su w pra wy róg bram ki na -
past nik go ści i to oni cie szy li się ze
zwy cię stwa. W na stęp nej ko lej ce, 7
kwiet nia Zdrój po dej mu je u sie bie

Le chię Straw czyn, Piast je dzie
na mecz do Spar ty Dwi ko zy. W ta -
be li na pro wa dze niu jest KSZO
Ostro wiec z 50 punk ta mi, dru gie
miej sce zaj mu je MKS Zdrój Bu sku
z 38 pkt., czwar ty Piast Stop ni ca
z 29 punk ta mi.

A -kla sa
25 mar ca roz po czę ła grę świę to -

krzy ska A -kla sa i w me czach pierw -
szej ko lej ki wio sen nej Wi sła No wy
Kor czyn nie ro ze gra ła spo tka nia
u sie bie, gdyż nie do je chał prze ciw -
nik Klo nów ka Ma słów, Zo rza Tem -
po Pa ca nów zre mi so wa ła u sie bie 0:
0 z GO KiS Ma słów. 

W dru giej ko lej ce, 1 kwiet nia
w der bo wym po je dyn ku w No wym
Kor czy nie po dob nie, jak w Stop ni cy
przy zmien nej au rze i za mie ci śnież -
nej Wi sła No wy Kor czyn zre mi so -
wa ła 1: 1 Tem pem Pa ca nów. Pierw -

si go la po sta łym frag men cie gry
w 15 mi nu cie zdo by li go spo da rze
po strza le Paw ła Zie liń skie go, wy -
rów na ło Tem po w 87 mi nu cie go lem
To ma sza Ko pac kie go. 

W na stęp nej ko lej ce, 7 kwiet nia
Wi sła je dzie na mecz do GKS Ło -
niów, Tem po gra u sie bie z ze Zry -
wem Zbi gnie wi ce. W ta be li pro wa -
dzi Kli mon to wian ka Kli mon tów z 38
punk ta mi. Na 10 po zy cji jest Tem -
po Pa ca nów z 16 punk ta mi i na 12
Wi sła No wy Kor czyn z 16 punk ta mi. 

B -kla sa
1 kwiet nia za czę ła zma ga nia

wio sny 2012 pił kar ska B -kla sa.
W pierw szych me czach Źró dło So -
lec Zdrój u sie bie zre mi so wa ło 1:1
z MKS Zdrój II Bu sko, Piast II Stop -
ni ca tak że u sie bie nie spo dzie wa nie
prze grał 0: 1 z GKS Szy dłów i li der
ta be li Gród Wi śli ca po ko nał 6:1
Spar tę II Ka zi mie rza Wiel ka. 

W ta be li pro wa dzi Gród z 31
punk ta mi na miej scu czwar tym
jest MKS II Bu sko z 19 punk ta mi,
na pią tym Piast II Stop ni ca z 17
punk ta mi, dzie wią te jest Źró dło
So lec Zdrój z 14 punk ta mi. W na -
stęp nej ko lej ce, 7 kwiet nia gra ją:
Piast II u sie bie z Zo rzą Czaj ków,
MKS II Bu sko z Vic to rią Bi zon Ku -
ro zwę ki, Gród Wi śli ca je dzie
do GKS Szy dłów i Źró dło So lec
do Ja wor ni ka Gorz ków.

Tekst i fo to. RO BERT GWÓŹDŹ

Li ga okrę go wa

Ru szy ła pił kar ska wio sna
Od zwy cięstw Pia sta Stop ni ca 3:0 z Astrą Pie ko szów i Zdro ju Bu sko 2:0 z GKS
Rud ki za in au gu ro wa li 18 mar ca wio sen ną run dę se zo nu 2011/2012 pił ka rze
z Po ni dzia. W dru giej ko lej ce, 25 mar ca Piast wy grał 1:0 w Mo ra wi cy z Mo ra -
vią, Zdrój po ko nał u sie bie po za cię tym spo tka niu Ze nit Chmiel nik 2:1. 
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– Pra ca tre ne ra zaj mu je Pa nu spo -
ro cza su. Co Pan ro bi pry wat nie?
Czy znaj du je Pan czas jesz cze
na ja kieś hob by? Czy to wła śnie
pił ka jest tym je dy nym?

Tak zaj mu je du żo cza su, bo lu bię
być przy go to wa ny do za jęć, aby nie
ro bić tre nin gu z przy sło wio we go „ka -
pe lu sza”. Wie rze i uzna je za sa dę, że
w każ dej li dze trze ba pra co wać pro fe -
sjo nal nie i te go bę dę wy ma gał od sie -
bie i od dru ży ny. O pry wat no ści wy -
po wia dał się nie bę dę bo to jest
przede wszyst kim mo ja ro dzi na, któ ra
jest dla mnie naj waż niej sza, a pił ka
jest tym nu me rem je den na dru gim
miej scu.

– Co Pa na skło ni ło do pod ję cia
pra cy w Bu sku?

Roz mo wa z kil ko ma ludź mi z za -
rzą du i to co chcą zro bić w Bu sku
z pił ką noż ną w per spek ty wie.

– Gdy wcze śniej pa da ła na zwa
„MKS Bu sko” ja kie sko ja rze nia
przy cho dzi ły Pa nu na myśl?

Po wiem szcze rze, że róż ne bo
wcze śniej by ła wyż sza li ga, ale nie by -
ło so lid no ści, a to jest pod sta wą
do po wsta nia i utrzy ma nia praw dzi wej
dru ży ny i nie mó wię tu o kwo tach tyl -
ko o rze tel no ści i sta bil no ści.

– Naj więk sze za sko cze nie in plus
i in mi nus w dru ży nie?

Chęć gra nia du żej licz by za wod ni -
ków w wy żej li dze niż kla sa okrę go wa.
Po wią za nie do świad cze nia z mło do -

ścią i we wnętrz na am bi cja czę ści bu -
skich pił ka rzy i dzia ła czy, aby coś
osią gnąć. Co na mi nus dru ży na już
wie i po pra wia.

– Czy Pan już po znał za wod ni ków?
Wi dzi Pan w nich po ten cjał?

Tak, ale nie mam zwy cza ju wy po -
wia da nia się na fo rum o in dy wi du al -
nych pre dys po zy cjach po szcze gól -
nych za wod ni ków, bo każ dy ma swo -
je lep sze i gor sze stro ny, a po ten cjał
po wi nien być prze li cza ny ja ko ca łość
ze spo łu. Po ten cjał jest w dru ży nie.

– Co po win no ce cho wać do bre go
tre ne ra? Jak mo ty wu je Pan swo ich
za wod ni ków do wal ki?

Jak mó wi łem wcze śniej „nie ka pe -
lusz w tre nin gu i me czu” tyl ko fa cho -
wa wie dza i chęć dal sze go roz wi ja nia
się i jak naj wię cej pro fe sjo nal ne go po -
dej ścia do wy ko ny wa nej pra cy. A mo -
ty wa cja? Bar dzo roz le gły te mat. Ca ło -
wać się nie bę dzie my, bo jest nas dwu -
dzie stu pa ru chło pów z ja ja mi a wóz
ma je chać w jed ną stro nę.

– Pa trząc na wy ni ki MKS -
-u po pierw szej run dzie awans
do okrę gów ki wy da je się być bar -
dzo re al ny! Czy wi dzi Pan ja kieś
za gro że nia mo gą ce prze szko dzić
w awan sie?

Wi dzę. Na ra zie nie awan so wa li -
śmy, a w Bu sku już nie któ rzy awan so -
wa li. A ja bę dę po wta rzał, że cze ka
nas cięż ka pra ca i wal ka o koń co wy
suk ces.

– Co by ło prio ry te tem w trak cie zi -
mo wych przy go to wań do run dy
wio sen nej?

Jak naj lep sze przy go to wa nie ze -
spo łu do run dy wio sen nej pod wzglę -
dem mo to rycz nym, tech nicz no -tak -
tycz nym, ale tak że men tal nym.

– Jak Pan oce nia do tych czas ro ze -
gra ne me cze kon tro l ne?

Me cze kon tro l ne są wy kład ni -
kiem tre nin gu i jesz cze nie wszy scy
za wod ni cy w to wie rzą, że tyl ko
i wy łącz nie od po wied ni i po wią za ny
w ca łość tre ning przy no si efekt dla
nie któ rych wcze śniej, a nie któ rych
za wod ni ków póź niej. Tre nin gi spa -
rin go we od by ły się i cie szą ostat nie
zwy cię stwa.

– Ja ki ma Pan dziś ze spół? Co jest
je go sil ną, a co sła bą stro ną?

Jak na to py ta nie bym od po wie -
dział, to strze lił bym bym so bie i dru -
ży nie w ko la no, a kil ku tre ne rów
z dru żyn gra ją cych w na szej li dze by -
ło by za do wo lo nych z udzie le nia ta -
kich in for ma cji. Więc prze mil czę ten
te mat.

– Na któ rych po zy cjach ma Pan
dziś naj więk szą kon ku ren cję?

My ślę, że so lid nie pre zen tu je my
się w środ ku obro ny, bo na dwie po -
zy cje ma my trzech wy rów na nych za -
wod ni ków, a mo że za grać tam też
awa ryj nie Mar cin Gro chow ski co po -
twier dził w spa rin gach. Nie naj go rzej
jest w for ma cji ata ku jak do peł nej

dys po zy cji po kon tu zji wró ci Mi chał
Pu cha ła.

– Jak na dziś wy glą da sy tu acja ka -
dro wa?

Nie jest źle, ale fa jer wer ków też
nie ma, a trze ba za zna czyć, że ru da
wio sen na jest trud niej sza i na pew no
nie bez zna cze nia jest fakt że spo ro
pił ka rzy ma żół te kart ki z ru dy je sien -
nej to też na le ży spo dzie wać się kar -
nych pauz za wod ni ków. Po trzeb -
na jest ka dra wy rów na na, co naj mniej
dwu dzie stu dwóch za wod ni ków. Dru -
gim ele men tem prze ma wia ją cym
za tym jest pod no sze nie po zio mu po -
przez ry wa li za cje o miej sce w skła dzie
wyj ścio wym, ale tak że o osiem nast kę
me czo wą.

– Do brą grą w re zer wach moż -
na się prze bić do pierw sze go skła -
du?

Oczy wi ście. Wy róż nia ją cy mło dzi
za wod ni cy dru giej dru ży ny tre nu ją
z na mi pod no sząc swo je umie jęt no ści

na tle bar dziej do świad czo nych pił ka -
rzy. Uwa żam, że to za ja kiś czas za pro -
cen tu je w ich grze i kie dyś nam po -
mo gą.

– Kil ka zdań o no wych pił ka rzach.
Nor bert Ku la – li czę, że bę dzie

du żym wzmoc nie niem na szej dru ży ny
po przez swo je do świad cze nie i umie -
jęt no ści pił kar skie, któ re na był w wyż -
szych li gach. Tre nu je so lid nie i za an -
ga żo wa niem, co przy nie sie wy mier ne
ko rzy ści w po sta ci je go do brej gry
na któ rą go stać. Ja kub Ga daw -
ski – mi mo swo je go mło de go wie ku
po sia da już pew ne umie jęt no ści bram -
kar skie, któ re mu si ca ły czas roz wi jać,
aby stać się moc nym punk tem ze spo -
łu. Wi dać, że czas spę dzo ny w Wi śle
Kra ków nie był dla nie go stra co ny,
miał na pew no spe cja li stycz ne tre nin -
gi bram kar skie. Je go atu tem jest jesz -
cze to, że jest mło dzie żow cem.

– Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę uda -
nej run dy wio sen nej.

W bram ce za gra al bo Mar cin
Cie mie ra, al bo Ja kub Ga daw ski.
Obaj rze tel nie tre no wa li i wal czą
o miej sce mię dzy słup ka mi.
W obro nie je den zna czą cy trans fer,
do szedł Nor bert Ku la z Po go ni Sta -
szów. Za wod nik ma du że do świad -
cze nie li go we i bar dzo do bre wa run -
ki f i zycz ne. Wy da je się, że uzu peł -
niać go po wi nien Mi chał Krze miń -
ski, a trze cim de fen so rem bę dzie
Ka mil Ko la now ski. 

Wciąż rów nież An drzej Szle ma mo -
że spo koj nie grać w na szej obro nie.
Z pra wej stro ny obro ny pew nym punk -
tem jest Ar ka diusz Cha ry ga zaś z le wej
ka pi tan ze spo łu, Mar cin Gro chow ski.
Bu ska de fen sy wa pod nio sła śred nią,
dzię ki cze mu bę dzie na pew no ła twiej
bro nić się przed stra tą bram ki. 

W po mo cy je den no wy za wod nik
Ma riusz Bo gu szew ski, któ ry ma za so -
bą wy stę py w daw nej II li dze w bar -
wach ŁKS Łom ża. Umie jęt no ści ma

spo re, dla te go po wi nien so bie po ra dzić
rów nież w na szym klu bie. Do dys po zy -
cji tre ne ra Grze si ka są Se ba stian Kru pa,
Ra fał Cha ry ga, Da wid Ku mor, Ka mil
Ko se la, Ra fał Wit kow ski czy Pa weł i Mi -
chał Ban du ra. Po waż na kon tu zja wy klu -
czy ła z gry Mi cha ła Pu cha łę.

Na ko go po sta wi, zo ba czy my. Gru -
pa jest ra czej wy rów na na i każ dy mo że
otrzy mać szan sę gry. Z przo du znacz -
na po pra wa. For ma cja ata ku to przede
wszyst kim Wie sław Fran cuz, na któ re go

chy ba naj bar dziej li czą ki bi ce i dzia ła -
cze. Bar dzo do brze w spa rin gach ra dził
so bie Se ba stian Kor czak, a co raz le piej
pre zen tu je się uta len to wa ny Ma te usz
Zoch. Uzu peł niać ich mo że mło dy za -
wod nik dru ży ny re zerw Bar tosz Gra ca.
Ka dro wo je ste śmy sil niej si, jak się to
prze ło ży na grę w li dze i wy ni ki zo ba -
czy my. Cel jest ja sny, wszy scy cięż ko
pra cu ją, aby go osią gnąć. Wal ka
o awans do IV li gi po trwa z pew no ścią
do ostat nie go me czu.

Przy by li: tre ner Sła wo mir Grze sik
(Or licz Su ched niów), Ja kub Ga daw ski
(Wi sła Kra ków), Nor bert Ku la (Po goń
Sta szów), Prze my sław Śli ski (Piast Stop -
ni ca), Ma riusz Bo gu szew ski (Ły si ca Bo -
dzen tyn).

Ode szli: tre ner Ar tur Ja go dziń ski
(Sam son Sam so nów), Łu kasz Wój cic ki
(Sam son Sam so nów), Ka rol Ku bic ki
(Ze nit Chmiel nik), Nor bert Za dor ski
(nie wzno wił tre nin gów).

DA MIAN BĄK

Ro ze gra ne me cze spa rin go we
przed run dą wio sen ną:

n MKS Bu sko -Zdrój 
– Spar ta kus Da le szy ce 2:3

n MKS Bu sko -Zdrój 
– Lu brzan ka Ka je ta nów 1:3

n MKS Bu sko -Zdrój 
– Unia Sę dzi szów 2:1
n MKS Bu sko -Zdrój 

– Na przód Ję drze jów 3:2
n Pia sko wian ka Pia ski 
– MKS Bu sko -Zdrój 1:2

n MKS Bu sko -Zdrój 
– MKS II Bu sko -Zdrój 5:0

n MKS Bu sko -Zdrój 
– ŁKS Ła gów 1:3

Wy ma gam od sie bie i dru ży ny
Z tre ne rem MKS Bu sko -Zdrój Sła wo mi rem Grze si kiem roz ma wia Da mian Bąk.

Busko myśli o awansieBusko myśli o awansie
Świętokrzyska Klasa Okręgowa już wznowiła wiosenne rozgrywki. Nie ulega wątpliwości, że MKS

Busko znacząco wzmocnił się w przerwie zimowej i zrobi wszystko, aby awansować do IV ligi. 
Kadra jest już skompletowana, więc możemy się przyjrzeć poszczególnym formacjom.



Jesz cze w kwiet niu in we stor
śród miej skiej ga le rii Ko ro na Kiel ce
za mknie wszyst kie pra ce bu dow la ne
w obiek cie oraz wo kół nie go. Naj -
więk si na jem cy rów nież po wo li koń czą
aran ża cję lo ka li. Bu do wa ba se nu, któ ry
znaj dzie się w pod zie miu ga le rii wkro -
czy ła w ostat ni etap. Tak że w Mul ti ki nie
wy ko na no już 70 proc. prac. W cią gu
kil ku ty go dni na bu dow li cen trum han -
dlo wo – roz ryw ko we go umo co wa ny zo -
sta nie szyld Ga le ria Ko ro na Kiel ce.

W śród miej skiej ga le rii trwa ją pra -
ce wy koń cze nio we, któ rych po stęp wi -
dać każ de go dnia. – Pla nu je my, aby
ostat ni pra cow ni cy ze szli z pla cu bu -
do wy ok. 20 kwiet nia. Na dzień dzi -

siej szy za mon to wa li śmy już wszyst kie
ze wnętrz ne ele men ty fa sa dy szkla nej.
Pra cu je my w tej chwi li przy ele wa cji,
któ ra dzię ki za sto so wa ne mu alu mi -
nium, nada bu dow li cha rak te ry stycz -
ne go wy glą du. Ele wa cja ta po wsta je
z osło no wych per fo ro wa nych pa ne li
me ta lo wych na pod kon struk cji me ta -
lo wej i wy ko na na zo sta ła już w 80
proc. na ca łej po wierzch ni. Po zo sta ła
tyl ko ścia na od uli cy War szaw skiej,
na któ rej wi dać jesz cze rusz to wa nia.
We dług na szych za ło żeń dzia ła nia te
za koń czy my w prze cią gu kil ku naj bliż -
szych ty go dni – in for mu je Sta ni sław
Ko wal, dy rek tor bu do wy Ga le rii Ko ro -
na Kiel ce. 

Wraz z de mon ta żem rusz to wań
in we stor przy stą pi do za go spo da ro -
wa nia te re nu wo kół ga le rii – Za le ży
nam na tym, aby stwo rzyć miej sce, któ -
re swo im uro kiem bę dzie przy cią gać
miesz kań ców. Dla te go wła śnie przy ło -
ży li śmy wie le sta rań, aby ca ły te ren Ga -
le rii Ko ro na Kiel ce za chwy cał ar chi tek -
tu rą, tak że pas ota cza ją cy bu dow -
lę – wy ja śnia Iza be la Iron mon ger, ma -
na ger ds. mar ke tin gu Ga le rii Ko ro -
na Kiel ce. 

Przed obiek tem roz cią gać bę dzie
się 2-po zio mo wy plac z ogród ka mi ka -
wiar nia ny mi, a tak że sieć traw ni ków,
chod ni ków i sty lo wych ła we czek. W ra -
mach ma łej ar chi tek tu ry przed wej -

ściem umiej sco wio ne zo sta ną ele men ty
rzeź biar skie, wśród któ rych naj więk sze
wra że nie z pew no ścią zro bi fon tan na,
czy li elip tycz na, sze ścio me tro wa bry ła,
usta wio na pod ką tem 45 stop ni. Za nim
jed nak zie leń zdo mi nu je oto cze nie ga le -
rii, miesz kań cy bę dę mo gli ob ser wo wać
ostat nie „pró by ge ne ral ne”. – Oko ło 15
kwiet nia za mon tu je my szyld Ga le rii
Ko ro na Kiel ce na ele wa cji. Na to miast
oko ło 10 kwiet nia prze pro wa dzać bę -
dzie my pró by oświe tle nia ze wnętrz ne -
go obiek tu, któ re z pew no ścią wzbu dzą
za in te re so wa nie ob ser wa to rów – ko -
men tu je Sta ni sław Ko wal. Funk cjo nu ją -
ca ga le ria bę dzie wy po sa żo na w efek -
tow ny sys tem ilu mi na cji, dzię ki któ re -

mu sta nie się ona punk tem roz po zna -
wal nym mia sta za rów no w cią gu dnia,
jak i w no cy.

Rów no le gle z pra ca mi na ze -
wnątrz, trwa ją pra ce wy koń cze nio -
we w obiek cie. – Na po zio mie 1, 0, 1
ukła da ny jest już gra nit, a łącz nie ok.
90 proc. po miesz czeń zo sta ło przy go -
to wa nych pod gla zu rę. Nie mal w ca -
łym obiek cie ukoń czo ne zo sta ły
wszyst kie in sta la cje, ga le ria jest już
ogrze wa na. Za czy na my mon to wa nie
we wnętrz nych fa sad szkla nych na wy -
spach. Nad pa sa żem wi si już ogrom ny
świe tlik, któ ry zbu do wa ny zo stał
z 1800 me trów kwa dra to wych
szkła – wy mie nia Sta ni sław Ko wal. 

Po dob nie za awan so wa ne dzia ła nia
trwa ją u po szcze gól nych na jem -
ców. – W naj więk szych lo ka lach, ta kich
jak Za ra, Piotr i Pa weł, czy Re se rved.
W Mul ti ki nie, któ re znaj dzie się na po -
zio mie -2, pod wie szo ne zo sta ły su fi ty
i w tej chwi li ostat nim eta pem bę dzie
mon taż wy kła dzi ny w sa lach. Na ukoń -
cze niu jest rów nież ba sen, któ ry zlo ka -
li zo wa ny jest na tej sa mej kon dy gna cji,
w cen trum fit ness Pu re – pod su mo wu -
je Sta ni sław Ko wal. 

Ga le ria Ko ro na Kiel ce otwar ta
zo sta nie 16 ma ja. W obiek cie,
o łącz nej po wierzch ni bli sko 93 tys.
me trów kwa dra to wych, po wsta nie
oko ło 160 lo ka li han dlo wo – usłu go -
wych. Wśród naj waż niej szych ma rek wy -
mie nić na le ży: Za ra, Re se rved, Roy al
Col lec tion, Ber sh ka, Pull&Be ar, Mas si -
mo Du ty, Stra di va rius, Tom my Hil fi ger,
9-sa lo we Mul ti ki no, Pu re Pal ti nium,
Klub Squ ash Ko ro na, In ter sport, su per -
mar ket Piotr i Pa weł, Smyk Me ga sto re,
Me dia Expert, Em pik, Se pho ra, czy Ba -
gatt. W chwi li obec nej Li bra Pro ject, od -
po wie dzial na za ko mer cja li za cję obiek tu,
pro wa dzi roz mo wy w spra wie wy naj mu
ostat nich wol nych po wierzch ni.
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Ga le ria god na ko ro ny

Koń czy się bu do wa Ga le rii Ko ro na Kiel ce. Uro czy ste otwar cie obiek tu prze wi dzia ne jest na 16 ma ja br.

Ga le ria god na ko ro ny


