
ZGUBIŁA GO PEWNOŚĆ
Kieleccy policjanci z Zespołu Poszukiwań Wydziału
Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
zatrzymali 49-letniego mężczyznę ukrywającego się
przed wymiarem sprawiedliwości przez ponad 20 lat. 

Więcej na str. 3

WYJAZDOWA WYGRANA
W 5 kolejce IV ligi świętokrzyskiej w wyjazdowym spotkaniu
piłkarze MKS Busko pokonali Partyzanta Radoszyce 3:2.
Dwie bramki dla buskiego zespołu strzelił Dawid Kumor.
Na listę strzelców wpisał się, także Piotr Rajca. 

Więcej str. 15
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Z TAŃCEM ZWIĄZAŁEM SWOJE ŻYCIE
Usłyszeć z ich ust słowa podziękowań za to, że
zaszczepiłem w nich miłość do tańca, że to dzięki mnie ich
życie jest teraz bogatsze i pełniejsze  to rzecz naprawdę
bezcenna – mówi w wywiadzie 
tancerz i choreograf Hubert Stachura. Więcej na str. 7
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NIE 
dla prywatyzacji

W numerze 10 Extra Korso z dnia 23 sierpnia ogłosiliśmy sondaż
na temat proponowanej prywatyzacji Uzdrowiska Busko-Zdrój SA.
W kontekście ostatnich wydarzeń chcieliśmy się dowiedzieć, jakie jest
stanowisko mieszkańców naszego regionu w sprawie zaproponowanej
przez ministerstwo skarbu państwa prywatyzacji Uzdrowiska Busko-
Zdrój SA. Byliśmy ciekawi, czy nasi czytelnicy są za, a może przeciw
prywatyzacji tego znanego w kraju i daleko poza jego granicami
uzdrowiska.

W ogłoszonym przez nas sondażu wystarczyło odpowiedzieć na jedno
z dwóch zadanych przez redakcję pytań i wysłać SMS z odpowiedzią
na „tak”, jeśli jesteśmy za prywatyzacją Uzdrowiska lub „nie”, jeśli
jesteśmy przeciw planowanej prywatyzacji. Nasz sondaż trwał od 23
sierpnia do 4 września 2012 roku.

Na ogłoszony przez naszą redakcję sondaż odpowiedziało w sumie
116 naszych respondentów. Zdecydowana większość czytelników Extra
Korso opowiedziała się przeciw prywatyzacji Uzdrowiska Busko-Zdrój
SA. Odpowiedzi na „nie” było aż 113. Za prywatyzacją opowiedziało się
zaledwie 3 czytelników.

Z przedstawionych danych jasno i jednoznacznie wynika, że
zdecydowana większość uczestniczących w sondażu osób jest przeciw
proponowanej przez rząd prywatyzacji. Na podstawie tego głosowania
trudno jest powiedzieć, na ile wyniki te są reprezentatywne dla naszej
społeczności i czy prezentują one, w sposób obiektywny, opinię
mieszkańców i kuracjuszy na temat tego, co sądzą o prywatyzacji
uzdrowiska. 

Nie mniej jednak wyniki sondażu rzuciły jakieś tam światło
i pokazały, co myśli przeciętny Kowalski czy Nowak o propozycji
sprywatyzowania znanego w Polsce kurortu, jakim jest Uzdrowisko
Busko-Zdrój SA.

ANDRZEJ BORYCKI

Tratwa „Ponidzie” z flagą województwa świętokrzyskiego, załadowana owocami i warzywami wypłynęła w sobotę, 
1 września z Nowego Korczyna do Warszawy. W ten sposób rozpoczęła się akcja „Od rolnika do pośrednika 3000 procent
znika”. Akcja ta ma na celu zwrócenie uwagi na drastyczne różnice między cenami skupu płodów rolnych, a wysokością
cen tych produktów w sklepach. Więcej na str. IV-V

TRA TWĄ 
DO WAR SZA WY



Wsi spo koj na,
wsi we so ła!

Tak nie mal 500 lat te mu z za chwy tem o wsi mó wił Jan Ko cha now ski, po tem
po 400 la tach jesz cze do sad niej za wo łał Sta ni sław Wy spiań ski: „Niech na ca łym świe -
cie woj na, by łe pol ska wieś za cisz na, by le pol ska wieś spo koj na”.

Gdy by prze śle dzić sierp nio we ga ze to we in for ma cje o wsiach na Po ni dziu, moż -
na śmia ło wy snuć wnio sek o szczę śli wej kra inie, mle kiem i mio dem opły wa ją cej,
w któ rej pod do stat kiem wszel kie go ja dła, ra do ści, uśmie chów i we se la. Moż na też po -
dzi wiać na gło wach pięk nych dziew cząt „Wia nek rę ka mi wie śniacz ki osnu ty, z mo -
drych bła wat ków i zie lo nej ru ty”. Do brze, niech ta ki re gion zo sta nie „świę ty i czy sty,
jak pierw sze ko cha nie”.

Prze sa da w tym opi sie? A skąd że! Już nie tyl ko gmi na, ale i nie mal każ da wieś wy -
my śla swo je świę to. Jest więc świę to śliw ki, tru skaw ki, jabł ka, czosn ku, mar chew ki, pie -
trusz ki, po ra, se le ra, wi śni, i co naj waż niej sze – ży ta, owsa, psze ni cy, jęcz mie nia. Świę -
to tych czte rech zbóż to po pro stu do żyn ki. Sko ro ma my zbo ża zżę te, ma my więc
chleb. (Sło wo „zżę te” jest tyl ko po zo sta ło ścią, moż na po wie dzieć ar cha izmem po daw -
nej czyn no ści, bo na po lach obec nie kró lu ją kom baj ny zbo żo we). 

O chle bie moż na przy ta czać wie le po wie dzeń, ja ko że jest to pod sta wo wy skład -
nik po ży wie nia. W Bi blii ma my prze cież Chry stu sa, któ ry bło go sła wił, ła mał chleb
i da wał uczniom; ma my w pa cie rzu proś bę o chleb po wsze dni; ma my też bi blij ne po -

wie dze nie, że nie sa mym chle bem czło wiek ży je. Ale ma my rów nież po wie dze nia bar -
dziej zło śli we. Oto o lu dziach ma łych, pod łych Sło wac ki mó wi ja ko o zja da czach chle -
ba, na to miast kró lo wa Fran cji Ma ria An to ni na za sły nę ła z po wie dze nia „Je śli nie ma -
ją chle ba, niech je dzą ciast ka”. Ostrym ję zy kiem po wie dzia ne, ale ka tow ski miecz był
jesz cze bar dziej ostry i ko ro no wa na gło wa spa dła na zie mię, nie po trze bu jąc ani chle -
ba ani cia stek.

Upo rząd kuj my te raz ra dość z po sia da ne go chle ba, a więc do ży nek. Ma my ich sie -
dem: wiej skie, gmin ne, po wia to we, wo je wódz kie, ogól no pań stwo we, pre zy denc kie i ja -
sno gór skie. W każ dych z nich po wta rza ją się bła gal ne sło wa do wój tów, bur mi strzów,
pre zy den tów: „Dziel cie chleb spra wie dli wie, że by każ de mu star czy ło”. Chy ba jed nak
nie do koń ca spraw dza się to ży cze nie, sko ro po wsta ło po wie dze nie, że gdzie chleb,
tam oj czy zna. Po dob no w ostat nich la tach wy je cha ło z Pol ski oko ło 2 mi lio nów oby -
wa te li, w tym 300 ty się cy dzie ci, a wszy scy: „Dla chle ba, pa nie, dla chle ba” jak to na -
pi sał nie gdyś Mi chał Ba łuc ki.

Pó ki jed nak co, ciesz my się i wo łaj my z rzym skim okrzy kiem: „Chle ba i igrzysk”.
Kwe stia tyl ko ja kie te igrzy ska ma ją być? Po pro stu do żyn ko we, czy li ma ją ce na ce lu
zdo by cie po pu lar no ści przez wło da rzy gmin, po wia tów, wo je wództw, itd. Bez żad nych
zło śli wych przy śpie wek, bez żad nych ze spo łów lu do wych, bo naj le piej spro wa dzić ze -
spół z da le ka, któ ry nie ma po ję cia o pro ble mach gmi ny. Za pła ci mu się i wte dy gra
jak mu pan ka że. Te ostat nie uwa gi prze ka zał mi pe wien pe sy mi sta, al bo mo że wróg
miej sco wej wła dzy, któ ry do dał, że wszyst kie wiel kie uro czy sto ści ma ją ukryć nie do -
cią gnię cia w in nych waż niej szych spra wach.

Po zo stań my jed nak opty mi sta mi i baw my się pó ki czas ku te mu.

KA ZI MIERZ NIE RÓW NY
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EXTRA KORSO

BUSKO-ZDRÓJ
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Społem” w Busku – Zdroju: 
l Sklep Nr 1 – spożywczy 

Plac Zwycięstwa 26 
l Sklep Nr 5 – spożywczy 

Zbludowice 142 
l Sklep Nr 6 – spożywczy Staszica 2 
l Sklep Nr 9 – spożywczy 

ul. Broniewskiego 13
l Sklep Nr 10 – spożywczy Solec-Zdrój ul. 1

Maja 4 
l Sklep Nr 14 – spożywczy Stopnica Pl.

Piłsudskiego 8 
l Sklep Nr 16 – spożywczy 

ul. Boh. Warszawy 116 
l Sklep Nr 24 – spożywczy 

ul. 1 Maja 8 
l Sklep Nr 27 – spożywczy 

ul. Kopernika 19 
l Sklep Nr 28 – spożywczy 

Plac Targowy 7A 
l Sklep Nr 31 – spożywczy 

ul. Mickiewicza 10a 
l Sklep Nr 38 – spożywczy 

ul. Poprzeczna 4 LUX 
l Sklep Nr 40 – spożywczy 

oś. Świerczewskiego 1 
l D. H. „Zenit” – spożywczy 

Pl. Zwycięstwa 22 
l Sanatorium Słowacki, ul. 1 Maja 33
l Sanatorium Nida, ul. Rzewuskiego 9
l Sanatorium Marconi, 

ul. Rzewuskiego 1
l Sanatorium Krystyna, 

ul Rzewuskiego 3
l Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Al.

Mickiewicza15
l Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Al.

Mickiewicza 10 
l Sklep komputerowy Bajts Computers

w Busku-Zdroju

STASZÓW
l Supermarket Tesco, 

ul. Mickiewicza 26
l Hipermarket Helena, 

ul. Krakowska 44
l Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul.

Świerczewskiego 7

SOLEC-ZDRÓJ
l Uzdrowisko Solec-Zdrój, ul. 1 Maja
l Urząd Gminy Sole-Zdrój, 

ul. 1 Maja 10
l Sklep Groszek, ul. 1 Maja 8
l Nadwiślański Bank Spółdzielczy

Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 6
l Oddział NBS w Klimontowie, 

ul. dr. J. Zysmana 2
l Oddział NBS w Koprzywnicy, 

ul. Rynek 15
l Oddział NBS w Łubnicach
l Oddział NBS w Osieku, ul. Rynek 1
l Oddział NBS w Pacanowie, 

ul. Biechowska 2
l Oddział NBS w Busku-Zdroju, 

ul. Wojska Polskiego 2
l Filia NBS w Busku-Zdroju, 

ul. Kościuszki 28
l Filia NBS w Staszowie, ul. Rynek 1
l Hotel SPA Malinowy Zdrój
l Delikatesy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 4

NOWY KORCZYN
l Urząd Gminy, ul. Krakowska 1
l PPHW Stekpol, ul. Rynek 15
l Delikatesy Centrum, ul. Stopnicka
l Punkt Informacji Turystycznej, 

ul. Rynek 16

TU DOSTANIESZ

EXTRA KORSO

SAMO ŻYCIE

Komunikat 
Policji
W dniu 3 września 2012 roku
zaginęła 17 – letnia Roksana
Skierska, mieszkanka
Teodorowa. Kobieta wyszła
z domu swojej babci i do tej
pory nie powróciła.
Rysopis zaginionej: wiek
z wyglądu ok. 18 lat, wzrost
ok. 170 cm, waga ok. 50 kg,
szczupłej budowy ciała, włosy
długie, falowane koloru
rudego (farbowane), twarz
pociągła, oczy koloru
brązowego, nos
średni – mały, uszy średnie. 
W chwili zaginięcia ubrana
była w kurtkę koloru
czarnego, sukienkę czarną
bez rękawów – krótką, buty
szpilki koloru czarnego.
Posiadała z sobą torbę
podróżną koloru
niebiesko – zielonego. Ostatni
raz zaginiona widziana była
na terenie rynku w Pińczowie.
Ktokolwiek posiada
informacje mogące pomóc
w odnalezieniu zaginionej
osoby, proszony jest
o kontakt z pińczowska
policją pod numerami
telefonów: 41 – 358-12-05  
lub 997.

W czwar tek, 30 sierp nia w ho te lu She -
ra ton w War sza wie od by ło się uro czy -
ste spo tka nie dla uczcze nia 21 rocz ni -
cy po wsta nia nie pod le głej Ukra iny.
W spo tka niu udział wzię ła de le ga cja
sta ro stwa sta szow skie go ze sta ro stą
An drze jem Kru zlem na cze le.

W wy gło szo nym prze mó wie niu am -
ba sa dor Mar ki jan Mal skyj pod kre ślił eu -
ro pej skie dą że nia Ukra iny oraz pro ce sy,
ja kie ak tu al nie za cho dzą w tym kra ju,
przy bli ża jąc go do peł ne go człon kow stwa
w Unii Eu ro pej skiej. Am ba sa dor na wią zał
tak że do nie daw no za koń czo nych Mi -
strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej,, Eu ro

2012”, któ re wy raź nie wy ka za ły, że Ukra -
ina i Pol ska zdol ne są do re ali za cji mię -
dzy na ro do wych za dań na eu ro pej skim
i świa to wym po zio mie. 

Po dob nie, jak w ro ku ubie głym am -
ba sa dor Ukra iny w Pol sce Mar ki jan Mal -
skyj wy ra ził wdzięcz ność za uzna nie
przez Pol skę nie pod le głej Ukra iny. Kraj
nasz był pierw szym pań stwem na świe cie,
któ ry uznał Ukra inę ja ko nie pod le głe
i su we ren ne pań stwo. Am ba sa dor nie zwy -
kle wy so ko oce nił re ali za cję wszel kich ini -
cja tyw na rzecz zbli że nia oboj ga na ro -
dów, po dej mo wa nych za rów no w sfe rze
go spo dar czej, jak i spo łecz nej.

Już od 6 lat wła dze po wia tu sta szow -
skie go są za pra sza ne na przez am ba sa dę
na uro czy sto ści rocz ni co we. W tym ro ku
wzię li w nich udział: sta ro sta sta szow ski
An drzej Kru zel oraz Jan Ma zan ka – na -
czel nik wy dzia łu pro mo cji i współ pra cy
z za gra ni cą. Za pro sze nia te są uzna niem
i jed no cze śnie po dzię ko wa niem za re ali -
za cję przez po wiat sta szow ski ini cja tyw
we współ pra cy z ob wo dem win nic kim
na Ukra inie, a tak że bez po śred nio z Am -
ba sa dą Ukra iny w Pol sce.

TEKST I FO TO. JAN MA ZAN KA

Granica, która
łączy a nie dzieli
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Zgubiła go
pewność
Po22 la tach ukry wa nia się za gra ni cą wpadł wrę ce wy mia ru spra -
wie dli wo ści.

Kie lec cy po li cjan ci z Ze spo łu Po szu ki wań Wy dzia łu Kry mi nal ne -
go Ko men dy Miej skiej Po li cji w Kiel cach za trzy ma li 49-let nie go męż -
czy znę ukry wa ją ce go się przed wy mia rem spra wie dli wo ści przez po -
nad 20 lat. Za męż czy zną wy da no list goń czy i Eu ro pej skim Na ka -
zem Aresz to wa nia. Zo stał za trzy ma ny kil ka dni te mu na te re nie Kielc.
Za prze stęp stwo, któ re go do pu ścił się na po cząt ku lat 90-tych, na -
stęp ne 1,5 ro ku spę dzi w wię zie niu. 

Do zda rze nia do szło w ma ju 1990 ro ku na jed nej z ulic Kielc.
Nie zna ny spraw ca wła mał się do kio sku ru chu i skradł pa pie ro sy oraz
in ne przed mio ty na ów cze sną kwo tę po nad 1 mi lio na 300 ty się cy
zło tych, po de no mi na cji po nad 130 zło tych. Bę dą cy na miej scu po -
li cjan ci za bez pie czy li sze reg śla dów i usta li li, a na stęp nie za trzy ma li
spraw cę. Oka zał się nim wte dy 27-let ni miesz ka niec Kielc. Męż czy -
zna zo stał aresz to wa ny i jesz cze te go sa me go ro ku, w li sto pa dzie usły -
szał wy rok, 1 ro ku i 6 mie się cy po zba wie nia wol no ści. 

Od tam te go cza su kiel cza nin za czął się ukry wać. Po upra wo moc -
nie niu się wy ro ku Sąd Re jo no wy w Kiel cach wy dał za nim list goń -
czy. 

Po szu ki wa niem ska za ne go męż czy zny za ję li się po li cjan ci.
Z usta leń stró żów pra wa, pro wa dzą cych po szu ki wa nia, wy ni ka ło, że
męż czy zna wy je chał z Kielc, a póź niej z kra ju. Po kil ku la tach trop
do pro wa dził ich do Hisz pa nii, gdzie osie dlił się i miesz kał z ro dzi ną.
Bio rąc pod uwa gę te usta le nia wy da no za męż czy zną Eu ro pej ski Na -
kaz Aresz to wa nia. 

Kil ka dni te mu po li cjan ci z Ze spo łu Po szu ki wań Wy dzia łu Kry -
mi nal ne go Ko men dy Miej skiej Po li cji w Kiel cach usta li li, że ska za ny
49-let ni obec nie męż czy zna znaj du je się na te re nie mia sta. Gdy mun -
du ro wi we szli do miesz ka nia, w któ rym prze by wał, męż czy zna był
bar dzo spo koj ny. Gdy po znał cel wi zy ty po li cjan tów prze ko ny wał
ich, że i tak za raz bę dą mu sie li go zwol nić po nie waż spra wa już daw -
no się przedaw ni ła. Osta tecz nie był bar dzo zdzi wio ny, gdyż oka za ło
się, że przedaw nie nie na stą pi do pie ro w stycz niu 2016 ro ku. Męż czy -
zna tra fił za kra ty gdzie spę dzi na stęp ne 1,5 ro ku. 

OPR. KT

Pi ro man za krat ka mi
Po li cjan ci ze Stop ni cy za trzy ma li 18-let nie go męż czy znę, któ re go po dej rze wa ją
o pod pa le nie dwóch pu sto sta nów w miej sco wo ści Gnoj no oraz kra dzież z wła ma -
niem. Łącz na war tość po wsta łych w wy ni ku je go dzia łal no ści strat zo sta ła wstęp -
nie osza co wa na na kwo tę oko ło 34 000 zło tych. Te raz męż czyź nie mo że gro zić ka -
ra na wet do 10 lat po zba wie nia wol no ści.

No cą 16 sierp nia te go ro ku dy żur ny bu skiej po li cji otrzy mał zgło sze nie o po ża rach
dwóch bu dyn ków w miej sco wo ści Gnoj no. Skie ro wa ni na miej sce po li cjan ci za bez pie -
czy li miej sce zda rze nia oraz wy ko na li wstęp ne czyn no ści pro ce so we. Dal sza wni kli wa
pra ca kry mi nal nych ze Stop ni cy do pro wa dzi ła do za trzy ma nia męż czy zny po dej rze wa -
ne go o pod pa le nia. Oka zał się nim, zna ny po li cjan tom z po dob nej wcze śniej szej prze -
stęp czej dzia łal no ści, miesz ka niec gmi ny Chmiel nik. War tość po nie sio nych strat spo -
wo do wa na dzia łal no ścią pod pa la cza, zo sta ła wstęp nie okre ślo na na łącz ną kwo tę 34 000
zło tych. Funk cjo na riu sze po dej rze wa ją tak że 18-lat ka o kra dzież z wła ma niem do nie -
za miesz ka łe go bu dyn ku w miej sco wo ści Gnoj no. Do te go zda rze nia do szło kil ka dni
po pod pa le niach. Tam łu pem wła my wa cza pa dły na rzę dzia war to ści oko ło 100 zło tych.
Męż czy zna noc spę dził w po li cyj nym aresz cie. Mo że mu gro zić ka ra na wet do 10 lat
po zba wie nia wol no ści.

Co raz rzadziej
dajemy się
oszukać, ale...
Tyl ko w cią gu jed ne go dnia na te re nie Kielc kil ka krot -
nie oszu ści pró bo wa li wy łu dzić pie nią dze me to dą
na tzw. wnucz ka. Za każ dym ra zem, praw do po dob nie
ta sa ma oso ba, dzwo ni ła do ko biet po da jąc się
za człon ka ro dzi ny chcąc oszu kać pa nie łącz nie na bli -
sko 90 ty się cy zło tych. 

Do 78-let niej kiel czan ki za dzwo nił nie usta lo ny jesz -
cze spraw ca i po da jąc się za jej wnu ka oświad czył, że spo -
wo do wał wy pa dek dro go wy i po trze bu je 16 000 zło tych
by za ła twić spra wę. Po pie nią dze miał się zgło sić je go ko -
le ga. Jed nak ne stor ka skon tak to wa ła się te le fo nicz nie ze
swo im wnu kiem i oszu stwo wy szło na jaw. 

Rów nież w Kiel cach nie usta lo ny spraw ca w po dob ny
spo sób pró bo wał wy łu dzić pie nią dze w kwo cie 40 000
zło tych od 89-lat ki. Oszust jed nak od pra wio ny zo stał
z przy sło wio wym kwit kiem, gdyż ko bie ta zo rien to wa ła się
że nie roz ma wia ze swo im wnucz kiem. Roz mów ca szyb -
ko się roz łą czył. 

Nie ste ty ta ką ostroż no ścią nie wy ka za ła się 76-let nia
kiel czan ka. Pew ne go dnia, po po łu dniu za dzwo nił do niej
męż czy zna po da ją cy się za jej sy na. Roz mów ca po in for -
mo wał ne stor kę, że miał wy pa dek i aby za ła twić spra wę,
za nim przy je dzie pro ku ra tor, mu si za pła cić 30 000 zło -
tych. Po pie nią dze zgło si się ko le ga, gdyż on nie mo że od -
je chać z miej sca wy pad ku. Ko bie ta wy pła ci ła pie nią dze
z ban ku i prze ka za ła w do mu żą da ną kwo tę ob ce mu męż -
czyź nie. W ten spo sób oszust wy ko rzy stu jąc do broć i ła -
two wier ność 76-lat ki, po zba wił ją oszczęd no ści ży cia.

Nie ste ty, nie jest to od osob nio ny przy pa dek, kie dy
prze stęp cy wy ko rzy stu ją ła two wier ność osób star szych.
Po li cja świę to krzy ska zwra ca się po now nie z ape lem
do wszyst kich osób sa mot nych, star szych o za cho wa nie
szcze gól nej ostroż no ści. Oszu ści wy ko rzy stu jąc na iw ność
i ła two wier ność osób star szych, naj czę ściej miesz ka ją cych
sa mot nie, czę sto gra ją na ich uczu ciach.
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Od wtor ku, 7 sierp nia do czwart ku 16 sierp -
nia czter dzie stu uczniów z ob wo du win nic -
kie go na Ukra inie i czte rech wy cho waw ców,
wspól nie z czter dzie sto ma ucznia mi szkół
z po wia tu sta szow skie go wraz z czte re ma
opie ku na mi re ali zo wa ło pro jekt edu ka cyj ny
pt.,, Mło dzież w ro li żoł nie rzy w 67. rocz ni cę
wy da rzeń”. 

Pro jekt re ali zo wa ny przez Sta ro stwo Po -
wia to we w Sta szo wie i Gmin ne Cen trum Kul -
tu ry w Szy dło wie zo stał do fi nan so wa ny z pro -
gra mu Pol sko -Ukra iń skiej Wy mia ny Mło dzie -
ży Na ro do we go Cen trum Kul tu ry War sza wie.
Go ścin nie, na za pro sze nie sta ro sty sta szow -
skie go An drze ja Kru zla, w wy da rze niu tym
wzię li tak że udział trzej ucznio wie z Czi mi szi -
lii z Moł da wii i dwie na uczy ciel ki. Pa tro nat
ho no ro wy nad tym wy da rze niem ob ję li am ba -
sa dor Ukra iny w Pol sce Mar ki jan Mal skyj
i am ba sa dor Moł da wii Iu rie Bo drug.

Pro jekt na wią zy wał do walk żoł nie rzy 1
Fron tu Ukra iń skie go na te re nie po wia tu sta -
szow skie go od sierp nia 1944 ro ku do roz po -
czę cia ofen sy wy stycz nio wej tj. do dnia 12
stycz nia 1945 ro ku. W ro lę żoł nie rzy 1 Fron -
tu, jak i żoł nie rzy We hr mach tu wcie li li się pol -
scy, ukra iń scy i moł daw scy ucznio wie. W pro -
gra mie pro jek tu zna la zły się tak że wspo mnie -
nia miesz kań ców Sta szo wa, któ rzy by li na ocz -
ny mi świad ka mi wy da rzeń sprzed 67 la ty.
Ucznio wie od two rzy li w for mie in sce ni za cji
hi sto rycz nej wy da rze nia fron to we na te re nach
sta cjo no wa nia wojsk, gdzie za cho wa ły się frag -
men ty zie mia nek, tran sze je i oko py. Po sił ki
przy rzą dza ne by ły w woj sko wej kuch ni po lo -
wej. 

Ze stro ny pol skiej uczest ni ka mi pro jek -
tu by li ucznio wie bę dą cy człon ka mi Szy -
dłow skie go To wa rzy stwa Strze lec kie go oraz
ry twiań skiej sek cji Pol skich Dru żyn Strze lec -
kich, a tak że ucznio wie Gim na zjum nr 1
w Sta szo wie. W re ali za cję za da nia szcze gól -
nie za an ga żo wa li się ko men dant Szy dłow -
skie go To wa rzy stwa Strze lec kie go Ma rian
Le siak, czło nek To wa rzy stwa i ko lek cjo ner
sta szow ski Mar cin Fran ke, dy rek tor An -
na Ka ra siń ska wraz z na uczy ciel ką ję zy ka ro -
syj skie go w Ze spo le Pla có wek Oświa to wych
nr 1 w Sta szo wie Iza be lą Skrzy pek oraz dy -
rek tor Gmin ne go Cen trum Kul tu ry w Ry -
twia nach Ro bert Wy ra zik. 

Szcze gól ny mi oso ba mi bio rą cy mi udział
w re ali za cji te go am bit ne go za da nia by li Ka zi -
mie ra Do ro siń ska i An to ni Ba na sie wicz, któ -
rzy pa mię ta ją tra gicz ne la ta woj ny. Oso by te,
bę dąc na ocz ny mi świad ka mi wy da rzeń fron -
to wych, po dzie li li się swo imi wspo mnie nia mi
z mło dzie żą. Nie oce nio nej po mo cy lo gi stycz -
nej w za kwa te ro wa niu i wy ży wie niu uczest ni -
ków pro jek tów udzie lił dy rek tor Ze spo łu
Szkół w Sta szo wie Izy dor Gra bow ski wraz
z kie row nicz ką Ewą Maj i pra cow ni ka mi in ter -
na tu. 

Pro jekt stwo rzył tak że oka zję do dys ku sji
na te ma ty trud ne. W tre ściach opo wia dań
i pre zen ta cji nie za bra kło bo wiem fak tów do -
ty czą cych re pre sji, ja kie woj ska NKWD sto so -
wa ły wo bec ofi ce rów i żoł nie rzy Ar mii Kra jo -
wej. Mó wio no o aresz to wa niach, roz strze li wa -
niach i zsył kach na Sy be rię, a te ma tem wio dą -
cym dla tej czę ści pro jek tu sta no wi ły re la cje
w for mie pre zen ta cji mul ti me dial nej ze spo -
tka nia wspo mnie nio we go, ja kie od by ło się

w Ko niem ło tach 23 czerw ca z udzia łem po -
nad 100 osób. 

Spo tka nie, po świe co ne by ło hi sto rii oj ca
sta ro sty sta szow skie go An drze ja Kru zla, śp. Ja -
no wi Kru zlo wi, któ ry 12 lat prze by wał na Sy -
be rii i Cze sła wo wi Ło ta re wi czo wi, któ ry oso -
bi ście opo wie dział o swo jej sy be ryj skiej ge hen -
nie trwa ją cej 13 lat.

Z ko lei hi sto rię swo je go oj ca Ja na, któ ry
w ostat niej chwi li ja ko 18-let ni chło pak, nie -
słusz nie po są dzo ny o szpie go stwo na rzecz
Niem ców, unik nął roz strze la nia przez
NKWD opo wie dział au tor pro jek tu Jan Ma -
zan ka. Hi sto rię tę opi sał zna ny re gio na li sta
zie mi sta szow skiej Zyg munt Sta wec ki w pi -
śmie sa mo rzą do wym ,,Ku rier Zie mi Szy dłow -
skiej”. 

Mło dzi Ukra iń cy i Moł da wia nie zgod nie
stwier dzi li, że po dob ne re pre sje od dzia ły
NKWD pro wa dzi ły na te re nach obec nej
Ukra iny i Moł da wii wo bec wszyst kich po dej -
rza nych o wro gie na sta wie nie do Ro sji So wiec -
kiej. Ża den z pol skich uczniów do tej po ry te -
go nie wie dział.

W trze cim dniu re ali za cji za da nia, pod -
czas pre zen ta cji przy go to wa nych re fe ra tów
i opra co wań mul ti me dial nych, je den z ukra iń -
skich uczniów, pięt na sto let ni Boh dan Kucz -
ma wy ra ził swo ją ra dość z uczest nic twa w pro -
jek cie. Dzię ki te mu uczest nic twu mło dy Ukra -
iniec miał moż li wość zło że nia kwia tów na gro -
bie pra dziad ka, któ ry po legł pod Kra ko wem
w stycz niu 1945 ro ku i le ży w jed nej z mo gił
żoł nier skich na Cmen ta rzu Ra ko wic kim. Nikt
do tej po ry z ro dzi ny po mi mo, że mi nę ło już
67 lat nie był w sta nie te go uczy nić. 

Pro jekt, oprócz do star cze nia wra żeń po -

znaw czych, uświa do mił rów nież mło dzie ży, że
w tra gicz nym okre sie dru giej woj ny świa to wej
mia ły miej sce wy da rze nia po zy tyw ne. W tym
cza sie, dzię ki opra co wa nej stra te gii ude rzeń
ura to wa no od znisz cze nia dwa za byt ko we
mia sta, któ ry mi obec nie szczy ci my się
przed świa tem tj. San do mierz i Kra ków. Pla ny
zdo by cia wy żej wspo mnia nych miast umoż li -
wi ły ich oswo bo dze nie za rów no bez więk -
szych strat w lud no ści cy wil nej, jak i przy za -
cho wa niu nie zwy kle cen nych za byt ków. Mło -
dzież zwie dzi ła oca la łe mia sta San do mierz
i Kra ków. 

Re ali za cja pro jek tu, tuż po za koń cze niu,,
Eu ro 2012”, wy ka za ła nie zna ne po zy tyw ne
fak ty z lat dru giej woj ny świa to wej, któ re po -
win ny jed no czyć Po la ków i Ukra iń ców.
W obec nym zma te ria li zo wa nym świe cie zna la -
zło się miej sce i czas na przy po mnie nie wspól -
nej hi sto rii, któ ra po win na uczyć i zbli żać na -
ro dy. Pro jekt po ka zał, że bu do wa nie współ -
cze snych re la cji mię dzy pań stwa mi po win no

się od by wać w opar ciu o po zy tyw ne fak ty
z prze szło ści, o wy jąt ko wym zna cze niu, jak
na przy kład ura to wa nie pe reł ar chi tek tu ry
świa to wej Kra ko wa i San do mie rza.

Po wyż szy pro jekt, pią ty już z ko lei do fi -
nan so wa ny zo stał ze środ ków PUWM Na ro -
do we go Cen trum Kul tu ry w War sza wie. Jest
jed ną z czte rech ini cja tyw, ja ką pod czas te go -
rocz nych wa ka cji sta ro stwo sta szow skie re ali -
zu je wspól nie ze swo imi ukra iń ski mi part ne ra -
mi. 4 sierp nia tak że we współ pra cy z Gmin -
nym Cen trum Kul tu ry w Szy dło wie, po dob -
nie jak w przy pad ku pro jek tu wo jen ne go, za -
koń czo no trwa ją cy 2 ty go dnie pro jekt ma lar -
ski. Wzię li w nim udział ar ty ści nie tyl ko
z Ukra iny, ale tak że z Moł da wii, Ru mu nii
i Buł ga rii. 

Nie mniej, naj waż niej szym te go rocz nym
za da niem, z udzia łem sta ro stwa sta szow skie -
go, trwa ją cym od mar ca do koń ca wrze śnia te -
go ro ku jest pro jekt pt. ,,Win ni czy zna
na Ukra inie – re gio nem ak tyw nych ko biet”,
na któ re po zy ska no środ ki z pro gra mu,, Pol -
ska Po moc Roz wo jo wa Mi ni ster stwa Spraw
Za gra nicz nych RP”. W tym przy pad ku part -
ner stwo sa mo rzą do wo -sto wa rzy sze nio we po -
wia tu sta szow skie go z Ko nec kim Sto wa rzy sze -
niem Wspie ra nia Przed się bior czo ści i Win nic -
kim Od dzia łem Sto wa rzy sze nia,, Ukra -
ina – Pol ska – Niem cy” da ło bar dzo po zy tyw -
ne re zul ta ty stwa rza ją ce kon kret ne per spek ty -
wy na dal szą wie lo let nią współ pra cę, 

W ofer cie po wia tu jest tak że coś dla me -
lo ma nów. Na za pro sze nie sta ro sty sta szow -
skie go An drze ja Kru zla w koń cu sierp nia
przy jechał do Pol ski Chór,, Po le skie so ko ły”
z Ży to mie rza, któ ry wy stą pił w so bo tę, 25
sierp nia pod czas ,,Dnia chle ba” oraz w nie -
dzie lę, w cza sie do ży nek po wia tu sta szow skie -
go. 

TEKST I FO TO. JAN MA ZAN KA

     
                   

                       

                    
                      
                   
                        

      
          

                  
                         

                           
                    

                      
                

                        
                        
                       
                     

        
                   

Wspo mi na li czas woj ny
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Wszyst kie dzia ła nia pod ję te
przez Lo kal ną Gru pę Dzia ła -
nia Sto wa rzy sze nie „G5” w ra -
mach pro jek tu kam pa nii pro -
mo cyj nej uzu peł nia ły za kres
opra co wa nej Lo kal nej Stra te -
gii Roz wo ju. W pro jek cie zo -
stał uka za ny zwią zek po mię -
dzy roz wo jem tu ry sty ki, a re -
ali za cją za ło żeń stra te gii roz -
wo ju go spo dar cze go za an ga -
żo wa nych gmin te go sub re -
gio nu wwo je wódz twie świę to -
krzy skim. Dzia ła nia pro mo cyj -
ne po łą czo ne z fi nan so wym
wspar ciem zbu dże tu Lo kal nej
Stra te gii Roz wo ju dla pod mio -
tów ak tyw nych na po lu dzia -
łal no ści tu ry stycz nej przy czy -
nia ją się do istot nej zmia ny wi -
ze run ku te go ob sza ru. 

Do fi nan so wa nie dzia łań w za kre sie
Od no wy Wsi, Róż ni co wa nia w kie run ku
dzia łal no ści nie rol ni czej, Two rze nia i roz -
wo ju mi kro przed się biorstw oraz Ma łych
pro jek tów (PROW 2007-2013) wzmoc ni -
ło tu ry stycz ną in fra struk tu rę pu blicz ną,
przy czy ni ło się do po wsta nia no wych
pod mio tów świad czą cych usłu gi w tu ry -
sty ce i ga stro no mii oraz po mo gło w two -
rze niu ba zy noc le go wej na od po wied nim
po zio mie. 

Obok „twar dych” re zul ta tów dzia łań
LGD „G5” nie do prze ce nie nia jest rów -

nież roz bu dzo na ak tyw ność i ka pi tał spo -
łecz ny ob sza ru. W zmia nę wi ze run ku
swo ich gmin i miej sco wo ści za an ga żo wa -
ły się sa mo rzą dy, przed się bior cy, oso by fi -
zycz ne, ko ścio ły i or ga ni za cje po za rzą do -
we. Te ostat nie wy ka zu ją szcze gól nie du -
że za in te re so wa nie i pre zen tu ją bo gac two
form ak ty wi za cji. 

Ob szar Lo kal nej Gru py Dzia ła nia
jest czy sty eko lo gicz nie i nie zwy kle atrak -
cyj ny dla upra wia nia ak tyw nej tu ry sty ki.
W ostat nim na bo rze na tzw. Ma łe pro jek -
ty gmi na So lec -Zdrój do sta ła do fi nan so -
wa nie na wy da nie prze wod ni ka „Szla ki

i tra sy tu ry stycz ne gmi ny So lec -Zdrój”,
któ ry sta no wi zna ko mi te va de me cum tu -
ry sty. Stąd też wziął się po mysł zor ga ni zo -
wa nia raj du ro we ro we go po szla kach tu -
ry stycz nych gmi ny So lec -Zdrój, a do kład -
niej szla ku zie lo ne go list ka, któ ry cha rak -
te ry zu je się du ży mi wa lo ra mi przy rod ni -
czy mi i kul tu ro wy mi. Szlak prze bie ga czę -
ścio wo przez te ren Sza niec kie go Par ku
Kra jo bra zo we go i obej mu je „Uży tek Eko -
lo gicz ny” po ło żo ny na te re nie miej sco -
wo ści Ki ków. Na tra sie wy ciecz ki po dzi -
wiać moż na ga tun ki ro ślin chro nio nych,
ta kich jak: mi łek wio sen ny, za wi lec wie lo -
kwia to wy, ga tun ki ro ślin no ści cie pło lub -

nej oraz rzad ko wy stę pu ją cą ro ślin ność
sło no lub ną. Nie zwy kłą atrak cją na tra sie
są spo ty ka ne sta no wi ska zwie rząt chro -
nio nych np. bo cia na czar ne go i ja strzę -
bia. Cha rak te ry stycz nym ele men tem kra -
jo bra zu są kasz ta now ce.

Wszy scy uczest ni cy raj du by li za -
chwy ce ni uro kli wo ścią miejsc i za de kla ro -
wa li swój udział w po dob nych te go ty pu

eska pa dach, a prze wod nik pro po nu je po -
nad to na stę pu ją ce szla ki: Ka pli czek, Krzy -
ży i Świąt ków; Bo cia nich Gniazd; Za byt -
ków; Edu ka cji Przy rod ni czej i Le śnej.

Po zo sta je nam tyl ko za pro sić wszyst -
kich mi ło śni ków tej for my tu ry sty ki
do po dró ży tra sa mi ro we ro wy mi i pie szy -
mi na te ren gmi ny So lec Zdrój.

EWA SA TO RA

Spo tka nie na szla ku zie lo ne go list ka



Uli ca Ko per ni ka sta ła się
bar dziej prze jezd na. Po ło żo -
na zo sta ła bo wiem pierw sza
war stwa as fal tu. Za koń czo -
no też prze bu do wę par kin gu
przy miej skim ra tu szu oraz
bu do wę jed nej z dwóch za -
tok au to bu so wych.

W dal szym cią gu kła dzio -
na jest li nia ka blo wa oświe tle -
nia ulicz ne go oraz obu stron -
ny chod nik i kra węż ni ki.
W ra mach za da nia wy ko na ne
zo sta ną jesz cze: no wa na -
wierzch nia jezd ni, tzw. azyl
dla pie szych wraz z ozna ko wa -
niem pio no wym i po zio mym
oraz dru ga za to ka au to bu so -
wa. Na sa dzo ne bę dą też no we
drze wa.

In we sty cja ma na ce lu po pra wę
bez pie czeń stwa, użyt ko wa nia oraz do -
stęp no ści ko mu ni ka cyj nej jed nej z naj -
ru chliw szych dróg w mie ście. Re ali zo -
wa na jest w ra mach „Na ro do we go Pro -
gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal -
nych – etap II Bez pie czeń stwo – Do -
stęp ność – Roz wój”. 

Z Życia Miasta6 Czwartek, 6 września 2012
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W tro sce o zdro wie
Przy chod nia Re jo no wa nr 1 w Bu sku -Zdro ju za pra sza na bez płat ne ba da nia mam -
mo gra ficz ne ko bie ty w wie ku 50-69 lat, któ re nie wy ko ny wa ły w cią gu ostat nich 2
lat te go ty pu ba dań. 

Ba da nia mam mo gra ficz ne od bę dą się 6 i 7 wrze śnia. Aby z nich sko rzy stać na le ży
wcze śniej za re je stro wać się te le fo nicz nie pod nu me rem 58 325 76 20 lub 58 325 76 21. 

Ró że zdo bią park
Gmi na Bu sko -Zdrój zre ali zo wa ła ope ra cję pt. „Od two rze nie cen ne go dzie dzic twa
przy rod ni cze go po przez pod nie sie nie świa do mo ści miesz kań ców ob sza ru Lo kal -
nej Stra te gii Roz wo ju w ra mach przed się wzię cia szko le nio we go re ali zo wa ne go
w par ku zdro jo wym w Bu sku -Zdro ju”, któ rej ce lem jest roz wi ja nie po czu cia toż sa -
mo ści lo kal nej, zwięk sze nie atrak cyj no ści tu ry stycz nej re gio nu oraz pod no sze nie
świa do mo ści miesz kań ców po przez od two rze nie, ozna ko wa nie cen ne go dzie dzic -
twa kra jo bra zo we go i przy rod ni cze go. 

W ra mach te go przed się wzię cia zgod nie, z opra co wa nym pro jek tem za go spo da ro -
wa nia zie le nią ni ską ra bat zlo ka li zo wa nych w sta rej czę ści par ku zdro jo we go w Bu sku -
-Zdro ju, na wią zu ją cą do XIX wiecz nej sys te ma ty ki ro ślin, do ko na no na sa dzeń 1500
sztuk róż ra ba to wych oraz 3162 sztuk buksz pa nu wiecz nie zie lo ne go. 

Za da nie bę dzie do fi nan so wa ne w ra mach dzia ła nia: Wdra ża nie Lo kal nych Stra te gii
Roz wo ju ob ję te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013 dla Ma -
łych Pro jek tów. Kwo ta do fi nan so wa nia to 24 180 zło tych, a war tość ca łe go za da nia sza -
co wa na jest na 34 543 zło tych. Musz la kon cer to wa w par ku zdro jo wym zo sta nie prze bu do -

wa na. Roz bu do wie ule gnie przede wszyst kim jej za ple cze,
któ re po więk szy się o gar de ro bę i ma ga zyn. Rów nież otwar -
ta część obiek tu bę dzie od re stau ro wa na. 

Musz la zdro jo wa to miej sce do sko na le wpi su ją ce się w ar -

chi tek tu rę bu skich „Ła zie nek”. Z po wo dze niem moż na na zwać
je „kul tu ral nym cen trum” par ku zdro jo we go. Za pla no wa ny re -
mont znacz nie uatrak cyj ni jej wy gląd, a przede wszyst kim po pra -
wi funk cjo nal ność te go miej sca. 

TEKST I FOT. EHR

Re mont musz li zdro jo wej

Uli ca od zy sku je swój 
blask

reklama



-Za tem i Bu sko wresz cie do cze ka ło
się pro fe sjo nal nej szko ły tań ca?

-Zga dza się. Jest tu ty le wspa nia -
łej, chęt nej do tań ca mło dzie ży, że nie
moż na by ło dłu żej zwle kać z tą de cy -
zją.
-No wła śnie, bo prze cież nie
od wczo raj szko lisz bu skich tan ce -
rzy.

-Do kład nie. W Bu sku pra cu ję już
kil ka ład nych lat, mię dzy in ny mi re ży -
se ru jąc spek ta kle Szkol ne go Te atru
HA DES dzia ła ją ce go przy I LO
w Bu sku Zdro ju. Pro wa dzi łem rów -
nież za ję cia ta necz ne z mło dzie żą
z Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych
nr 1, no i oczy wi ście w zna nym chy -
ba wszyst kim Bu skim Sa mo rzą do -
wym Cen trum Kul tu ry, gdzie przez
kil ka lat pro pa go wa łem sztu kę ta necz -
ną, po cząt ko wo sam, a póź niej z za -
przy jaź nio ną in struk tor ką Mo ni ką
Wie liń ską.
-A te raz nie za leż na szko ła tań ca.

-Tak. My ślę, że Bu sko za słu gu je
na to, że by ją mieć. Ale chcę
przy tym za zna czyć, że je stem nie -
zmier nie wdzięcz ny dy rek to rom
wszyst kich pla có wek z któ ry mi
współ pra co wa łem przez te la ta i któ -
rzy po mo gli mi pro pa go wać ta niec
w Bu sku –Zdro ju i wie rzę, że bę dą
trzy mać kciu ki za suk ces te go przed -
się wzię cia. Mam rów nież oczy wi ście
na dzie ję na dal szą współ pra cę.
-Pro szę przy bli żyć swo ją syl wet kę
tym, któ rzy jesz cze cie bie nie zna ją.

Z wy kształ ce nia je stem pe da go -
giem, skoń czy łem też po dy plo mo wo
kie ru nek Ar te te ra pia – sztu ka w na ucza -
niu, wy cho wa niu i te ra pii. Je śli cho dzi
o ta niec, mo je kwa li fi ka cje po twier dza
dy plom ar ty sty tan ce rza przy zna ny przez
Zwią zek Ar ty stów Scen Pol skich w War -
sza wie.
-Je steś by łym tan ce rzem Kie lec kie go
Te atru Tań ca?

-Tak, spę dzi łem tam na eta cie kil ka
ład nych lat.
-Jak je wspo mi nasz?

-Cu dow nie. To był na praw dę wspa -
nia ły okres w mo im ży ciu. Jed nak to co
ro bię te raz spra wia mi rów nie du żo ra do -
ści.
-Czy li ucze nie tań ca?

-Ucze nie tań ca, pro pa go wa nie go,
wy cho wy wa nie mło dych ar ty stów. Nie -
któ rzy moi wy cho wan ko wie, któ rzy za -
czy na li u mnie tań czyć ja ko kil ku let nie
dzie cia ki są już do ro śli. Usły szeć z ich ust
sło wa po dzię ko wań za to, że za szcze pi -
łem w nich mi łość do tań ca, że to dzię ki
mnie ich ży cie jest te raz bo gat sze i peł -
niej sze to rzecz na praw dę bez cen na.
-A coś wię cej z two jej hi sto rii? Ja kieś
cie ka we miej sca w któ rych tań czy łeś?
Lu dzie któ rych po zna łeś?

-Oj, by ło te go na praw dę du żo. Pięk -
nych, pre sti żo wych scen w ca łej Pol sce
i za gra ni cą. Cu dow nych cho re ogra fów
z ja ki mi mia łem oka zję pra co wać, ar ty -
stów. Je śli cho dzi o ta niec, to oczy wi ście
naj wię cej za wdzię czam Elż bie cie Szlu fik -
-Pań tak i Grze go rzo wi Pań ta ko wi – dy rek -
to rom Kie lec kie go Te atru Tań ca. Ale
dzie siąt ki in nych lu dzi, też przy ło ży ły
swo je przy sło wio we trzy gro sze do mo ich
umie jęt no ści. Do dziś zresz tą czer pię
z nich in spi ra cję.
-A z te le wi zją? Mia łeś ja kieś przy go dy?

-Ha! Cie ka we do świad cze nie, ale jak
dla mnie nie na dłuż szą me tę. To in ny

świat, któ ry trze ba lu bić. Czę sto py ta ją
mnie, czy moż na gdzieś zo ba czyć na In -
ter ne cie jak tań czę. Oczy wi ście że moż na.
Gdzieś tam krą żą ja kieś na gra nia. Ale trze -
ba pa mię tać, że te pa rę lat te mu kie dy
tań czy łem czyn nie ser wi sy in ter ne to we ty -
pu YouTu be by ły do me ną ra czej in for ma -
ty ków, niż prze cięt ne go zja da cza chle ba.
Mi mo wszyst ko jest tam gdzieś np. na gra -
nie z wy stę pu na So pot Fe sti val z Do dą
i Ze spo łem Vir gin, do któ re go za pro sił
mnie Mi chał Pi róg, frag men ty Kon cer tu
„Fem me Fa ta le” Ju sty ny Stecz kow skiej,
pro du ko wa ne go przez TVP2, Wi de oklip
Mi cha la Mi lo wi cza i kil ka in nych na grań.
-Wiem, że je steś też cho re ogra fem Wy -
bo rów Miss Pol ski Zie mi Świę to krzy -
skiej.

-Je stem cho re ogra fem w ogó le. Przez
kil ka na ście lat pra cy z ze spo ła mi ta necz -
ny mi stwo rzy łem w su mie kil ka dzie siąt
cho re ogra fii. Ale rze czy wi ście, kil ka lat te -
mu za pro po no wa no mi opie kę cho re -
ogra ficz ną nad wy bo ra mi Miss. No i oka -
za ło się, że współ pra ca przy no si du żo sa -
tys fak cji za rów no mnie jak i or ga ni za to -
rom wy bo rów, więc zo sta łem ich ofi cjal -
nym cho re ogra fem.
-To trud na pra ca? 

-Cho re ogra fa Wy bo rów Miss? Trze ba
przy znać, że dość wy ma ga ją ca. Pra cu ję
wte dy głów nie z oso ba mi, któ re na co
dzień nie ma ją nic wspól ne go z tań cem.
Więc róż nie by wa z po czu ciem ryt mu
i umie jęt no ścią pra cy na sce nie. Po za tym,
to są za wsze du że przed się wzię cia. Ogrom -
ne sce ny, set ki świa teł, dzie siąt ki lu dzi – to
wszyst ko trze ba opa no wać. W ze szłym ro -
ku Ga la od by wa ła się w Mię dzy na ro do -
wym Cen trum Kul tury gdzie swo ją sie dzi -
bę ma Fil har mo nia Świę to krzy ska. Pięk ny,
no wy gmach z pięk ną, ja sną i po zba wio ną
ku lis sce ną. Opra co wać tam cho re ogra fię,

zro bić re ży se rię świa teł – to by ło praw dzi -
we wy zwa nie. Ale uda ło się i my ślę, że wy -
szło na praw dę świet nie. Chciał bym w tym
miej scu prze słać po zdro wie nia dla Zbysz -
ka Li sow skie go – re dak to ra Extra Kiel ce
i or ga ni za to ra wy bo rów.
-Czy tań czysz jesz cze czyn nie?

-Tań czę. Ja kieś trzy la ta te mu wpa dli -
śmy na po mysł z gru pą zna jo mych in -
struk to rów i tan ce rzy KTT, że by zro bić
mi ni -for ma cję La tin Show i po je chać
na mi strzo stwa świa ta. Tak zu peł nie dla
fraj dy. Za czę li śmy tre nin gi, ale na wał obo -
wiąz ków spra wił, że po mysł nie do szedł
do skut ku. Je dy nie ja i mo ja ak tu al -
na part ner ka Pau li na Snoch po sta no wi li -
śmy jed nak po je chać. 

-Wy jazd za koń czył się suk ce sem?
-Dla nas tak. Nie zdo by li śmy żad ne -

go pre sti żo we go miej sca, ale sam start
w kon kur sie po ty lu la tach tań ca za wo do -
we go był przy naj mniej dla mnie spo rym
wy zwa niem. Wbrew po zo rom nie ła two
sta je się znów na par kie cie pod oce nę sę -
dziów. Suk ces w for mie po dium po ja wił
się pół ro ku póź niej, gdy zo sta li śmy
z Pau lą wi ce mi strza mi Pol ski w La tin
Show. Wte dy też osta tecz nie po sta no wi li -
śmy tań czyć da lej, od kry wa jąc, że wspól -
ne tre nin gi spra wia ją nam mnó stwo ra do -
ści. Szcze gól nie dla mnie to przy jem -
na od mia na po wie lu la tach tań ca jaz zo -
we go, tre no wać sal sę, ba cha tę, czy in ne
od mia ny tań ców ka ra ib skich.

-Czy w no wej szko le tań ca w Bu sku bę -
dą tań ce ka ra ib skie?

-Oczy wi ście! To mo ja no wa pa sja,
któ rą za mie rzam rów nież pro pa go wać.
Po za tym mam u bo ku świet ną spe cja list -
kę w tym za kre sie Pau li nę Snoch – wie lo -
krot ną lau re at kę mi strzostw Pol ski i Świa -
ta w sal sie i la tin show.
-Czy li nie tyl ko ty bę dziesz pro wa dzić
za ję cia?

-Nie. Sam nie dał bym ra dy. Mam
prze cież jesz cze swo ją Szko łę Tań ca
w Kiel cach, gdzie od kil ku na stu już lat
kil ka dzie siąt rok rocz nie dzie cia ków tre nu -
je pod mo im okiem ta niec jaz zo wy. Tu
w Bu sku też zaj mę się tech ni ką tań ca jaz -
zo we go, któ rą uwa żam za świet ną me to -
dę tre nin go wą i punkt wyj ścia do tań cze -
nia w ogó le. Po zo sta łe tech ni ki bę dą pro -
wa dzi li in struk to rzy któ rzy się w nich spe -
cja li zu ją.
-Ja kie to bę dą tech ni ki? Zdra dzisz
nam?

-To żad na ta jem ni ca. Prze ciw nie,
chęt nie o tym opo wia dam. To, ja kie tech -
ni ki bę dą uczo ne w szko le po za tań cem
jaz zo wy bę dzie oczy wi ście za le ża ło od ilo -
ści chęt nych na po szcze gól ne za ję cia, ale
wstęp nie pro po nu je my bo ga ty pa kiet:
jazz, ta niec no wo cze sny, bre ak -dan ce, sal -
sa, ba cha ta, ta niec to wa rzy ski. 
-Czy za ję cia bę dą tyl ko dla dzie cia ków?

-Dla wszyst kich. Dla dzie cia ków,
mło dzie ży i do ro słych. Gru py tur nie jo we,
kil ku mie sięcz ne kur sy, za ję cia ty pu
„open” – czy li po pro stu dla wszyst kich
któ rzy ma ją ocho tę. Praw do po dob nie
po ja wi się ro bią ca ak tu al nie fu ro rę Zum -
ba i in ne cie ka we no win ki. Ale wszyst ko
w utrzy ma ne w kon wen cji tań ca i świet -
nej za ba wy.
-Czy da le ko bę dą mie li chęt ni na za ję -
cia ta necz ne?

-Szko ła mie ści się w sa miut kim cen -
trum Bu ska -Zdro ju na ul. Ki liń skie go 25.
Po my śle li śmy bo wiem rów nież o uczest -
ni kach, któ rzy bę dą chcie li do jeż dżać
do nas z po za Bu ska, więc szko ła jest do -
kład nie vis a vis przy stan ków dla wy sia da -
ją cych z bu sów.
-Jak się na zy wa szko ła?

-Stu dio Tań ca i Ru chu Sce nicz ne go
„MI ME SIS”. W pią tek, 14 wrze śnia,
o go dzi nie 18.00 otwar cie i sym bo licz -
na lamp ka szam pa na.
-Dzię ku ję za roz mo wę.

Extra Rozmowa 7
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Z tań cem zwią za łem swo je ży cie
Z HU BER TEM STA CHU RĄ – wła ści cie lem Stu dio Tań ca „MI ME SIS” w Bu sku -Zdro ju roz ma wia An drzej Bo ryc ki.
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Szybuj
bezpiecznie
w internecie
Ko men da Wo je wódz ka Po li cji w Kiel cach wspól nie ze Świę to krzy -
skim Cen trum Do sko na le nia Na uczy cie li, Urzę dem Mar szał kow -
skim po now nie ogła sza kon kurs pod ha słem: „Szy buj bez piecz nie
w in ter ne to wej chmu rze 2012”. 

Ko men da Wo je wódz ka Po li cji w Kiel cach wspól nie ze Świę to krzy -
skim Cen trum Do sko na le nia Na uczy cie li, Urzę dem Mar szał kow skim
po now nie ogła sza kon kurs pod ha słem: „Szy buj bez piecz nie w in ter -
ne to wej chmu rze 2012”. Przed się wzię cie zo sta ło ob ję te ho no ro wym
pa tro na tem przez Wo je wo dę i Mar szał ka Wo je wódz twa Świę to krzy -
skie go oraz kie lec kie Ku ra to rium Oświa ty. 

Kon kurs ma za za da nie upo wszech nie nie wśród dzie ci i mło dzie -
ży za sad bez piecz ne go ko rzy sta nia z In ter ne tu. Jest prze zna czo ny dla
uczniów klas szó stych szkół pod sta wo wych, pu blicz nych i nie pu blicz -
nych, któ re przy stą pią do udzia łu w tym pro jek cie.

Pro jekt roz po czy na się 1 wrze śnia 2012 ro ku. Ko men da Wo je -
wódz ka Po li cji w Kiel cach ja ko współ or ga ni za tor pro jek tu prze pro wa -
dzi spo tka nia z ucznia mi klas szó stych na te ma ty zwią za ne z cy ber -
prze mo cą, cy ber prze stęp czo ścią oraz od po wie dzial no ścią praw ną nie -
let nich.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce or ga ni za cji kon kur su moż -
na uzy skać pod kie lec kim nu me rem te le fo nu 41 3625165 lub dro gą
ma ilo wą: Gra ży na Pau li, gra zy na.pau li@scdn.pl, An na Traw ka, an -
na.traw ka@scdn.pl. 

PRO JEKT „SZY BUJ BEZ PIECZ NIE W IN TER NE TO WEJ

CHMU RZE” 2012 WWW.SCDN.PL/IN DEX.PHP

O ta jem ni cach
wa wel skich
w Mar co nim
W śro dę, 29 sierp nia sa la kon cer to wa sa na to rium „Mar co ni” go ści -
ła jed ne go z naj bar dziej zna nych pol skich pu bli cy stów ostat nich
dzie się cio le ci, zna ne go pi sa rza, dzien ni ka rza, hi sto ry ka i re ży se ra
fil mo we go Zbi gnie wa Świę cha. 

Od 1962 ro ku Z. Święch nie prze rwa nie współ pra cu je z wie lo ma
czo ło wy mi ty tu ła mi pra so wy mi w Pol sce i za gra ni cą. Jest au to rem wie -
lu pu bli ka cji pra so wych, pro gra mów ra dio wych i te le wi zyj nych. Na pi -
sał sześć ksią żek. Za swe do ko na nia uzy skał 50 pre sti żo wych na gród
i wy róż nień. Jest bar dzo ce nio ny za po pu la ry za cję wie dzy hi sto rycz nej
o Kra ko wie i Pol sce i to nie tyl ko w kra ju, ale co waż ne na emi gra cji.
Jest człon kiem The Explo rers Club, sto wa rzy sze nia, za ło żo ne go w USA
w 1905 ro ku, któ re na sta wio ne jest na pro mo cję i po stęp w ba da niach
te re no wych oraz na pod trzy ma nie idei eks plo ra cji. 

Z bar dziej zna nych po zy cji trze ba przy wo łać be st sel le ro wy wie lo -
ksiąg kró lew ski za ty tu ło wa ny: „Klą twy, mi kro by i ucze ni”. Książ ka trak -
tu je m. in. o ba da niach gro bu Ka zi mie rza Ja giel loń czy ka, któ re go
otwar cie spo wo do wa ło se rię ta jem ni czych zgo nów uczo nych. Wśród
in nych ty tu łów wspo mnieć na le ży „Skar by ty sią ca lat”, „Cza kram wa -
wel ski” czy „Ostat ni krzy żo wiec Eu ro py”.

Spo tka nie au tor skie ze Zbi gnie wem Świę chem za ty tu ło wa ne „Si ła
le gen dy w po zna wa niu praw dy hi sto rycz nej” po ru szy ło kil ka wąt ków
na uko wych, okra szo nych au rą ta jem ni czo ści. To tu, w „Mar co nim”
„Mę dr ca szkieł ko i oko” pod czas sierp nio we go wie czo ru spo tka ło się
z le gen dą. Mo gli śmy do wie dzieć się, że daw ny Kró lew ski Kra ków był
are ną nie tyl ko dla wy da rzeń hi sto rycz nych, ale i ma gne sem dla prak -
ty ko wa nia ma gii i sztuk ta jem nych. Stąd pa sjo nu ją ca opo wieść o cu -
dow nym ka mie niu zwa nym cza kra mem, któ ry zgod nie z wie rze nia mi
od dzia ły wu je na prze by wa ją cych w je go są siedz twie lu dzi. Znaj du je się
on rze ko mo w ob rę bie sta rych ru in ko ścio ła, w ka pli cy świę te go Ge re -
ona na Wa we lu, bu dow li po cho dzą cej z XI wie ku. Ra die ste ci twier dzą,
że jest to miej sce o nie zwy kłych wła ści wo ściach kon cen tra cji ener gii.
Jed na z hi po tez gło si, że cza kram spro wa dził Apol lo niusz z Tia ny, sze -
rzą cy re li gię wśród ary sto kra cji. Opo wieść tę ubar wił wy emi to wa ny
film.

Pod czas spo tka nia po zna li śmy po da nia o lo sach Wła dy sła wa War -
neń czy ka po prze gra nej z Tur ka mi bi twie w 1444 ro ku. Zbi gniew
Święch opo wia dał o na po ty ka nych w trak cie swo ich po dró ży śla dach,
praw do po dob nie wła śnie pol skie go kró la na por tu gal skiej wy spie Ma -
de ra. Ni gdy nie od na le zio no je go cia ła i zbroi na po lu wal ki. We dług
por tu gal skiej le gen dy War neń czyk prze żył bi twę pod War ną i przez 20
lat miesz kał na tej atlan tyc kiej wy spie, gdzie rze ko mo do żył swych dni. 

W trak cie te go in try gu ją ce go wie czo ru obej rze li śmy tak że kil ku na -
sto mi nu to wy, uni ka to wy, cu dem za cho wa ny w ar chi wach ob raz do ku -
men tal ny z po wtór ne go po grze bu pa ry kró lew skiej Ka zi mie rza IV Ja -
giel loń czy ka i Elż bie ty w 1973 ro ku na Wa we lu. To je dy ny pro fe sjo nal -
ny za pis wi ze run ku Ka ro la Woj ty ły ja ko uczest ni ka uro czy sto ści po -
chów ku, któ ry te le wi zja po sia da ła w dniu 16 paź dzier ni ka 1978 ro ku,
czy li w dniu je go wy bo ru na pa pie ża. 

Wie czór au tor ski ze Zbi gnie wem Świę chem po zwo lił po bu dzić cie -
ka wość i wy obraź nię uczest ni ków spo tka nia, być mo że nie co zbli żyć
nas do od po wie dzi na pa rę ta jem ni czych za ga dek, z pew no ścią za dać
ko lej ne py ta nia. Ser decz nie za pra sza my na ko lej ne spo tka nia z pa sjo na -
tem oraz po pu la ry za to rem na szej hi sto rii i wie dzy zwią za nej z pięk nym
i ta jem ni czym Wa we lem.

Za wsze po spo tka niach ist nie je moż li wość na by cia ksią żek z au to -
gra fem au to ra.

TEKST I FO TO. GE RARD JA KU BOW SKI
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Tra twa „Po ni dzie” z fla gą wo je wódz twa
świę to krzy skie go, za ła do wa na owo ca -
mi i wa rzy wa mi wy pły nę ła w so bo tę, 1
wrze śnia z No we go Kor czy na do War -
sza wy. W ten spo sób roz po czę ła się
ak cja „Od rol ni ka do po śred ni ka 3000
pro cent zni ka”. Ak cja ta ma na ce lu
zwró ce nie uwa gi na dra stycz ne róż ni -
ce mię dzy ce na mi sku pu pło dów rol -
nych, a wy so ko ścią cen tych pro duk -
tów w skle pach. 

-Kie dy rol ni cy sy gna li zu ją pro blem,
nie wie le osób go do strze ga. Dla te go wy -
my śli li śmy 400-ki lo me tro wy rejs tra twą
po Wi śle, któ ry za uwa ży wię cej osób. Na -
si przed sta wi cie le za wi ną m. in. do San -
do mie rza, Sol ca nad Wi słą, Dę bli na i Gó -
ry Kal wa rii, gdzie bę dą sprze da wać i roz -
da wać za bra ne na tra twę pło dy, na gła śnia -
jąc pro blem. Bę dą rów nież spo ty kać się
z przed sta wi cie la mi miej sco wych
władz – po in for mo wał ini cja tor ak cji
Adam Ochwa now ski.

Ini cja ty wę rol ni ków z Po ni dzia
wspie ra mar sza łek wo je wódz twa świę to -
krzy skie go Adam Ja ru bas, któ ry w so bo -
tę wy pły nął ra zem z ni mi na pierw szy od -
ci nek rej su. Obie cał też, że do łą czy
do nich w czwar tek przed War sza wą.
Umó wił już spo tka nie przed sta wi cie li re -
gio nu świę to krzy skie go w mi ni ster stwie

rol nic twa i roz wo ju wsi. 
-Pro blem, któ ry sy gna li zu ją pły ną cy

tra twą jest nie roz wią za ny od kil ku na stu
lat i chce my roz ma wiać o nim w mi ni -
ster stwie. Być mo że ta ka ak cja po ka że też
rol ni kom, że w gru pie moż na wię cej i za -
chę ci ich do wspól ne go dzia ła nia – za po -
wie dział mar sza łek. 

Ak cji nada no cha rak ter hap pe nin gu,
a nie pro te stu, z na dzie ją, że ta   – in -
na od wszyst kich – for ma, po zwo li na gło -
śnić pro blem, z któ rym bo ry ka ją się  nie
tyl ko rol ni cy z Po ni dzia.

TEKST I FO TO
AN NA NO WAK

Tra twą do War sza wy
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W ostat nią nie dzie lę sierp nia w Stop ni -
cy od by ły się do żyn ki po wia tu bu skie -
go. Go spo da rzem te go rocz ne go, po -
wia to we go świę ta plo nów by ła gmi -
na Stop ni ca. 

Jak na ka zu je wie lo let nia tra dy cja pol -
ska uro czy sto ści świę ta plo nów roz po czę -
ły się o go dzi nie 12.00 mszą świę tą w in -
ten cji rol ni ków od pra wio ną w ko ście le
pa ra fial nym p.w. Świę tych Apo sto łów
Pio tra i Paw ła w Stop ni cy. Mszę od pra wił
i ho mi lię wy gło sił ka pe lan rol ni ków die -
ce zji kie lec kiej, ksiądz ka no nik Ta de usz
Szlach ta. 

W wy gło szo nej ho mi lii ka pe lan rol -
ni ków na wią zał do tru du rol ni cze go,
do cięż kiej pra cy rol ni ków, któ rzy w po -
cie czo ła zbie ra ją to, co uro dzi ła i wy da ła
zie mia. W wy gło szo nym ka za niu ksiądz
ka no nik po wie dział, że jak ni gdy do tąd
rol ni cy po win ni być zjed no cze ni, po win -
ni wspól nie i w zgo dzie wal czyć o god ne
i na leż ne im miej sce w spo łe czeń stwie.
Tyl ko wte dy sta no wić bę dą li czą cą się si łą
w na szym kra ju.

Po mszy świę tej, o go dzi nie 13.30,
na obiek cie spor to wym przy Gmin nym
Cen trum Kul tu ry w Stop ni cy roz po czę ła
się część ofi cjal na i ob rzę do wa do ży nek
w cza sie któ rej, sta ro sto wie te go rocz nych
do ży nek, a by li ni mi Lu cy na Klam czyń -
ska ze wsi Fal ków w gmi nie Gnoj no i Ja -
cek Kar dy nał z Mie tla ko ło Stop ni cy, wrę -

czy li sta ro ście po wia tu bu skie go Je rze mu
Ko la rzo wi i wój to wi gmi ny Stop ni ca Ry -
szar do wi Zy cho wi do rod ny bo chen chle -
ba upie czo ny z mą ki po cho dzą cej z te go -
rocz nych zbio rów. Za rów no sta ro ści na,
jak i sta ro sta do ży nek ży czy li go spo da -
rzom po wia tu i gmi ny aby ten do rod ny
bo chen chle ba dzie li li tak, aby ni ko mu
chle ba ni gdy nie za bra kło.

Czę ści ob rzę do wej do ży nek to wa rzy -
szył wy stęp ka pe li lu do wej Bu sko wia nie
z so list ką Da nu tą Bo bo wiec.

W do żyn kach po wia to wych w Stop -
ni cy uczest ni czy ło wie lu za pro szo nych
go ści, a wśród nich mię dzy in ny mi po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go Cze sław

Sie kier ski, po seł na Sejm RP Ma ria Zu ba,
ku ra tor świę to krzy ski Mał go rza ta Mu zoł,
sta ro sta bu ski Je rzy Ko larz, bur mistrz
mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój Wal de mar Si -
ko ra, rad ni do Sej mi ku Wo je wódz kie go
Mie czy sław Sas i Krzysz tof Dzie kan, wójt
No we go Kor czy na Pa weł Za ga ja, wójt
Gnoj na Jo lan ta Sta cho wicz, wójt Sol ca -
-Zdro ju Adam Pa łys, ko men dant po wia -
to wy po li cji w Bu sku -Zdro ju Ro man Sob -
czak i wie lu in nych go ści, wśród któ rych
by li przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych, in sty tu cji pań stwo wych oraz przed -
się biorstw i firm zwią za nych z rol nic -
twem. 

W trak cie trwa nia uro czy sto ści ogło -
szo ny zo stał wy nik prze pro wa dzo ne go

kon kur su „Pięk na i Bez piecz na Za gro da
Przy ja zna Śro do wi sku”. Za naj pięk niej szą
za gro dę w po wie cie bu skim ko mi sja kon -
kur so wa uzna ła go spo dar stwo Te re sy i Ja -
na Cza plów z Wo li Bie chow skiej. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi li: Ze -
spół „Peł czysz cza nie” i ak to rzy Te atru
Mo bi le Kra ków, któ rzy za pre zen to wa li
pro gram „Po ko chaj Baj ko wy Świat”,
a tak że ka pe la „Bli żej Ser ca”. Gwiaz dą
dnia był wy stęp ka ba re tu „Koń Pol ski”.

Tra dy cyj nie już do żyn ki za koń czy ła
za ba wa ta necz na, któ ra trwa ła do go dzi -
ny 2.00 w no cy.

TEKST I FO TO. AN DRZEJ BO RYC KI

Po dzię ko wa li za da ry zie mi
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Już nie dłu go po pły wa my 
Z dniem 31 sierp nia za koń czo no w za kła da nym ter mi nie bu do wę ha li spor to wej
z pły wal nią i in fra struk tu rą to wa rzy szą cą w ra mach za da nia pod na zwą:,, Po wia to -
we Cen trum Spor to we w Sta szo wie”.

Po wsta ła peł no wy mia ro wa ha la spor to wa oraz ha la ba se no wa z niec ką dłu go ści 25
m z 6 to ra mi pły wac ki mi, jak rów nież niec ka do na uki pły wa nia. Obiekt po sia da wie le
atrak cji za rów no w czę ści ha li spor to wej, jak cho ciaż by ścia na wspi nacz ko wa o cha rak -
te rze spor to wo -re kre acyj nym o po wierzch ni bli sko 140 m2, zaś w czę ści pły wal ni atrak -
cje ta kie jak: sau na, so la rium, ja cuz zi, urzą dze nia do ma sa żu, gej ze ry wod no -po wietrz -
ne da ją ce efekt „dzi kie go źró dła”. 

Nie za po mnia no rów nież o naj młod szych użyt kow ni kach kry tej pły wal ni i w ba se -
nie do na uki pły wa nia prze wi dzia no su chą zjeż dżal nię ty pu „słoń” prze zna czo ną dla
ma lu chów. I in te gral ną czę ścią ze spo łu jest zjeż dżal nia dłu go ści oko ło 60 m z od ręb -
nym wyj ściem i wła sną klat ką scho do wą. Do dat ko wo w ha li ba se no wej znaj du ją się po -
miesz cze nia tech nicz ne i go spo dar cze nie zbęd ne do pra wi dło we go funk cjo no wa nia
obiek tu, a tak że po miesz cze nia dla ra tow ni ków. W czę ści przy le głej do ba se nu zlo ka li -
zo wa no ze spół na try sko wo -sa ni tar ny z prze bie ral nia mi. Do dat ko wo na pię trze znaj du -
je się sa la do ćwi czeń oraz sa la wie lo funk cyj na mo gą ca peł nić funk cję sa li kon fe ren cyj -
nej lub sa li spo tkań, a tak że po miesz cze nie dla ma sa ży sty i po miesz cze nie do za bie gów
re ha bi li ta cyj nych. 

W obiek cie za sto so wa no wie le no wo cze snych roz wią zań ma ją cych na ce lu ob ni że -
nie w przy szło ści kosz tów zwią za nych z eks plo ata cją obiek tu, w tym mię dzy in ny mi wy -
ko rzy sta nie in sta la cji so lar nej do pod grze wa nia wo dy w ba se nie spor to wym. Po nad to
obiekt jest w peł ni przy sto so wa ny do po trzeb osób nie peł no spraw nych.

Za nim jed nak doj dzie do uzy ska nia po zwo le nia na użyt ko wa nie obiek tu, in we stor
bę dzie mu siał prze pro wa dzić od bio ry tech nicz ne, jak rów nież uzy skać po zy tyw ną opi -
nię służb stra ży po żar nej oraz in spek cji sa ni tar nej o zgod no ści wy ko na nia obiek tu bu -
dow la ne go z pro jek tem bu dow la nym oraz przy go to wać do ku men ta cję po wy ko naw czą. 

W związ ku z za wia do mie niem wy ko naw cy ro bót bu dow la nych Best Con struc tion
Sp. z o. o z Rze szo wa o za koń cze niu re ali za cji za da nia i go to wo ści do od bio ru sta ro -
sta sta szow ski po wo łał ko mi sję od bio ro wą, któ ra już z dniem 4 wrze śnia roz po czę ła
czyn no ści zwią za ne z oce ną sta nu tech nicz ne go wy ko na nych ro bót bu dow la nych i od -
bio ru koń co we go za da nia. 

Po po myśl nie za koń czo nej in we sty cji in we stor nie za mie rza spo cząć na lau rach.
W naj bliż szym cza sie pla no wa ne jest wy ko na nie na da chu bu dyn ku Cen trum Kształ -
ce nia Prak tycz ne go in sta la cji fo to wol ta icz nej wy twa rza ją cej ener gię elek trycz ną ma ją cą
po kryć w du żej czę ści za po trze bo wa nie na ener gię obiek tu Cen trum Spor to we go.
W chwi li obec nej przy go to wy wa na jest do ku men ta cja pro jek to wa.

Ak tu al nie in we stor sta ra się tak że o po zy ska nie do dat ko we go do fi nan so wa nia z mi -
ni ster stwa spor tu i tu ry sty ki na za go spo da ro wa nie po miesz czeń w przy zie miu pod ha -
lą spor to wą i stwo rze nie w nich strzel ni cy, krę giel ni oraz si łow ni.

TEKST I FO TO. MAG DA LE NA FI LA

W so bo tę 25 i w nie dzie lę 26 sierp nia
w Sta szo wie świę to wa no do rocz ny,,
Dzień Chle ba”, a tak że,, Do żyn ki Po -
wia tu Sta szow skie go”, któ rym to wa -
rzy szy ło otwar cie wy sta wy za byt ko -
wych już ma szyn rol ni czych. Do dat ko -
wą atrak cją rol ni czych świąt by ła Ogól -
no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa pt.,,
Po li ty ka wo bec rol nic twa i ob sza rów
wiej skich w Pol sce i w Eu ro pie
w XIX i XX wie ku”.

Im pre zy od by ły się na Kom plek sie
Re kre acyj no -Spor to wym ,,Za lew nad
Czar ną” z udzia łem kil ku ty się cy miesz -
kań ców Sta szo wa i po wia tu. Za raz po za -
koń cze niu kon fe ren cji na uko wej, od go -
dzi ny 16.00, roz po czę ły się wy stę py ze spo -
łów ar ty stycz nych. Blok roz ryw ko wy
otwo rzył kon cert chó ru,, Po le skie So ko -
ły” z Ży to mie rza na Ukra inie, któ ry
do Sta szo wa przy je chał na za pro sze nie
sta ro sty An drze ja Kru zla. Ży to mie rza nie
swo je za pla no wa ne wy stę py roz po czę li
już po przed nie go dnia, uświet nia jąc swo -
im śpie wem uro czy stą mszę świę tą od pu -
sto wą w ko ście le pw. św. Bar tło mie ja od -
pra wio na o go dzi nie 18.00 przez bi sku pa

san do mier skie go ks. dr. Krzysz to fa Nit -
kie wi cza. Po dob nie by ło tak że i w nie -
dzie lę, w Sank tu arium Ja na Paw ła II, pod -
czas po łu dnio wej mszy świę tej do żyn ko -
wej. 

W so bot ni wie czór, wy stą pi ły tak że
ka pe le po wia tu sta szow skie go:,, Nad wi śla -
nie” i,, Zie mia Sta szow ska”, a tak że
uczniow ski ze spół es tra do wy,, Sta szi ców -
ka Band”. Gwiaz dą wie czo ru by ły,, Łzy”.

W nie dzie lę, 26 sierp nia,, Do żyn ki
Po wia tu Sta szow skie go” roz po czę ły się
od kon kur so wej oce ny wień ców zgło szo -
nych przez gmi ny zie mi sta szow skiej.
O go dzi nie 12.00 ko ro wód do żyn ko wy
przy dźwię kach Or kie stry Dę tej,, Siar ko -
po lu” prze szedł do Sank tu arium Bło go -
sła wio ne go Ja na Paw ła II gdzie od pra wio -
no kon ce le bro wa ną mszę świę tą. Mszy
prze wod ni czył i ho mi lię wy gło sił ks. pra -
łat Krzysz tof Ru siec ki – kra jo wy dusz pa -
sterz rze mio sła.

Ho no ry te go rocz nych sta ro stów do -
ży nek po wia tu sta szow skie go peł ni li: Ma -
ria Gil z Czaj ko wa Pół noc ne go i Ka zi -
mierz Za rzyc ki z Szy dło wa. Pa ni Ma ria
Gil, bę dą ca rów nież soł ty sem Czaj ko wa,
wraz z mę żem Edwar dem od 1987 ro ku
pro wa dzi go spo dar stwo rol ne o po -
wierzch ni 4,6 ha. Syn Da niel pra cu je
w Ko men dzie Po wia to wej Stra ży Po żar nej

w Świę to chło wi cach. W wol nych chwi -
lach pa ni Ma ria dla za cho wa nia do brej
kon dy cji upra wia ,,Nor dic Wal king”. 

Ka zi mierz Za rzyc ki wraz z mał żon ką
An ną od po nad 20 lat pro wa dzi go spo -
dar stwo sa dow ni cze o po wierzch ni 13 ha.
W upra wie po sia da głów nie śli wy, ale tak -
że ja bło nie i mo re le. Syn Szy mon jest
uczniem gim na zjum w Szy dło wie. Ka zi -
mierz Za rzyc ki od 10 lat peł ni funk cję
pre ze sa Spół dziel ni Pro du cen tów Owo -
ców DO BRY SAD w Szy dło wie. W wol -
nych chwi lach, po pra cy w sa dzie i pre ze -
so wa niu w spół dziel ni, lu bi po słu chać
mu zy ki ro ko wej.

Część ofi cjal na do ży nek, po dob nie
jak dzień wcze śniej, pod czas ,,Dnia Chle -
ba”, od by ła się na es tra dach ,,Za le wu
nad Czar ną”. Sta ro sto wie do ży nek wrę -
czy li boch ny chle ba go spo da rzom im pre -
zy: sta ro ście sta szow skie mu An drze jo wi
Kru zlo wi i bur mi strzo wi Sta szo wa Ro -
mu al do wi Gar czew skie mu, a tak że wi ce -
wo je wo dzie świę to krzy skie mu Grze go -
rzo wi Dziub ko wi i dy rek to ro wi Sła wo mi -
ro wi Neu ge bau ero wi, re pre zen tu ją ce mu
mar szał ka wo je wódz twa świę to krzy skie go

Ada ma Ja ru ba sa. Sta ro sta An drzej Kru zel
i bur mistrz Ro mu ald Gar czew ski otrzy -
ma ne chle by prze ka za li go ściom z Ukra -
iny: An dre io wi Ka vunt so wi – kie row ni ko -
wi gru py z Win ni cy, re ali zu ją cej w part -
ner stwie z Ko nec kim Sto wa rzy sze niem
Wspie ra nia Przed się bior czo ści i Po wia -
tem Sta szow skim pro jekt Mi ni ster stwa
Spraw Za gra nicz nych i Ja no wi Bocz kow -
skie mu – kie row ni ko wi Chó ru ,,Po le skie
So ko ły” z Ży to mie rza. Go ście z Ukra iny
zre wan żo wa li się ukra iń skim chle bem po -
wi tal nym i ob ra zem przed sta wia ją cym za -
mek w No wo siel scy, gdzie do wy bu chu
re wo lu cji paź dzier ni ko wej miesz ka ła Zo -
fia Kos sak -Szczuc ka, bra ta ni ca ma la rza
ba ta li sty Woj cie cha Kos ska. 

Do żyn ki by ły tak że oka zją do wrę -
cze nia od zna czeń re sor to wych. Ho no ro -
wą od zna ką ,,Za za słu gi dla rol nic twa”,
przy zna ną na wnio sek sta ro sty sta szow -
skie go przez mi ni stra rol nic twa, od zna -
czo no: Kry sty nę Ba tor, Kry sty nę Ma cias,
Sa tur ni na Ka zi mier skie go, Hen ry ka Stroj -
ne go, Pio tra So ję, Ma rzan nę Ko zo duj, Ju -
sty nę Żak, Mar ka Ko wy nię, Jó ze fa Orze -
chow skie go, Mał go rza tę Syp niew ską, Jó -
ze fa Kło sa, Mar ka No wa ka, Do ro tę Ka ni -
szew ską i Ja nu sza Ga łąz kę. 

Za słu żo nych pra cow ni ków, z dłu go -
let nim sta żem, uho no ro wa no me da la mi

,,Za dłu go let nią służ bę”. Me dal zło ty
otrzy mał Be ne dykt Ko zieł, me dal srebr ny
otrzy ma li: An na Czo snek, Ali cja No wak,
Bo że na Przy by łek i An na Sa dło cha, a me -
dal brą zo wy: Be ata Ja rosz, Bo że na Stasz -
ko, Ja dwi ga To mec ka i Piotr Wie lec ki. 

Do ce nio no rów nież za słu gi dla po -
żar nic twa, wrę cza jąc ,,Me da le Ho no ro we
im. Bo le sła wa Cho mi cza” przy zna ne
przez Za rząd Głów ny Związ ku Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych RP. Otrzy ma li je:
Izy dor Gra bow ski i Jan Ce ce lon.

Wrę czo no tak że czte ry ,,Pla ty no we
Me da le im. Ja na Ki liń skie go”, przy zna ne
przez Za rząd Związ ku Rze mio sła Pol skie -
go, któ re otrzy ma li: bur mistrz Ro mu ald
Gar czew ski oraz Jan Ko sik, Ja cek So bie -
nia i Wa cław Su pa.

Ko rzy sta jąc z oka zji, sta ro sta sta -
szow ski An drzej Kru zel wraz z wi ce sta ro -
stą Mi cha łem Skot nic kim po gra tu lo wa li
osią gnięć szy dłow skim sa dow ni kom.
Oko licz no ścio we li sty i pu cha ry z her -
bem po wia tu prze ka za no: sta ro ście do ży -
nek Ka zi mie rzo wi Za rzyc kie mu – pre ze -
so wi Spół dziel ni Pro du cen tów Owo ców,,
DO BRY SAD” i Zbi gnie wo wi La skow -
skie mu – pre ze so wi Sto wa rzy sze nia Pro -
du cen tów Owo ców w Szy dło wie, w je go
imie niu ode brał wi ce sta ro sta Mi chał
Skot nic ki, sam bę dą cy szy dłow skim sa -
dow ni kiem. Na stęp nie, wi ce sta ro sta Mi -
chał Skot nic ki od czy tał list gra tu la cyj ny
skie ro wa ny do rol ni ków zie mi sta szow -
skiej przez mi ni stra rol nic twa i roz wo ju

wsi Sta ni sła wa Ka lem bę. Po dob ne gra tu -
la cje i ży cze nia prze ka za li wi ce wo je wo da
Grze gorz Dziu bek i dy rek tor Sła wo mir
Neu ge bau er, a po nich: se na tor Mie czy -
sław Gil, po seł Zbi gniew Pa celt i by ły eu -
ro de pu to wa ny An drzej Szej na. 

Nie by ło nie spo dzian ki w cza sie ogła -
sza nia wy ni ków kon kur su wień co we go,
tra dy cyj nie wy grał wie niec re pre zen tu ją cy
mia sto i gmi nę Po ła niec, dru gie miej sce
za jął wie niec z mia sta i gmi ny Osiek,
a trze cie ze Sta szo wa. 

W te go rocz nym kon kur sie ,,Pięk -
na i bez piecz na za gro da, przy ja zna śro do -
wi sku” zwy cię ży ło go spo dar stwo Mał go -
rza ty i Eu ge niu sza Kaj dów z Ja sie nia, dru -
gie miej sce za ję ło go spo dar stwo Do ro ty
i Pio tra Jań czy ków z Pę cła wic Gór nych,
a trze cie go spo dar stwo pań stwa Ja dwi gi
i Sta ni sła wa Mesz ków z Ru dy.

Mi mo lek ko desz czo wej po go dy
nad,, Za lew nad Czar ną” zje cha ło licz ne
gro no wy staw ców, ofe ru ją cych nie tyl ko
ja dło re gio nal ne, ale tak że sztu kę lu do wą
i wy ro by rę ko dzie ła ar ty stycz ne go.
Gwiaz da mi nie dziel nych kon cer tów by ły
ze spo ły: ,,No to co” i ,,Lom bard”, a im -
pre zę ,,pod su mo wał” wspa nia ły po kaz fa -
jer wer ków.

TEKST I FO TO. JAN MA ZAN KA

Rol ni czy week end
w Sta szo wie

KOLUMNA SAMORZĄDOWA POWIATU STASZOWSKIEGO



Po mi mo ka pry śnej po go dy miesz kań -
cy gmi ny No wy Kor czyn w bar dzo do -
brych hu mo rach po że gna li te go rocz ne
wa ka cje.

Jesz cze nie tak daw no, bo dwa mie -
sią ce te mu, wszy scy ucznio wie cie szy li się
na myśl o wa ka cjach, na któ re z nie cier -
pli wo ścią cze ka li ca ły rok szkol ny. Bez tro -
ski czas jed nak szyb ko mi nął, a szko ły
znów wy peł nił uczniow ski gwar. Jed nak
upra gnio ne wa ka cje trze ba by ło w na le ży -
ty spo sób po że gnać.

Zgod nie z tra dy cją Urząd Gmi ny we
współ pra cy z Gmin nym Ośrod kiem Kul -
tu ry w No wym Kor czy nie zor ga ni zo wał
w dniu 26 sierp nia fe styn „Po że gna nie
wa ka cji”, któ ry mi mo ka pry śnej po go dy,
przy cią gnął wie lu miesz kań ców.

Ze bra nych przed musz lą kon cer to wą
po wi tał wójt Pa weł Za ga ja, ży cząc wszyst -
kim uda nej za ba wy. Wśród przy by łych
na im pre zę go ści zna leź li się m. in.
Krzysz tof Ga jek – prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Bu skie go, Kry stian Ja ru bas – za -
stęp ca dy rek to ra Po wia to we go Urzę du
Pra cy w Bu sku Zdro ju oraz Ro man Sob -
czak – Ko men dant Po wia to wy Po li cji
w Bu sku Zdro ju. 

Na stęp nie wy stę pu ją ca w ro li kon fe -
ran sjer ki Bo gu mi ła Za wa da przed sta wi ła
pro gram za ba wy. Ja ko pierw szy na sce nie
po ja wił się dzie cię cy ze spół pie śni i tań ca
„Dia men ty Po wi śla” z Ob le ko nia, któ ry
za pre zen to wał za ba wę kur piow ską „Dep -
ce Ko nik”, su itę tań ców kie lec kich oraz
kra ko wiacz ka. Po nim roz po czę ła się bie -
sia da ślą ska „Ksią żę Li pin i Przy ja cie le”.

Wy stą pi li Eu ge niusz
Stoll – ślą ski ak tor i ka ba re -
ciarz, zna ny z te le no we li
„So bo ta w Byt ko wie”, In ga
Pap ka la – wo ka list ka, kon fe -
ran sjer ka, wy stę pu ją ca
w zna nych ka ba re tach,
Krzysz tof Wierz chow -
ski – te nor, ak tor oraz Ma -
riusz Gar bacz – mu zyk
i pia ni sta. W trak cie bie sia -
dy prze pro wa dzo no tak że
wie le kon kur sów.

W prze rwie, prze wod -
ni czą ca To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Zie mi Kor czyń skiej
Li gia Płon ka prze pro wa -
dzi ła Kon kurs Ma lar ski,
w ra mach II Ple ne ru Ma -
lar skie go Po cząt ku ją cych

Ar ty stów. Wy ni ki ogło szo no pod ko -
niec im pre zy. Na gro dzo no 11 uczest ni -
ków, a ich pra ce zo sta ły za pre zen to wa ne
na spe cjal nej ta bli cy. Pierw sze miej sce
w ka te go rii klas młod szych szko ły pod -
sta wo wej za ję ła Jo an na Cie pliń ska, na to -
miast w ka te go rii przed szko la ków wy -
gra ła pra ca Mi cha li ny Pa bi jań czyk. Na -
gro dy dla uczest ni ków kon kur su pla -
stycz ne go oraz sło dy cze i na po je dla
wszyst kich dzie ci wy stę pu ją cych pod -
czas „Po że gna nia wa ka cji” ufun do wał
wójt Pa weł Za ga ja.

Im pre zie to wa rzy szy ła wy sta wa prac
pla stycz nych z „Po że gna nia wa ka cji
2011”, wy sta wa prac po kon kur so wych
z ak cji „Mój kraj – mo ja oj czy zna – mo -
ja miej sco wość”, or ga ni zo wa nych przez
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Zie mi Kor -
czyń skiej, wy sta wa fo to gra mów Mar ty
Zych i Ja na Wiel gu sa oraz wy sta wa rę ko -
dzie ła Aga ty Ku mor z Gór no wo li i Ma rii
Skrzy pek ze Sta re go Kor czy na.

O go dzi nie 20.00 roz po czę ła się za -
ba wa ta necz na, któ ra po trwa ła do 2.00
w no cy. Miesz kań cy ba wi li się przy mu -
zy ce „Top Se cret”.

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą
spra wo wa li: Adam Ja ru bas – Mar sza łek
Wo je wódz twa Świę to krzy skie go oraz
Krzysz tof Ga jek – Prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Bu skie go. Pa tro nat me dial ny
nad im pre zą ob jął m. in. Ty go dnik Extra
Kor so.

TEKST I FO TO
AN NA NO WAK
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KOLUMNA SAMORZĄDOWA GMINY NOWY KORCZYN

CZARKOWY 2012
Wójt Gmi ny No wy Kor czyn za pra sza miesz -
kań ców gmi ny oraz go ści na ob cho dy 98.
rocz ni cy chrztu bo jo we go le gio nów mar szał -
ka Jó ze fa Pił sud skie go, któ re od bę dą się w
dniu 23 wrze śnia 2012 r. o godz. 12.00 
W pro gra mie: uro czy sta msza świę ta po lo wa,
prze mó wie nia oko licz no ścio we, zło że nie
wień ców i wią za nek kwia tów oraz za pa le nie
zni czy w hoł dzie po le głym, mon taż słow no –
mu zycz ny w wy ko na niu mło dzie ży szkol nej
oraz or kie stry dę tej. 

Za ba wa na sto dwa
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artykuł sponsorowany

W dniach od 25 do 26 sierp nia w no -
wym par ku zdro jo wym od by ły się ob -
cho dy 725-le cia lo ka cji Bu ska -Zdro ju. 

Bu ska Lo kal na Gru pa Dzia ła nia
„Sło necz ny Li der” przy go to wa ła atrak cję

dla miesz kań ców na szej gmi ny, jak rów -
nież tu ry stów i ku ra cju szy, ja ką by ła Osa -
da Ży wej Tra dy cji. W osa dzie moż na by -
ło spo tkać ko wa li ku ją cych mo ne ty, za -
pra wio nych w swym rze mio śle; wi kli nia -

rzy wi ją cych ko sze; ma la rzy i rzeź bia rzy
za tra co nych w twór czo ści wła snej; kwia -
ciar ki, bu kie ciar ki przy go to wu ją ce na tu -
ral ne dzie ła z ro ślin; zie lar ki i ap te kar ki
wa rzą ce róż ne spe cy fi ki na krzep kość cia -

ła i du cha; pre zen ta cje odzie ży lnia nej
i róż nych bo gactw re gio nu; karcz mę ob -
fi tu ją cą w re gio nal ne ja dło i na pit ki. 

Po nad to po wyż sze przed się wzię cie
po zwo li ło za pre zen to wać pro jek ty zre ali -
zo wa ne ze środ ków „Sło necz ne go Li de -
ra”, tj. rę ko dzie ło ar ty stycz ne po wsta łe
w pra cow ni sztu ki ru sty kal nej „Art – Ru -
sti ca” w Ra dza no wie, stro je lu do we pre -
zen to wa ne przez ko bie ty i męż czyzn ze
Sto wa rzy sze nia „Przy szłość Ole szek” oraz
ze spół folk lo ry stycz ny z Bu skie go Sa mo -
rzą do we go Cen trum Kul tu ry, mo ne ty ze
„Sta rej Kuź ni”, atrak cje Go spo dar stwa
Agro tu ry stycz ne go „Brzo skwi nio wy Sad”
w Sie sła wi cach, gdzie moż na sko rzy stać
z sau ny ogro do wej – ba ni oraz Go spo dar -
stwa Agro tu ry stycz ne go „U Mi cha ła”
w Wi du cho wej, gdzie moż na sko rzy stać
z par ku re kre acyj ne go. Te nie licz ne, uka -
za ne w osa dzie in we sty cje da ją nam jed -

nak ob raz Szla ku Wo kół Słoń ca, ja ko
atrak cyj ne go mar ko we go pro duk tu tu ry -
stycz ne go w gmi nie Bu sko -Zdrój. 

Wszyst kich za in te re so wa nych po zy -
ska niem in for ma cji na te mat do fi nan so -
wa nia w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich na la ta 2007 – 2013 Oś
4 Le ader za pra sza my do Punk tu In for ma -
cyj no – Kon sul ta cyj ne go przy ul. Par ty -
zan tów 22 w Bu sku -Zdro ju. W dru gim
pół ro czu 2012 ro ku za pla no wa li śmy dla
miesz kań ców gmi ny Bu sko -Zdrój po -
nad 1,5 mln zło tych. 

W efek cie wszyst kich dzia łań przy re -
ali za cji Lo kal nej Stra te gii Roz wo ju po -
wsta nie pro dukt re gio nal ny ja kim bę dzie
Szlak Wo kół Słoń ca, wy po sa żo ny w ma łą
in fra struk tu rę re kre acyj no – tu ry stycz ną,
ogól no do stęp ną dla miesz kań ców gmi ny
Bu sko -Zdrój i tu ry stów.

LGD

Osa da ży wej tra dy cji 



Wa ka cje do bie gły koń ca, a wraz z ni mi
za koń czy ły się re mon ty w jed nost kach
oświa to wych pro wa dzo nych przez
gmi nę Bu sko -Zdrój. 

I tak, za czy na jąc od bu skich przed -
szko li, w głów nej szat ni Pu blicz ne go
Przed szko la nr 2 po ło żo na zo sta ła no wa,
tar ket to we po sadz ka oraz wy re mon to wa -
no su fit, zaś w Pu blicz nym Przed szko lu
nr 3 prze bu do wa no in sta la cję elek trycz ną
i prze ciw po ża ro wą, wy mie nio no drzwi
do sal za jęć oraz po ło żo no no wą po sadz -
kę z tar ket tu w ko ry ta rzu wej ścio wym. 

W Szko le Pod sta wo wej nr 2 wy re -
mon to wa no głów ne wej ście do szat ni,
wyj ście ewa ku acyj ne oraz część po sa dzek,
po ma lo wa no rów nież ko ry ta rze. W czę -
ści ko ry ta rzy na par te rze bu dyn ku Szko -
ły Pod sta wo wej w Ze spo le Pla có wek
Oświa to wych w Zblu do wi cach wy mie -
nio no część po sadz ki na tar ket to wą. Po -
nad to wy mie nio no w tej szko le sześć hy -
dran tów.

W Sa mo rzą do wym Gim na zjum
w Pod ga jach wy ko na no pra ce ma lar skie
oraz wy re mon to wa no kuch nię i część in -
sta la cji elek trycz nej, a w trzech sa lach lek -
cyj nych wy mie nio no po sadz ki, rów nież
na tar ket to we. 

W wie lu in nych gmin nych szko łach
wy ko na ne zo sta ły przede wszyst kim pra -
ce ma lar skie, a tak że drob ne re mon ty,
któ re uda ło się za koń czyć wraz z koń cem
wa ka cji. 

Więk sza oświa to wa in we sty cja, ja ką
jest ada pta cja czę ści po miesz czeń Szko ły
Pod sta wo wej w Ko łacz ko wi cach dla po -
trzeb Pu blicz ne go Przed szko la nr 3 w Bu -
sku -Zdro ju Fi lia w Ko łacz ko wi cach, jesz -
cze trwa. Pra ce po trwa ją oko ło pół to ra
mie sią ca, a od dział przed szkol ny za funk -
cjo nu je na po cząt ku li sto pa da.

TEKST I FOT. EHR
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Przed pierw szym dzwon kiem
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Czę sto wi dzi my lu dzi sto ją cych bez rad nie przy
dro dze obok ze psu te go au ta... Co zro bić w ta kim
przy pad ku? Od po wiedź oczy wi sta – po móc. Ale
jak? 

Je śli nie zna my się na me cha ni ce naj le piej bę dzie
od ho lo wać pe chow ca do naj bliż sze go warsz ta tu. Za -
nim za cznie my ho lo wa nie na le ży sprawdź czy ze psu -
ty sa mo chód mo że być bez piecz nie ho lo wa ny. Pod -
czas ho lo wa nia na li nie al bo na ho lu sztyw nym trze -
ba uwzględ niać czy ho lo wa ny sa mo chód ma wło żo -
ny klu czyk do sta cyj ki, w prze ciw nym wy pad ku kie -
row ni ca zo sta nie za blo ko wa na. Je śli jed nak sa mo -

chód jest wy po sa żo ny we wspo ma ga nie kie row ni cy /
ha mul ców, to przy wy łą czo nym sil ni ku utrud nio ne
jest kie ro wa nie / ha mo wa nie nim. Gdy stwier dzi my,
że sa mo chód mo że być bez piecz nie ho lo wa -
ny – moż na ho lo wać au to przy po mo cy li ny lub
sztan gi.

Nie wol no za cze piać li ny ho low ni czej / sztan gi
dia go nal nie! W oby dwu sa mo cho dach mu szą one
być za mon to wa ne po tej sa mej stro nie. Przed roz po -
czę ciem ho lo wa nia na le ży na le wej stro nie ho lo wa ne -
go sa mo cho du umie ścić trój kąt ostrze gaw czy. Nie
po win no się na to miast uży wać świa teł awa ryj -
nych – nie dzia ła ją wte dy kie run kow ska zy Kie row cy
po win ni usta lić sys tem zna ków ostrze gaw czych, któ -
re bę dą mo gli uży wać w mo men cie po wsta nia nie -
bez pie czeń stwa.

Co je śli nas spo tka awa ria i nie ma w po bli żu ni -
ko go kto mógł by po móc? Z pew no ścią kil ka do -
brych rad przy da się każ de mu pe chow co wi.

W nie któ rych przy pad kach moż na się sa mo -
dziel nie upo rać z uster ką, któ ra unie ru cho mi ła sa mo -
chód. Zresz tą za wsze, za nim we zwie my po moc dro -
go wą, war to przy naj mniej spró bo wać spraw dzić, co
spo wo do wa ło nie pla no wa ny po stój – w prze ciw nym
wy pad ku mo że nas zdzi wić „kre atyw ność” me cha ni -
ka przy wy sta wia niu wy so kie go ra chun ku.

Trze ba za cząć po szu ki wa nia awa rii. Od cze go?
To za le ży, czy au to nie da ło się uru cho mić, czy mo -
że nie ocze ki wa nie za trzy ma ło się w cza sie po dró ży.
W tym pierw szym przy pad ku we dług sta ty styk naj -

bar dziej praw do po dob ną przy czy ną jest elek try ka au -
ta. Je śli nie dzia ła oświe tle nie wnę trza al bo ża rów ki le -
d wo się ja rzą, to praw do po dob nie po trze bu je my no -
we go aku mu la to ra lub przy naj mniej do ła do wa nia
sta rej ba te rii.

Czę sto, że by na pra wić au to, wy star czy być spo -
strze gaw czym. Po otwar ciu ma ski na le ży spraw dzić,
czy wszyst kie prze wo dy i wty ki są na swo ich miej -
scach. Szcze gól nie pod czas jaz dy po pol skich, wy bo -
istych dro gach mo że się zda rzyć, że coś się roz łą czy.
Je że li sa mo dziel nie wło ży my wtycz kę na swo je miej -
sce, nie za pła ci my nic. 

Przed we zwa niem po mo cy dro go wej do nie dzia -
ła ją ce go die sla war to spraw dzić, czy w fil trze pa li wa
nie ze bra ła się wo da (czę sto moż na ją spu ścić spe cjal -
nym otwo rem na do le fil tra) lub czy układ nie jest
za po wie trzo ny. Na wet drob ne nie szczel no ści (spar -
cia ły prze wód, nie do ci śnię ta opa ska) mo gą unie ru -
cho mić sil nik. 

Po moc na dro dzeBezpieczny

fotelik 
Ja ko ro dzi ce je ste śmy zo bli go wa ni do te go, by
za pew nić dziec ku bez pie czeń stwo nie tyl ko po -
przez ostroż ną jaz dę sa mo cho dem, ale rów nież
przez od po wied ni wy bór sie dzi ska do prze wo że -
nia na szej po cie chy. Z te go wła śnie po wo du po -
win ni śmy zwra cać uwa gę na kil ka szcze gó łów
pod czas wy bo ru od po wied nie go fo te li ka. 

W fo te li ku ma my obo wią zek prze wo zić dzie ci
od uro dze nia do ukoń cze nia 12 ro ku ży cia lub osią -
gnię cia 150 cen ty me trów wzro stu.

Oto ka te go rie fo te li ków, w za leż no ści od wa gi
dziec ka: 0-10 kg, do ok. 9 mie sią ca ży cia; 0-13 kg
do ok. 12-15 mie sią ca ży cia; 9-18 kg. od 9 mie sią ca
do 4 ro ku ży cia; 15-25 kg. od 3 do 7 ro ku ży cia; 22-
36 kg. od 6 do 11 ro ku ży cia.

Zde cy do wa nie po win ni śmy po świę cić wię cej
cza su na do wie dze nie się, ja kie da ne tech nicz ne i do -
dat ko we opcje po sia da urzą dze nie. Waż ne jest za -
rów no to, by prze szedł te sty bez pie czeń stwa, jak i to
aby moż na by ło przy cze pić go do wó zecz ka. Do -
brze, je śli oma wia ne sprzę ty od zna cza ją się wy so ki -
mi no ta mi w te stach ADAC, po nie waż gwa ran tu je
to sa tys fak cjo nu ją cy po ziom bez pie czeń stwa dziec -
ka w au cie.

We dług eks per tów nie na le ży uży wać fo te li ka
dłu żej niż 5 lat od da ty pro duk cji. Po tym cza sie sta -
rze ją się ma te ria ły z któ rych jest wy ko na ny. Gwa ran -
cja przy słu gu je tyl ko pierw sze mu na byw cy, dla te go
fo te lik le piej ku pić w skle pie. War to tak że po sta wić
na spraw dzo ne mar ki, któ re są obec ne na ryn ku
od lat i prze szły wie le te stów. Na le ży za py tać o po -
moc fa chow ca, on nam po ka że jak pra wi dło wo za -

mo co wać fo te lik w sa mo cho dzie. Po za tym fo te lik
mu si mieć cer ty fi kat bez pie czeń stwa wy da ny przez
Pań stwo wy In sty tut Mo to ry za cji. Na kor pu sie jest
in for mu ją ca o tym na lep ka. 

Nie na le ży prze sa dzać mal ca zbyt wcze śnie
na więk szy fo te lik, mon to wa ny przo dem do kie run -
ku jaz dy. Fo te lik -ko ły ska, usta wio ny ty łem jest naj -
bez piecz niej szy i naj le piej chro ni gło wę i krę go słup.

Zmie nia my fo te lik do pie ro gdy dziec ko wa ży
wię cej niż do pusz czal na dla da ne go mo de lu wa ga
lub gdy je go gło wa za cznie wy sta wać po nad kra wędź
fo te li ka. I oczy wi ście, gdy już pew nie sa mo sie dzi.

Naj bez piecz niej umie ścić fo te lik na środ ku tyl -
ne go sie dze nia. Oczy wi ście mo że my to zro bić tyl ko
wte dy, gdy znaj du je się tam sys tem Iso fix lub trzy -
punk to wy pas bez pie czeń stwa.
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Gra li jak z nut
Wy gra ną 5:1 roz po czę li no wy se zon za wod ni cy dru giej dru ży ny MKS Bu sko.
W pierw szej ko lej ce świę to krzy skiej kla sy B po ko na li na wła snym sta dio nie Ja wor -
ni ka Gorz ków. Trzy bram ki zdo był Ko la now ski. Na li stę strzel ców wpi sał się, tak że
Śli ski.

In au gu ra cja no we go se zo nu dru giej dru ży ny MKS Bu sko roz po czę ła sie z czter -
dzie sto mi nu to wym opóź nie niem gdyż ze spół Ja wor ni ka miał pro ble my z do tar ciem
do Bu ska -Zdro ju. 

Już od pierw szych mi nut spo tka nia za ry so wa ła się prze wa ga bu skiej dru ży ny.
Pierw sza bram ka dla pod opiecz nych Wie sła wa Fran cu za wpa dła po strza le sa mo bój -
czym. Łu kasz Mro żek wrzu cił pił kę w po le kar ne a obroń ca z Gorz ko wa tak nie for tun -
nie głów ko wał, że po ko nał wła sne go bram ka rza. 

Dru gie go go la zdo był Ka mil Ko la now ski. Przy sta nie 2:0 go ście zdo by li bram kę
kon tak to wą po błę dzie Ko la now skie go, któ ry pró bo wał za grać pił kę do wła sne go bram -
ka rza. Je go za mia ry wy czuł na past nik go ści i po ko nał Ja ku ba Ga daw skie go. Chwi lę
po tym bu ski ze spół zdo był ko lej ną bram kę. Na li stę strzel ców wpi sał się Ma ciej Śli ski,
któ ry strza łem z po la kar ne go po ko nał bram ka rza Ja wor ni ka. Do prze rwy dwa tra fie -
nia do rzu cił jesz cze Ka mil Ko la now ski i bu ski ze spół po pierw szej po ło wie pro wa dził
5:1.

Dru ga po ło wa wy glą da ła po dob nie. Bu ski ze spół stwa rzał so bie oka zję, ale bra ko -
wa ło sku tecz no ści lub na prze szko dzie sta wał bram karz. Oka zję do zdo by cia bra mek
mie li Ści sło, Gra ca i Śli ski.

MKS II Bu sko za grał w skła dzie: Ja kub Ga daw ski – Ka mil Pod sia dło (70 Pa tryk Bła -
chut), Łu kasz Czerw, Piotr Kwiat kow ski, Ka mil Ko la now ski (46 Łu kasz Ro gow -
ski) – Woj ciech Sci sło, Grze gorz Szym czyk (76 Hu bert Po ros), Łu kasz Mro żek, Ra fał
Wit kow ski (46 Ra fał Da chow ski), Ma ciej Śli ski – Bar tosz Gra ca.

DA MIAN BĄK

W5 ko lej ce IV li gi świę to krzy skiej wwy -
jaz do wym spo tka niu pił ka rze MKS Bu -
sko po ko na li Par ty zan ta Ra do szy ce
3:2. Dwie bram ki dla bu skie go ze spo łu
strze lił Da wid Ku mor. Na li stę strzel ców
wpi sał się, tak że Piotr Raj ca.

Spo tka nie w Ra do szy cach mia ło róż -
ne ob li cza. Już w 9 mi nu cie spo tka nia
bu ski ze spół na pro wa dze nie wy pro wa -
dził Piotr Raj ca. Par ty zant jed nak zdo łał
zdo być dwie bram ki po głu pich błę dach
i wy szedł na pro wa dze nie. Za wod ni cy
Zdro ju ta nio skó ry sprze dać nie za mie -

rza li. W 70 mi nu cie tre ner na bo isko
wpro wa dził Da wi da Ku mo ra. Za wod nik
ten zdo był dwie bram ki w 75 i 85 mi nu -
cie, po bar dzo ład nych ak cjach Bo gu -
szew skie go. 

Cie szą trzy punk ty wy wie zio ne
z trud ne go te re nu, bo wy nik mógł być
róż ny. Go spo da rze mie li oka zje na zdo -
by cie bra mek, ale bra ko wa ło sku tecz no -
ści. Ura zy z gry w tym spo tka niu wy klu -
czy ły Ar ka diu sza i Ra fa ła Cha ry gów.

-Chwa ła chło pa kom za pod ję cie wal -
ki do sa me go koń ca. Opła ci ło się, dla te -

go, że wra ca my z wy jaz du z trze ma punk -
ta mi. – po wie dział po me czu tre ner Zdro -
ju, Sła wo mir Grze sik.

MKS Bu sko za grał w skła dzie: Mar -
cin Cie mie ra – Ja kub Kor dos, Mi chał
Krze min ski, Nor bert Ku la, Ma riusz Bo -
gu szew ski – Se ba stian Kor czak, Se ba stian
Kru pa, Wie sław Fran cuz, Pa pe Dra me
(90 Ra fał Wit kow ski), Mi chał Pio trow ski
(57 Pa weł Ban du ra) – Piotr Raj ca (69 Da -
wid Ku mor).

DA MIAN BĄK

Wy jaz do wa wy gra na
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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 -
l i  c z e  n i o  w e
POL  -Kon to
umoż li wia ją
bie żą ce kon -
tro lo wa nie
fi nan sów. 

W y  -
bierz 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 -Kon to 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 -
c i a ;

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 -
n a n  s a  m i

oso bi sty mi.

Ma 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.

miejsce na Twojà reklam´


