
Po dej rza ni o wy łu dze nie na wet 11 mi lio nów zło -
tych zo sta li za trzy ma ni przez świę to krzy ską po li -
cję. Ale, jak się mó wi, na tym nie ko niec. Po li cja po -
dej rze wa, że spra wa ta ma cha rak ter roz wo jo wy.

Po li cjan ci z Wy dzia łu ds. z Prze stęp czo ścią Go -
spo dar czą wspól nie z  funk cjo na riu sza mi z Wy dzia łu
Do cho dze nio wo - Śled cze go  Ko men dy Wo je wódz -
kiej Po li cji w Kiel cach za trzy ma li pięć osób, po dej rza -
nych m. in. o udział  w zor ga ni zo wa nej gru pie prze -
stęp czej, oszu stwa i wy łu dza nie oraz usi ło wa nie wy łu -
dze nia pie nię dzy w kwo cie, któ ra mo że prze kra czać
na wet 11 mi lio nów zło tych. Wo bec trzech z nich za -
sto so wa no środ ki za po bie gaw cze w po sta ci tym cza so -
we go aresz to wa nia na okres trzech mie się cy. 

Dzia ła nia po li cjan tów to efekt trzy dnio wej re ali -
za cji śledz twa, pro wa dzo ne go pod nad zo rem Pro ku -
ra tu ry Okrę go wej w Kiel cach. 

Na pod sta wie wła snych usta leń i ze bra ne go ma -
te ria łu do wo do we go świę to krzy scy funk cjo na riu sze
do ko na li kil ku dzie się ciu prze szu kań na te re nie sied -
miu wo je wództw. W re zul ta cie za trzy ma li pięć klu -
czo wych osób, w wie ku od 27 do 50 lat, w tym trzy
ko bie ty, miesz kań ców wo je wódz twa łódz kie go, świę -
to krzy skie go oraz ślą skie go. 

Po dej rza ni, dzia ła jąc w zor ga ni zo wa nej gru pie
prze stęp czej, mie dzy in ny mi na pod sta wie do ku -
men ta cji po świad cza ją cej nie praw dę, pró bo wa li uzy -
skać lub uzy ski wa li kre dy ty oraz po życz ki z ban ków
i in sty tu cji fi nan so wych. Znacz ne su my pie nię dzy
prze zna cza li na za kup nie ru cho mo ści, sa mo cho -
dów i ma szyn. Jak się sza cu je, dzię ki pro ce de ro wi
oso by mo gły wy łu dzić prze szło 11 mi lio nów zło -
tych. 

Pod czas prze pro wa dzo nych czyn no ści za bez -
pie czo no ob szer ną do ku men ta cję fi nan so wą, pie -
cząt ki, umo wy kre dy to we, a tak że 30 kom pu te rów z
da ny mi. 

Jak po dej rze wa ją śled czy, za sięg dzia ła nia spraw -
ców obej mo wał te ren co naj mniej kil ku wo je -
wództw. Po li cjan ci pro wa dzą cy spra wę pod kre śla ją,
że ma ona cha rak ter roz wo jo wy. G.D. 

JE STEM ŻY CIO WYM OPTY MI STĄ
Za wsze sta ram się po ma gać in nym gdyż moc no wie rzę, że
do broć wra ca do nas ze zdwo jo ną si łą. A ni gdy nie wia do -
mo kie dy sa mi bę dzie my po trze bo wać po mo cy – mó wi dy -
rek tor Od dzia łu Bu skie go Za kła du Do sko na le nia Za wo do -
we go w Kiel cach Grze gorz So larz. Wię cej na str. 8 i 9

WYSOKA WYGRANA
W sobotnim meczu IV ligi świętokrzyskiej MKS Busko
pokonał w meczu wyjazdowym Alit Ożarów 5:1. Trzy bramki
dla buskiego zespołu zdobył Pape Drame. Na listę
strzelców wpisali się także Michał Piotrowski i Piotr Rajca.
Więcej na str. 15
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WPA DŁA NA ULI CY
50-let nia ko bie ta, miesz kan ka Kielc, wy ko rzy stu jąc nie uwa gę 21-let niej miesz kan -
ki gmi ny Bu sko -Zdrój do ko na ła kra dzie ży to reb ki dam skiej, w któ rej znaj do wał się
te le fon ko mór ko wy, ta blet, do wód re je stra cyj ny sa mo cho du, do wód oso bi sty, kar -
ta ban ko ma to wa, pra wo jaz dy i pie nią dze. W su mie łu pem zło dziej ki sta ły się
przed mio ty i go tów ka w wy so ko ści 555 zło tych. Wię cej na str. 2
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Milionowy przekręt Za bój czy
al ko hol
Po li cjan ci z Wy dzia łu Kry mi nal ne go KMP w Kiel -
cach pro wa dzą dwa po stę po wa nia pod nad zo rem
pro ku ra tu ry Kiel ce – Wschód do ty czą ce wpro wa -
dza nia do ob ro tu nie wia do me go po cho dze nia al ko -
ho lu, któ re go jak po dej rze wa ją za ży cie skut ko wa ło
w ostat nim cza sie śmier cią dwóch osób i ka lec -
twem trze ciej. 

Pierw szy przy pa dek miał miej sce na te re nie Kielc
27 sierp nia. Wte dy to mał żeń stwo, 58-let nia ko bie ta
i 58-let ni męż czy zna wspól nie spo ży wa li al ko hol nie -
wia do me go po cho dze nia. Jak usta li li wstęp nie po li -
cjan ci, męż czy zna wy pił kil ka kie lisz ków za ku pio ne go
spe cy fi ku, a ko bie ta je go nie wiel ką ilość. Męż czy zna
zmarł, a ko bie ta stra ci ła wzrok i prze by wa w szpi ta lu. 

Na po cząt ku wrze śnia po li cjan ci od no to wa li ko -
lej ny przy pa dek. Rów nież w Kiel cach, 57-let nia ko bie -
ta spo ży ła w do mu nie zna ną ilość za ku pio ne go al ko -
ho lu nie wia do me go po cho dze nia. Dwa dni póź niej
zmar ła. 

Pod czas czyn no ści za bez pie czo no pew ną ilość
sub stan cji nie zna ne go po cho dze nia. Ak tu al nie pod da -
no ją wstęp nej ana li zie. Po li cjan ci po dej rze wa ją, że al -
ko hol po cho dzić mo że z te go sa me go źró dła. 

Świę to krzy scy po li cjan ci ape lu ją, aby pod żad nym
po zo rem nie ku po wać i nie spo ży wać za ku pio ne go
z nie wia do me go źró dła al ko ho lu. Jed no cze śnie funk -
cjo na riu sze zwra ca ją się do wszyst kich osób po sia da ją -
cych wie dzę w tej spra wie o prze ka zy wa nie in for ma cji
oso bi ście lub pod nr tel.: 41 349-34-00 lub ca ło do bo -
wo: 997 lub 112

GA



Wpa dła na uli cy
W so bo tę, 15 wrze śnia, oko ło go dzi ny 14.20 w Kiel cach przy ul. Świę to krzy skiej, w
jed nym ze skle pów znaj du ją cych się  na te re nie Ga le rii Echo do szło do zu chwa łej
kra dzie ży to reb ki dam skiej. 

50-let nia ko bie ta, miesz kan ka Kielc, wy ko rzy stu jąc nie uwa gę 21-let niej miesz kan ki
gmi ny Bu sko -Zdrój do ko na ła kra dzie ży to reb ki dam skiej, w któ rej znaj do wał się te le fon
ko mór ko wy, ta blet, do wód re je stra cyj ny sa mo cho du, do wód oso bi sty, kar ta ban ko ma -
to wa, pra wo jaz dy i pie nią dze. W su mie łu pem zło dziej ki sta ły się przed mio ty i go tów -
ka w wy so ko ści 555 zło tych. 

Jed nak łu pem nie cie szy ła się dłu go. Spraw czy ni kra dzie ży zo sta ła za trzy ma na przez
po krzyw dzo ną na ul. Świę to krzy skiej. Po za trzy ma niu zło dziej ka osa dzo na zo sta ła w
aresz cie Ko men dy Miej skiej Po li cji w Kiel cach. Mie nie w ca ło ści zo sta ło od zy ska ne.

GA

Ko ło hi sto rii
Rok Pań ski 1685 był trud nym cza sem. Wio sną, z po wo du nie uro dza ju ja rzyn, pa -

no wa ła nie zwy kła dro ży zna, a la tem na sta ła ta ka su sza, że Wi sła sta ła się nie że glow na.
Do pie ro we wrze śniu wo da przy bra ła i moż na by ło wy ru szyć z No we go Kor czy -
na do Gdań ska. Ale i wte dy jesz cze w dzień świę te go Ma te usza (21 wrze śnia) „mróz
był po tęż ny i lo dy po brze gach” utrud nia ły rejs szku tom i tra ftom, któ re na ła do wa ne
zbo żem po dą ża ły nad Bał tyk. Wła ści cie lem rzecz nej ar ma dy był Jan Chry zo stom Pa -
sek, zna ny pa mięt ni karz, wo jow nik, go spo darz, han dlarz i pie cze niarz, któ ry ni gdy
z wła snej wo li nie upi jał się, chy ba że ktoś go ko chał i czę sto wał lub on ko goś czę sto -
wał, bo oso bli wie go po ko chał.

Wspo mi nam te go osła wio ne go Pa ska, ja ko że miał on w No wym Kor czy nie spi -
chlerz ze zbo żem prze zna czo nym na wy wóz. Po ro ku 1690 był też naj pierw dzier żaw -
cą Uciesz ków, obec nie Uci sków, a po tem Gór nej Wo li, obec nie Gór no wo la.

Rok Pań ski 2012 jest trud nym cza sem. Wio sna by ła zim na i wy da wa ło się, że nie
bę dzie owo ców i wa rzyw, po tem na sta ła ta ka su sza, że Wi słę pod San do mie rzem moż -
na by ło przejść su chą no gą. A jed nak we wrze śniu z No we go Kor czy na ru szy ła w kie -
run ku War sza wy tra twa „Po ni dzie”, na ła do wa na pro duk ta mi rol ny mi, któ ry mi po win -
ni za in te re so wać się miesz kań cy sto li cy. Oni to, kie dy po zna ją smak po ni dziań skich
owo ców i wa rzyw, tłum nie ru szą po zi mo we za opa trze nie bez po śred nio w oko li cę
Skalb mie rza, Piń czo wa, Zło tej i in nych miej sco wo ści? Na to przy naj mniej li czy wła -
dza wo je wódz ka i gru pa naj bar dziej ak tyw nych rol ni ków. 

W tej sy tu acji moż na tyl ko za py tać, czy w Pol sce nie ma in sty tu cji zaj mu ją cej się
han dlem pro duk ta mi rol ny mi? Oczy wi ście że jest. Nie daw no w te le wi zji wy stę po wał

pro du cent ja błek, któ ry sprze da je pro duk ty swe go sa du na gieł dzie i za kła dom prze -
twór czym po 20-30 gro szy za ki lo gram. Kie dy ja ku pu ję jabł ka na tar go wiu w Bu sku -
-Zdro ju, pła cę po 2-3 zło te, a za śliw ki wę gier ki 4 zło te. Dro ga od rol ni ka do klien ta
wzra sta więc naj czę ściej dzie się cio krot nie! Czy tra twa „Po ni dzie” roz wią że pro blem?
Oczy wi ście że nie. Jest to ro dzaj być mo że de spe ra cji dla jed nych, szu mu me dial ne go
dla dru gich, za ba wy jesz cze dla in nych.

Pro blem nie do ty czy tyl ko rol ni ków. Oto ry bak z Wej he ro wa swo im no wo cze -
snym ku trem w trud nych wa run kach zło wił to nę śle dzi. Od bior ca za pła cił mu po jed -
nej zło tów ce za ki lo gram. Ile ra zy droż szy jest ten ki lo gram w Bu sku -Zdro ju? Naj mniej
15 ra zy. Tak to spraw dza się mą drość przy sło wia „Lep sze de ko han dlu niż ki lo gram
pra cy”

A co to jest de ko? Jest to jed na set na ki lo gra ma. Wy pa da się więc cie szyć, że jesz -
cze ża den to war nie zdro żał sto ra zy. War to też przy po mnieć zna cze nie sło wa „han -
del”, któ re ozna cza zor ga ni zo wa ną wy mia nę dóbr, ob rót to wa rów po le ga ją cy na kup -
nie i sprze da ży. Chcia ło by się tyl ko do dać że jest to tak zor ga ni zo wa na wy mia na, że
obo wiąz kiem klien ta jest utrzy mać przy naj mniej pię ciu po śred ni ków.

PS. Na do żyn kach pre zy denc kich w Spa le mi ni ster rol nic twa po wie -
dział, że na trud ne cza sy dla rol nic twa le kar stwem jest kul tu ra, folk lo ry -
stycz ne ze spo ły, tra dy cja i za ba wa. Wczu łem się więc w ro lę mi ni stra, gdy
w po przed nim fe lie to nie na pi sa łem, że na ro do wi po trze ba tyl ko chle ba
i igrzysk. W tej sy tu acji mia nu ję się do rad cą mi ni stra rol nic twa i ocze ku -
ję na prze lew od po wied niej kwo ty na lu do wy strój.

KA ZI MIERZ NIE RÓW NY
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BUSKO-ZDRÓJ
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Społem” w Busku – Zdroju: 
l Sklep Nr 1 – spożywczy 

Plac Zwycięstwa 26 
l Sklep Nr 5 – spożywczy 

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

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

Maja 4 
l Sklep Nr 14 – spożywczy Stopnica Pl.

Piłsudskiego 8 
l Sklep Nr 16 – spożywczy 

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

ul. 1 Maja 8 
l Sklep Nr 27 – spożywczy 

ul. Kopernika 19 
l Sklep Nr 28 – spożywczy 

Plac Targowy 7A 
l Sklep Nr 31 – spożywczy 

ul. Mickiewicza 10a 
l Sklep Nr 38 – spożywczy 

ul. Poprzeczna 4 LUX 
l Sklep Nr 40 – spożywczy 

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

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

ul. Rzewuskiego 1
l Sanatorium Krystyna, 

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

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

Mickiewicza 10 
l Sklep komputerowy Bajts Computers

w Busku-Zdroju

STASZÓW
l Supermarket Tesco, 

ul. Mickiewicza 26
l Hipermarket Helena, 

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

Świerczewskiego 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Rynek 16

PACANÓW
l Europejskie Centrum Bajki

BOGORIA
l Urząd Miasta i Gminy Bogoria
l Delikatesy Centrum

TU DOSTANIESZ

EXTRA KORSO
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>> PROMOCJA <<
> SERWIS <

ELŻBIECIN 17, TEL.: 600393909, 41 376 13 24
OFERUJE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK

BEZPŁATNIE:
– Sprawdzenie ustawienia świateł
– Sprawdzenie płynu chłodniczego
– Sprawdzenie zawieszenia
– Pomiar napięcia ładowania

ZAPRASZAMY

W ubie gły pią tek, 14 wrze śnia w Kli -
mon to wie od by ły się ćwi cze nia zgry -
wa ją ce służb współ dzia ła ją cych w ra -
mach Kra jo we go Sys te mu Ra tow ni czo
- Ga śni cze go pod czas pro wa dze nia
dzia łań ra tow ni czo - ga śni czych na
obiek tach oświa to wych z ele men ta mi
dzia łań z za kre su ra tow nic twa tech -
nicz ne go i  wod ne go oraz Po wia to we -
go i Gmin ne go Ze spo łu Za rzą dza nia
Kry zy so we go pod kryp to ni mem „Kli -
mon tów 2012”.

Za ło że nia do ćwi czeń obej mo wa ły
trzy za sad ni cze epi zo dy, któ re po wo do -
wa ły okre ślo ną re ak cję służb ra tow ni -
czych oraz in nych pod mio tów za an ga żo -
wa nych w ćwi cze nia. Pierw szy epi zod za -
kła dał po ścig po li cji za prze stęp cą, strze -
la ni nę, a w kon se kwen cji po żar  w bu dyn -
ku Gim na zjum w Kli mon to wie. 

Dru gim ele men tem ćwi czeń był wy -
pa dek dro go wy na skrzy żo wa niu dróg, w
któ rym bra ły udział trzy sa mo cho dy oso -
bo we, a po szko do wa nych by ło sześć
osób. 

Ostat ni epi zod ćwi czeń miał miej sce
na za le wie wod nym w Szy ma no wi cach,
gdzie pro wa dzo no ak cję ra tow ni czą osób

znaj du ją cych się w wo dzie oraz po szu ki -
wa nia przy uży ciu so na ru to piel ca.

Ćwi cze nia roz po czę ły się od omó -
wie nia przez kie row ni ka ćwi czeń, mł.
bryg. Ra fa ła Ga je wi cza ce lu ćwi czeń i
przed sta wie nia za ło żeń tak tycz nych. W
ćwi cze niach bra ły udział: Ko men da Po -
wia to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w

San do mie rzu, Ochot ni cze Stra że Po żar -
ne z te re nu po wia tu, Po li cja, Po go to wie
Ra tun ko we, PCK, Gmin ny Ze spół Re -
ago wa nia Kry zy so we go i Po wia to wy Ze -
spół Re ago wa nia Kry zy so we go

Wśród ob ser wa to rów ćwi czeń by li:
st. bryg Grze gorz Ry ski, za stęp ca Świę to -
krzy skie go Ko men dan ta Wo je wódz kie go,

st. bryg. Krzysz tof Wo lak, ko men dant
po wia to wy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w
San do mie rzu, Sta ni sław Dzie ciuch, wi ce -
sta ro sta po wia tu san do mier skie go oraz
przed sta wi cie le in sty tu cji i służb z te re nu
po wia tu san do mier skie go.

Pod czas ćwi czeń spraw dzo no po -
ziom wy szko le nia ra tow ni ków oraz go to -
wość ope ra cyj no – tech nicz ną Spe cja li -
stycz nej Gru py Ra tow nic twa Wod no
Nur ko wej „Świę to krzy skie”, spraw dzo no
sys te my alar mo wa nia, dys po no wa nia i
kie ro wa nia si ła mi i środ ka mi funk cjo nu ją -
cy mi w ra mach Kra jo we go Sys te mu Ra -
tow ni czo -Ga śni cze go, spraw dzo no prak -
tycz ne moż li wo ści współ dzia ła nia jed no -
stek or ga ni za cyj nych ochro ny prze ciw po -
ża ro wej z in ny mi pod mio ta mi i służ ba mi
ra tow ni czy mi, a tak że do sko na lo no do -
wo dze nie na szcze blu po zio mu tak tycz -
ne go, jak rów nież spraw dzo no w prak ty -
ce sys tem łącz no ści, alar mo wa nia, do wo -
dze nia i współ dzia ła nia oraz  za pew nio no
spraw ne dys po no wa nie przez sta no wi sko
kie ro wa nia Ko men dan ta Po wia to we go
PSP sił i środ ków prze wi dzia nych do
udzia łu w ćwi cze niach z po wia tu san do -
mier skie go.

TEKST I FO TO. ST. KPT. 
BO GU SŁAW KAR BOW NI CZEK

Go to wi do ak cji
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Pa ni dy rek tor, od kie dy kie ru je pa ni kli -
mon tow skim od dzia łem Nad wi ślań -
skie go Ban ku Spół dziel cze go z sie dzi -
bą w Sol cu -Zdro ju?

Sta no wi sko dy rek to ra Od dzia łu w
Kli mon to wie Nad wi ślań skie go Ban ku
Spół dziel cze go ob ję łam w 2008 ro ku. A
więc w tym ro ku mi nie do kład nie czte ry
la ta mo je go za rzą dza nia tym ban kiem.

Jak tra fi ła pa ni do te go ban ku?
Los spra wił, że po ukoń cze niu szko -

ły śred niej to wła śnie Nad wi ślań ski Bank
Spół dziel czy był mo im pierw szym miej -
scem pra cy, w mo jej kil ku na sto let niej już
ka rie rze za wo do wej. To w tym ban ku w
1996 ro ku roz po czę łam swo ją pierw szą
pra cę i jak sam pan wi dzi pra cu ję do dziś. 

Jak prze bie ga ła pa ni ka rie ra za wo do -
wa?

Za trud nio na zo sta łam na rocz ny
staż. Po je go za koń cze niu otrzy ma łam
pro po zy cję sta łej pra cy na sta no wi sku re -
fe ren ta ds. kre dy tów. Póź niej awan so wa na
zo sta łam na sta no wi sko kie row ni ka sek cji
kre dy tów, a póź niej na dy rek to ra od dzia -
łu. W mię dzy cza sie roz po czę łam, a na -
stęp nie ukoń czy łam stu dia.

Sko ro już mo wa o stu diach. Ja ką uczel -
nię pa ni ukoń czy ła?

Je stem ab sol went ką Po li tech ni ki Rze -
szow skiej. Ukoń czy łam Wy dział Eko no -
mii i Fi nan sów. A więc, jak pan sam wi -
dzi, pra cu ję zgod nie z kie run kiem ukoń -
czo nych stu diów.

Jak wie lu pra cow ni ków za trud nio nych
jest dziś w Od dzia le w Kli mon to wie?

Obec nie w na szym Od dzia le pra cu je
dzie więć osób. Osiem osób na peł nym
eta cie i jed na na pół eta tu. 

Roz glą da jąc się po sa li ope ra cyj nej
ban ku go łym okiem wi dać, że jest to
mło da, po wie dział bym że bar dzo mło -
da za ło ga.

Rze czy wi ście są to mło dzi pra cow ni -
cy, choć już do świad cze ni za wo do wo.
Śred nia wie ku jest oko ło 30 lat. Wszy scy
są po stu diach eko no micz nych, o kie run -
kach ban ko wość i fi nan se. Ta ką nie pi sa -
ną za sa dą na sze go ban ku jest to, że naj -
lep szym oso bom koń czą cym staż kie row -

nic two ban ku pro po nu je za trud nie nie na
eta cie. Stąd ja sno wi dać, że nie ma przy -
pad ko wo ści. Do pra cy w Nad wi ślań skim
Ban ku Spół dziel czym tra fia ją oso by z od -
po wied nim już przy go to wa niem. Jest to
ce lo wo pro wa dzo na po li ty ka ka dro wa,
któ ra sta wia na wie dzę i kom pe ten cje. I
spraw dza się.

Naj star szym sta żem pra cow ni kiem
Od dzia łu w Kli mon to wie jest…

Pa ni Te re sa Kacz mar czyk, któ ra w
na szym Od dzia le pra cu je po nad 30 lat.
Obec nie peł ni funk cję kie row ni ka ze spo -
łu ka so wo -skar bo we go.

Nim po roz ma wia my o dniu dzi siej szym
kli mon tow skie go od dzia łu Nad wi ślań -
skie go Ban ku Spół dziel cze go w Sol cu -
-Zdro ju się gnij my pa mię cią do je go hi -
sto rii. A z te go co wiem ma on bar dzo
bo ga tą i chlub ną hi sto rię.

Rze czy wi ście tak jest. W na szym bu -
dyn ku ban ko wym hi sto ria ma kształt na -
ma cal ny. Każ dy mo że zo ba czyć tu por -
tret dok to ra Ja ku ba Zy sma na, miej sco we -
go le ka rza i wiel kie go spo łecz ni ka, któ ry
w 1898 ro ku przy współ udzia le zna ne go
miej sco we go przed się bior cy Zyg mun ta
Kar skie go i Ste fa na Cha jęc kie go, wła ści -
cie la dóbr Uła no wi ce po wo łał w Kli mon -
to wie To wa rzy stwo Oszczęd no ścio wo –
Po życz ko we. Mi mo wszel kich ogra ni -
czeń, ja kie na spo łecz ne ini cja ty wy na kła -
da ło re stryk cyj ne car skie usta wo daw stwo,
uda ło się po waż nie roz wi nąć dzia łal ność
To wa rzy stwa. W gru pie ini cja tyw nej zna -
la zło się 19 naj bo gat szych oby wa te li Kli -

mon to wa i oko lic, a za ich przy kła dem,
już po ro ku, po szły ko lej ne 193 oso by. W
cią gu te go ro ku za so by To wa rzy stwa
wzro sły 12-krot nie: z 5 tys. ru bli do 71
tys. ru bli.  W 1912 ro ku roz po czę to bu -
do wę wła sne go bu dyn ku, któ ry od da ny
zo stał do użyt ku już w 1915 ro ku i do
dziś, w spe cjal nie chro nio nym po miesz -
cze niu zo ba czyć moż na wspa nia łą ka sę
ban ko wą, spro wa dzo ną wów czas pro sto z
Pa ry ża. Tu ry stów za in te re su ją też na pew -

ni pięk ne że liw ne scho dy po cho dzą ce z
jed nej z pol skich od lew ni.

By ły w dzie jach tej pla ców ki mo men -
ty dra ma tycz ne. W cza sie hi tle row skiej
oku pa cji, w 1943 ro ku, do Ban ku wkro -
czy ła gru pa par ty zan tów, któ rzy za bra li
spo rą, jak na owe cza sy su mę 29.868 zło -
tych na po trze by wal ki z Niem ca mi. By -
ło ta jem ni cą po li szy ne la, że ca ła ak cja zo -
sta ła uzgod nio na z ban kow ca mi, a sam
na pad sta no wił swe go ro dza ju ali bi. Sko -

ro nie moż na by ło ina czej do fi nan so wać
wal ki z wro giem, trze ba by ło szu kać spo -
so bu, któ ry uchro ni in sty tu cję i miesz -
kań ców przed re pre sja mi.

Dziś Nad wi ślań ski Bank Spół dziel -
czy w Sol cu -Zdro ju z naj wyż szym sza cun -
kiem od no si się do kli mon tow skiej tra dy -
cji cze go wy ra zem jest cho ciaż by pie czo -
ło wi cie od re stau ro wa ny gro bo wiec dok to -
ra Ja ku ba Zy sma na znaj du ją cy się na
miej sco wym cmen ta rzu pa ra fial nym.

Wróć my z krót kiej po dró ży hi sto rycz -
nej do współ cze sno ści. Pa ni dy rek tor,
ja ki te ren ob słu gu je Od dział w Kli mon -
to wie?

Nasz Od dział ob słu gu je przede
wszyst kim miesz kań ców gmi ny Kli mon -
tów, ale tak że i in nych gmin. Klien ta mi
na sze go Od dzia łu są rów nież miesz kań cy
gmi ny Ło niów, a na wet nie co od nas od -
da lo nej gmi ny Bać ko wi ce.

Jak wie lu klien tów ko rzy sta z usług
Nad wi ślań skie go Ban ku Spół dziel cze -
go Od dział w Kli mon to wie?

Ra chun ki bie żą ce i ra chun ki oszczęd -
no ścio wo -roz li cze nio we ma u nas 3150
klien tów. Pod wzglę dem ilo ści ra chun -

ków je ste śmy naj więk szym Od dzia łem
Nad wi ślań skie go Ban ku Spół dziel cze go.
To cie szy i co tu du żo mó wić, da je nie -
ukry wa ną sa tys fak cję.

Jak bank to kre dy ty. Z ja kich kre dy tów
ko rzy sta ją klien ci NBS Od dział w Kli -
mon to wie i na ja ką su mę w tym ro ku
Od dział ten udzie lił kre dy tów?

Klien ci na si ko rzy sta ją z kre dy tów
kon sump cyj nych, kre dy tów ob ro to wych,
in we sty cyj nych i pre fe ren cyj nych z do pła -
ta mi Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni -
za cji Rol nic twa. Udzie lo na ilość kre dy -
tów ob ro to wych, in we sty cyj nych i pre fe -
ren cyj nych świad czy o tym, że na si kre dy -
to bior cy in we stu ją w gmi nie, że pro duk -
cja rol ni cza i usłu go wa ro ku je do bre per -
spek ty wy na przy szłość. Zde cy do wa nie
mniej udzie li li śmy kre dy tów kon sump cyj -
nych, tych na bie żą ce wy dat ki. W su mie
tyl ko w tym ro ku Od dział w Kli mon to -
wie udzie lił już 290 kre dy tów na łącz ną
kwo tę 3.715 ty się cy zło tych.

Dzia łal ność Nad wi ślań skie go Ban ku
Spół dziel cze go Od dział w Kli mon to wie
to tak że udział w ży ciu spo łecz nym
miej sco wej gmi ny. W czym ten udział
się prze ja wia?

Za rząd Nad wi ślań skie go Ban ku
Spół dziel cze go w Sol cu -Zdro ju już od
daw na wspie ra rze czo wo i fi nan so wo pla -
ców ki oświa to we, sto wa rzy sze nia i or ga ni -
za cje po za rzą do we dzia ła ją ce na te re nie
gmi ny Kli mon tów do któ rych na le żą
szko ły pod sta wo we w Kli mon to wie,
Osso li nie i Ko na rach, Gim na zjum w Kli -
mon to wie, Sto wa rzy sze nie „Wspól ne Do -
bro”, LKS Kli mon to win ka czy OSP w
Kli mon to wie. Wspo ma ga my tak że te ro -
dzi ny, któ re w spo sób szcze gól ny do tknę -
ło ży cie. Ostat nio dla jed nej z ro dzin w
Za krzo wie Bank za ku pił okna do do mu. 

Na za koń cze nie na szej roz mo wy kil ka
słów o so bie. Ja kie jest pa ni hob by?
Jak wy glą da pa ni ży cie ro dzin ne?

Je śli cho dzi o mo je hob by to ogól nie
spro wa dza się ono do za in te re so wa nia
spor tem i do brym fil mem. A po za pra cą
za wo do wą mo je ży cie, tak jak w przy pad -
ku in nych ko biet, ogra ni cza się do do mu
i ro dzi ny. Mam wspa nia łe go mę ża i dwie
cu dow ne có recz ki, 10-let nią Mał go się i o
5 lat młod szą Ju lię. Na brak za jęć nie mo -
gę na rze kać. Wspól nie z mę żem pra cu ję
w go spo dar stwie. Na 5-hek ta ro wym are -
ale upra wia my jabł ka, wi śnie i orze chy la -
sko we. Tak się skła da, że pra ca to nie od -
łącz ny to wa rzysz mo je go ży cia.

Dzię ku ję za roz mo wę. 

Każ dy ma w ży ciu swo je 

pięć mi nut
Z dy rek to rem Od dzia łu Nad wi ślań skie go Ban ku Spół dziel cze go w Kli mon to -
wie GRA ŻY NĄ KACZ MAR CZYK roz ma wia An drzej Bo ryc ki.
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Od kie dy ist nie je go spo dar -
stwo agro tu ry stycz ne?

Go spo dar stwo Agro tu ry -
stycz ne „U Mi cha ła” w Wi du -
cho wie ist nie je od kwiet nia
2008 ro ku, czy li już po nad 4 la -
ta.
Skąd po mysł na agro tu ry sty -
kę?

Dom, w któ rym pro wa dzę
obec nie go spo dar stwo agro tu -
ry stycz ne na le żał do mo ich
dziad ków. Po prze pi sa niu po -
sta no wi łem za ło żyć w nim agro -
tu ry sty kę. Po raz pierw szy sko -
rzy sta łem wów czas z do fi nan so -
wa nia w ra mach dzia ła nia „Róż -
ni co wa nie w kie run ku dzia łal -
no ści nie rol ni czej” i do sto so wa -
łem go do po trzeb tu ry stów.
Utwo rzy łem wte dy pięć po koi i kom -
pleks wy po czyn ko wy. W 2010 ro ku po -
now nie się gną łem po do fi nan so wa nie
unij nie. Z pro gra mu „Róż ni co wa nia w
kie run ku dzia łal no ści nie rol ni czej” po zy -
ska łem środ ki na bu do wę bo iska spor to -
we go, któ re mia ło sta no wić do dat ko wą
atrak cję dla prze by wa ją cych w go spo dar -
stwie tu ry stów. 
Ile tu ry stów rocz nie od wie dza pa na go -
spo dar stwo agro tu ry stycz ne?

Rocz nie w go spo dar stwie agro tu ry -

stycz nym prze by wa ok. 100 osób. 
Cze go ocze ku ją tu ry ści prze by wa ją cy
w go spo dar stwie agro tu ry stycz nym?

Głów nie do go spo dar stwa agro tu ry -
stycz ne go przy jeż dża ją ro dzi ny z dzieć -
mi. Ro dzi ce ocze ku ją od nas przede
wszyst kim do dat ko wych atrak cji dla swo -
ich dzie ci. 
Czy to skło ni ło pa na do się gnię cia po
do fi nan so wa nie w ra mach „Ma łych
pro jek tów”?

Tak, chcia łem stwo rzyć w swo im go -

spo dar stwie agro tu ry stycz nym do dat ko -
wą atrak cję, któ ra za do wo li przy jeż dża ją -
cych tu ry stów, jak rów nież zwięk szy ich
licz bę w przy szło ści. 
Cze go do ty czy ła ope ra cja sfi nan so wa -
na z „Ma łych pro jek tów”?

W ra mach przed się wzię cia po wstał
park re kre acyj ny skła da ją cy się z na stę pu -
ją cych ele men tów: Wy ciąg gór ny, Wy ci -
ska nie sie dząc na py lo nie, Bie gacz,  Or bi -
tek z py lo nem, Dra bin ka, Pod ciąg na py -
lo nie, Wio ślarz i Wa ha dło.

Jak tu ry ści oce nia ją zmia ny w go spo -
dar stwie agro tu ry stycz nym wy ni ka ją ce
z re ali za cji tej ope ra cji?

Sta li go ście są mi le za sko cze ni zmia -
na mi, ja kie na prze strze ni lat za szły w
mo im go spo dar stwie agro tu ry stycz nym,
po więk sza niem się je go ofer ty re kre acyj -

no – wy po czyn ko wej. Zaś tu ry ści od wie -
dza ją cy nas po raz pierw szy są za do wo le -
ni z moż li wo ści, ja kie da je na sze go spo -
dar stwo agro tu ry stycz ne i atrak cji z któ -
rych moż na sko rzy stać o każ dej po rze ro -
ku. 
Dzię ku ję za roz mo wę.

Agro tu ry sty ka, mój po mysł na ży cie
Z MI CHA ŁEM GRZE GOR CZY KIEM, wła ści cie lem Go spo dar stwa Agro tu ry stycz ne go „U Mi cha ła” w Wi du cho wej, któ ry w 2011 ro ku zło żył wnio sek
o do fi nan so wa nie przed się wzię cia „Roz wi ja nie tu ry sty ki na ob sza rze LSR po przez utwo rze nie par ku re kre acyj ne go w go spo dar stwie agro tu ry stycz nym we
wsi Wi du cho wa” w ra mach „Ma łych pro jek tów” po przez Bu ską Lo kal ną Gru pę Dzia ła nia „Sło necz ny Li der” roz ma wia Ka ta rzy na Szczur kie wicz – Ka luż na.



Pierw szym punk tem re ak ty wo wa nych
po kil ku la tach „Szki ców Hi sto rycz -
nych”, któ re od by ły się 3 wrze śnia w
Miej sko -Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej
w Bu sku -Zdro ju by ło roz strzy gnię cie
kon kur su li te rac kie go „Na sze mia sto”. 

W kon kur sie wy róż nio nych zo sta ło
5 lau re atów, wśród nich naj młod sza
uczest nicz ka kon kur su 8-let nia Na ta lia
Ko larz, któ ra swój wiersz za pre zen to wa ła
w for mie gra ficz no -tek sto wej. Po zo sta ły -
mi lau re ata mi zo sta li: Lu cy na Skwark, Jan
We so łow ski, An drzej Smul czyń ski oraz
Ma riusz Fur ma nek. Na gro dy dla lau re -
atów ufun do wał i wrę czył Wal de mar Si ko -
ra, bur mistrz mia sta i gmi ny Bu sko -
-Zdrój. Po gra tu lo wał wy róż nio nym oraz
po dzię ko wał za za an ga żo wa nie, za chę ca -

jąc wszyst kich do roz wi ja nia w so bie pa -
sji pi sa nia. 

W ra mach „Szki ców Hi sto rycz nych”
go ście bi blio te ki wy słu cha li wy kła dów
dwóch zna nych i ce nio nych – nie tyl ko w
lo kal nym śro do wi sku – re gio na li stów i
mi ło śni ków hi sto rii: Fran cisz ka Ru sa ka i
Ro ber ta Osiń skie go. Fran ci szek Ru sak
wy gło sił in te re su ją cy wy kład  pt. ,,Na sze
ko rze nie – po cząt ki mia sta Bu sko”. Re -
gio na li sta opo wie dział rów nież o po cho -
dze niu na zwy mia sta, je go lo ka li za cji i
ukła dzie urba ni stycz nym. Usły sze li śmy
też cie ka we hi po te zy do ty czą ce ry ce rza
Dzierż ka, ro dzi ny Rze wu skich i miej sco -
wych so la nek. Eru dy cja wy kła dow cy po -
zwo li ła na prze ży cie praw dzi wej du cho -
wej uczty.

Wy kład Ro ber ta Osiń skie go pn. ,,Hi -
sto rycz ny roz wój her bu i pie czę ci mia sta
Bu sko”, wpro wa dził słu cha czy w pa sjo nu -
ją ce choć trud ne za gad nie nia he ral dy ki.
Uczest ni cy spo tka nia mie li moż li wość
po znać hi sto rię bu skich miej skich pie czę -
ci i sa me go her bu na sze go mia sta na
prze strze ni dzie jów. Pre le gent za dzi wił
słu cha czy ogrom ną wie dzą po par tą szcze -
gó ło wą kwe ren dą w kra kow skich oraz kie -
lec kich bi blio te kach i ar chi wach. Uzu peł -
nie niem wy kła du by ła mul ti me dial na pre -
zen ta cja her bów i pie czę ci.

Wśród słu cha czy zna leź li się praw dzi -
wi pa sjo na ci hi sto rii na sze go mia sta,
człon ko wie To wa rzy stwa Mi ło śni ków Bu -
ska -Zdro ju, czy tel ni cy oraz bi blio te ka rze. 

Kon kurs li te rac ki „Mo je mia sto”, wy -
sta wę „Bu sko na sta rej pocz tów ce i fo to -
gra fii” oraz „Szki ce hi sto rycz ne” bi blio te -
ka zor ga ni zo wa ła w ra mach ob cho dów
Dni Bu ska -Zdro ju, pod czas któ rych świę -
to wa no 750-le cie lo ka cji mia sta.    A.O.
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Spotkanie 
z marszałkiem
W śro dę, 12 wrze śnia w Mły nach z ini cja ty wy Ra dy So łec kiej i Ko -
ła Go spo dyń Wiej skich od by ło się spo tka nie do ty czą ce per spek -
tyw roz wo ju miej sco wo ści Mły ny oraz mia sta i gmi ny Bu sko -
-Zdrój.

W spo tka niu wziął udział Adam Ja ku bas, mar sza łek Wo je wódz -
twa Świę to krzy skie go oraz rad ni Ra dy Miej skiej w Bu sku -Zdro ju,
człon ko wie Klu bu Rad nych „Mo ja Gmi na - Mo je Mia sto” Ma rek
Ra fał Grę da, Da nu ta Pręd ka, Ja nusz Ci ba i Ma ciej Ga win. Wśród za -
pro szo nych go ści by li m.in. zna na śpie wacz ka ope ro wa Ro ma
Owsiń ska z mę żem Ry szar dem, soł ty si Be ata Pa bis, Da riusz Koź biał,
Ja cek Wach, wi ce pre zes Za rzą du Gmin ne go PSL oraz Ra fał Pa ra dziej,
wi ce pre zes Za rzą du Od dzia łu Miej sko - Gmin ne go ZOSP RP w Bu -
sku - Zdro ju, Łu kasz No wak i Woj ciech Łu ka sik two rzą cy no wą al ter -
na tyw ną gru pę dzia ła ją cą na rzecz roz wo ju gmi ny Bu sko -Zdrój,
miesz kań cy i gru pa mło dzie ży z te re nu ca łej gmi ny.

Rad ny Ma rek Grę da po dzię ko wał Mar szał ko wi Ada mo wi Ja ru -
ba so wi za do tych cza so we ogrom ne wspar cie udzie la ne na szej gmi -
nie, w tym sa mej miej sco wo ści Mły ny, cze go do wo dem jest cho ciaż -
by re mont straż ni cy. Mar sza łek Ja ru bas przed sta wił obec ną sy tu ację
w wo je wódz twie świę to krzy skim szcze gól nie te dzia ła nia, któ re mo -
gą przy czy nić się do roz wo ju mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój, oraz
zmian, któ re mo gą za ist nieć w przy pad ku pry wa ty za cji Uzdro wi sku
Bu sko -Zdrój (ko mu na li za cja uzdro wi ska).

Dys ku sja prze bie ga ła w mi łej at mos fe rze. Pod ję to de cy zje o kon -
ty nu owa niu po dob nych ze brań.

Pod czas spo tka nia za sa dzo no ozdob ne drzew ka, a ca łość za koń -
czo no ogni skiem i smacz nym po czę stun kiem przy go to wa nym przez
pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Mły nach.

TEKST I FO TO. DA MIAN BĄK

Szki ce Hi sto rycz ne na 750 lat Bu ska

reklama
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Sto wa rzy sze nie  „G5” wraz z dwie ma
in ny mi Lo kal ny mi Gru pa mi Dzia ła nia
re ali zu je w ra mach Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich Oś 4 Le ader pro -
jekt współ pra cy pn. „Fe sti wal Sma -
ków”.

Ce lem pro jek tu „Fe sti wal Sma ków”
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
„Sło necz ny Li der”, Sto wa rzy sze nia „G5”
oraz Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Per ły Po -
ni dzia”, 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. 

Pro jekt współ pra cy ma 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.

Cel pro jek tu współ pra cy to ak ty wi za -
cja spo łecz no ści lo kal nej po przez wy szu -
ki wa nie i pro mo wa nie ku li nar nych pro -
duk tów re gio nal nych oraz bu do wa pa kie -
tu atrak cji tu ry stycz nych re gio nu - Sieć
Dzie dzic twa Ku li nar ne go na Szla ku.

Lo kal ne Gru py Dzia ła nia za pro si ły
do udzia łu w pro jek cie go spo dar stwa
agro tu ry stycz ne, go spo dar stwa eko lo gicz -
ne, oso by pro wa dzą ce dzia łal ność ga stro -
no micz ną, oso by pro wa dzą ce dzia łal ność
prze twór czą, szko ły ga stro no micz ne, oso -
by fi zycz ne, ak tyw nie za an ga żo wa ne w
wy twa rza nie ku li nar nych pro duk tów re -
gio nal nych, sto wa rzy sze nia oraz or ga ni za -
cje nie po sia da ją ce oso bo wo ści praw nej –
po szu ki wa nia pro duk tów tra dy cyj nych,
któ re w kon se kwen cji zo sta ną wpi sa ne na
Li stę Pro duk tów Tra dy cyj nych Urzę du
Mar szał kow skie go w Kiel cach.

Do za dań pro jek tu na le ży za li czyć
m.in.: po wsta nie ozna ko wa ne go „Szla ku
Ku li nar ne go”- po szcze gól ne ofer ty go -
spo darstw agro tu ry stycz nych, eko lo gicz -
nych, prze twór ni, ga stro no mi itp. zo sta -
ną ozna ko wa ne ta bli ca mi z lo go pro jek -
tu; przy go to wa nie stro ny in ter ne to wej do -

ty czą cej  re ali za cji pro jek tu wraz z opra -
co wa niem lo go pro jek tu. Stro na bę dzie
za wie ra ła in for ma cje o pro jek cie i o Szla -
ku ja ko mar ko wym pro duk cie tu ry stycz -
nym; przy go to wa nie i wy da nie map in ter -
ne to wych, sa mo cho do wych obej mu ją -
cych Szlak Ku li nar ny po ob sza rze dzia ła -
nia part ne rów, bę dzie dzia ła niem po pra -
wia ją cym ko mu ni ka cję z po ten cjal nym
od bior com ofer ty, uczest ni kiem szla ku;

opra co wa nie i wy da nie książ ki ku li nar nej
pro duk tów lo kal nych i tra dy cyj nych na
Szla ku Ku li nar nym.

Pro mo cja szla ku po zwo li na zwięk -
sze nie atrak cyj no ści ofer ty tu ry stycz nej,
któ ra obec nie ist nie je na ob sza rze Lo kal -
nej Gru py Dzia ła nia. Wspól na ofer ta ku -
li nar na zo sta nie wy pra co wa na w opar ciu
o za re je stro wa ne pro duk ty tra dy cyj ne.

Fe sti wal Sma ków

Prze stron ne ga bi ne ty le kar skie, do dat -
ko we po miesz cze nia do sto so wa ne
rów nież do  po trzeb osób nie peł no -
spraw nych, wy re mon to wa na po cze -
kal nia dla pa cjen tów oraz no wo cze sne
wy po sa że nie me dycz ne przy chod ni,
to wszyst ko, to atu ty zmo der ni zo wa ne -
go Ośrod ka Zdro wia w Do bro wo dzie,
któ ry uro czy ście otwar to w śro dę, 12
wrze śnia br. 

Go spo darz uro czy sto ści Ma riusz
Klim czyk, dy rek tor Sa mo dziel ne go Pu -
blicz ne go Ze spo łu Pod sta wo wej Opie ki
Zdro wot nej w Bu sku -Zdro ju ofi cjal nie po -
wi tał przy by łych na uro czy stość go ści.
Przy bli żył roz mach prac in we sty cyj nych,
któ re ob ję ły m.in. roz bu do wę bu dyn ku o
do dat ko we skrzy dło, je go nad bu do wę, wy -
od ręb nie nie lo ka lu miesz kal ne go, wy mia -
nę in sta la cji wod no -ka na li za cyj nej, c.o.,
elek trycz nej oraz te le in for ma tycz nej. To
nie je dy ne pra ce wy ko na ne w ra mach mo -
der ni za cji ośrod ka. Do dat ko wo za mon to -
wa no no wy zbior nik na gaz płyn ny, wy ko -
na no chod ni ki, wy mie nio no ogro dze nie
oraz za ku pio no wy po sa że nie do ga bi ne -
tów przy chod ni. 

Go spo darz uro czy sto ści po dzię ko -
wał wła dzom gmi ny za za an ga żo wa nie i
wspar cie pod czas mo der ni za cji ośrod ka.
Się gnął pa mię cią do ro ku 2002, kie dy to
pod kie row nic twem Sta ni sła wa Świą dra
utwo rzo ny zo stał spo łecz ny ko mi tet re -
mon tu przy chod ni w Do bro wo dzie. Lo -
kal na spo łecz ność ofia ro wa ła środ ki fi -
nan so we na rzecz ośrod ka, co wię cej,
uczest ni czy ła w pra cach re mon to wych.
Sło wa po dzię ko wa nia za za an ga żo wa nie i
wzo ro we wy peł nia nie swo ich obo wiąz -
ków dy rek tor skie ro wał rów nież do pra -
cow ni ków  przy chod ni w Do bro wo dzie.

Bur mistrz Wal de mar Si ko ra wska zał
na wy so ki stan dard i kom for to we wa run -
ki, w któ rych bę dą le cze ni pa cjen ci. – W
no wych wa run kach i z do brą ob słu gą le -

kar ską ła twiej bę dzie pa cjen tom wró cić
do zdro wia i do brej kon dy cji – za zna czył.

Szcze gól ne sło wa po dzię ko wa nia
skie ro wał do dy rek to ra Ma riu sza Klim -
czy ka gra tu lu jąc mu do bre go go spo da ro -
wa nia środ ka mi fi nan so wy mi, dzię ki cze -
mu moż li wy był re mont ośrod ka. Bur -
mistrz po dzię ko wał rów nież wszyst kim
za an ga żo wa nym w mo der ni za cję przy -
chod ni. Przy po mniał o pra cach nad pro -
jek tem tech nicz nym re mon tu od cin ka
głów nej dro gi w Do bro wo dzie, bie gną cej
obok ośrod ka, któ ry uspraw ni do stęp do
przy chod ni i po pra wi po ziom bez pie -
czeń stwa na tym ob sza rze.

Po prze cię ciu sym bo licz nej wstę gi
ksiądz An drzej Pe roń, pro boszcz pa ra fii
pw. św. Ma rii Mag da le ny w Do bro wo -
dzie udzie lił obec nym bło go sła wień stwa i
po świę cił bu dy nek przy chod ni, po czym
za pro szo no go ści do zwie dze nia ośrod ka. 

Pod czas ofi cjal ne go otwar cia Ośrod -
ka Zdro wia w Do bro wo dzie obec ni by li
rów nież m.in.: Je rzy Ko larz, sta ro sta bu -
ski, za stęp ca bur mi strza mia sta i gmi ny
Hen ryk Ra dosz, Ma riusz So bo wski, za -
stęp ca dy rek to ra ds. lecz nic twa Ze spo łu
Opie ki Zdro wot nej w Bu sku -Zdro ju, Zbi -
gniew Pie tra szew ski,  za stęp ca dy rek to ra
ds. fi nan so wych Ze spo łu Opie ki Zdro -
wot nej w Bu sku -Zdro ju,  Woj ciech Le ga -
wiec,  pre zes Za rzą du Uzdro wi ska Bu sko -
-Zdrój SA, Ro man Sob czak, ko men dant
Po wia to wej Po li cji w Bu sku -Zdro ju, Ka zi -
mierz Ści bi ło,  ko men dant Pań stwo wej
Po wia to wej Stra ży Po żar nej, Jó zef Żu rek,
pre zes Za rzą du PSS „Spo łem” S.A. , Ka -
zi mierz So cha, Pań stwo wy Po wia to wy In -
spek tor Sa ni tar ny w Bu sku -Zdroj oraz
człon ko wie Ra dy Spo łecz nej przy SP
ZPOZ Bu sko -Zdrój, rad ni, soł ty si, a tak że
miesz kań cy Do bro wo dy i są sied nich so -
łectw.  

TEKST I FOT. EHR

In we sty cja na sto dwa
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Od kie dy kie ru je pan bu skim od -
dzia łem Za kła du Do sko na le nia Za -
wo do we go w Kiel cach?

Zo sta łem wy sła ny do Bu ska -
-Zdro ju ja ko tzw. de sant przez mo je -
go sze fa, pre ze sa Za rzą du Za kła du
Do sko na le nia Za wo do we go Je rze go
Wą tro bę w paź dzier ni ku 2007 ro ku.
Pre zes i Za rząd mie li do mnie ogrom -
ne za ufa nie po wie rza jąc mi kie ro wa -
nie jed nost ką po wia to wą po za le d wie
3 la tach pra cy w Za kła dzie. W Bu sku
by łem za le d wie dwa ra zy w ży ciu
przed ob ję ciem te go sta no wi ska. Naj -
pierw kie ro wa łem tyl ko Cen trum
Kształ ce nia Za wo do we go w Bu sku -
-Zdro ju. Dziś pre zes po wie rzył mi
rów nież pod nad zór i opie kę jed nost -
ki szko le nio we ZDZ w Ka zi mie rzy
Wiel kiej, Sta szo wie, Piń czo wie i Mie cho -
wie. Je stem peł no moc ni kiem pre ze sa Za -
rzą du ds. Roz wo ju Re gio nal ne go. 

Kim z wy kształ ce nia i za wo du jest
Grze gorz So larz?

Je stem z za wo du pe da go giem, spe -
cjal ność pe da go gi ka opie kuń cza i pra ca
so cjal na. Pra co wa łem przez 3 la ta ja ko
na uczy ciel aka de mic ki w dwóch kie lec -

kich uczel niach m.in. na Uni wer sy te cie
Ja na Ko cha now skie go, mo jej ma cie rzy -
stej uczel ni i jed nej z uczel ni pry wat nych.
Po nad to mam ukoń czo ne stu dia po dy -
plo mo we na Uni wer sy te cie War szaw skim
z za kre su „Za rzą dza nia pro jek ta mi fi nan -
so wa ny mi ze środ ków Unii Eu ro pej skiej”.
Ukoń czy łem do dat ko wo oko ło 50 kur -
sów z te ma ty ki fun du szy Unii Eu ro pej -
skiej i edu ka cji. 

Awans w tak mło dym
wie ku na sta no wi sko
kie row ni cze to splot
sprzy ja ją cych, ży cio -
wych oko licz no ści, czy
cięż ka pra ca?

Za wód pe da go ga
uła twia mi kon takt z
dru gim czło wie kiem.
Dzię ki umie jęt no ściom i
wie dzy zdo by tej na stu -
diach umiem wy słu chać
in nych, po roz ma wiać z
dru gą oso bą. To mój za -
wód spra wia, że do brze
ro zu miem in nych lu dzi.
My ślę, że to wła śnie
dzię ki ła twe mu na wią zy -
wa niu kon tak tów je stem

dziś tu, gdzie je stem. Awans w mło dym
wie ku to efekt cięż kiej pra cy i efek tów tej
pra cy m.in. sku tecz ne po zy ska nie kil ku -
na stu mi lio nów zło tych na dzia łal ność
oświa to wą Za kła du Do sko na le nia Za wo -
do we go. Mój szef Je rzy Wą tro ba sta wia
na lu dzi mło dych, czę sto rzu ca na tzw.
„głę bo ką wo dę” lu dzi, w któ rych wie rzy i
któ rzy wy ka zu ją się ini cja ty wą i kre atyw -
no ścią i naj czę ściej in tu icja go nie za wo -

dzi. Ja je stem te go naj lep szym przy kła -
dem… 

Zaj mu jąc sta no wi sko kie row ni cze nie
ma się cza su li mi to wa ne go. Suk ce sy w
pra cy za wo do wej bar dzo czę sto osią ga
się kosz tem ży cia oso bi ste go, w tym
naj bliż szej ro dzi ny? Jak dzie li pan pra -
cę za wo do wą z ży ciem ro dzin nym?

Bar dzo trud no po go dzić pra cę z ży -
ciem ro dzin nym. Nie wiem, jak żo na jesz -

cze wy trzy mu je z ta kim pra co ho li kiem
jak ja. Ra no co dzien nie od wo żę 7-let nią
có recz kę Ma ry się do przed szko la. Po tem
ja dę do pra cy i wra cam bar dzo póź no
wie czo rem. Pra ca na mo im sta no wi sku
jest pra cą bar dzo ab sor bu ją cą. Cza sa mi
pra cu ję rów nież w week en dy. Czę sto za -
bie ram pra cę do do mu i pi szę pro jek ty
lub „coś two rzę” w do mu, na lap to pie.
Nie ste ty ta kie ma my dzi siaj cza sy. Ale nie
na rze kam. „Za le gło ści ro dzin ne” sta ram

się nad ra biać w dni wol ne od
pra cy, naj czę ściej w week en dy
i wte dy wy ka zu ję swo ją ak tyw -
ność. Za bie ram ro dzi nę na wy -
ciecz ki do cie ka wych miejsc
na sze go wo je wódz twa lub
gdzieś da lej w Pol sce, do ki na,
na ba sen, do te atru, czy na jaz -
dę kon no. Mo ja có recz ka bar -
dzo lu bi też jaz dę na nar tach i
na łyż wach więc w zi mie ko -
rzy sta my, kie dy tyl ko jest ta ka
oka zja. 

Ja kie ce chy cha rak te ru ce ni
pan naj bar dziej u swo ich
pra cow ni ków i współ pra -
cow ni ków?

Je stem ży cio wym opty mi stą
Z dyrektorem Oddziału Buskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, pełnomocnikiem prezesa
Zarządu ds. Rozwoju Regionalnego GRZEGORZEM SOLARZEM rozmawia Andrzej Borycki
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Kre atyw ność, dys po zy cyj ność, ini cja -
ty wę, lo jal ność i uczci wość wo bec sze fa i
wo bec fir my.  

Pa na naj lep sza ce cha cha rak te ru, któ rą
naj bar dziej pan so bie ce ni ?

Opty mizm, po go da du cha, obo wiąz -
ko wość i pra co wi tość. 

Ja kie jest pa na mot to ży cio we?
Mam kil ka ta kich sen ten cji ży cio -

wych, po dam tyl ko trzy naj waż niej sze:
„Kto chce, szu ka spo so bu; kto nie
chce, szu ka po wo du” oraz „Do bre
uczyn ki wra ca ją po mno żo ne”. Za wsze
sta ram się po ma gać in nym gdyż moc -
no wie rzę, że do broć wra ca do nas ze
zdwo jo ną si łą. A ni gdy nie wia do mo
kie dy sa mi bę dzie my po trze bo wać po -
mo cy. Za wsze szu kam spo so bu, wyj -
ścia, roz wią za nia. Ni gdy się nie pod da -
ję, nie za ła mu ję rąk na wet w trud nych

sy tu acjach tyl ko wal czę. I wresz cie trze -
cia sen ten cja, a wła ści wie sta re przy sło -
wie „Cy gan raz przez wieś prze cho dzi".
Za wsze trze ba umieć do trzy mać sło wa,
nie moż na skła dać obiet nic bez po kry -
cia bo lu dzie bar dzo szyb ko się na to -
bie po zna ją. Za wsze sta ram się do trzy -
mać da ne go sło wa i speł nić obiet ni ce,
cza sa mi tyl ko czas jej zre ali zo wa nia de -
li kat nie się wy dłu ża.

Czy ma pan swo je hob by, o któ rym
chciał by pan po dzie lić się z czy tel ni ka -
mi Extra Kor so?

Bar dzo lu bię po dró że. W cza sie sied -
miu lat pra cy w Za kła dzie Do sko na le nia
Za wo do we go w Kiel cach od wie dzi łem
wie le cie ka wych za kąt ków świa ta i kra jów,
z któ ry mi współ pra cu je mo ja fir ma m.in.
w za kre sie wy mia ny uczniów na prak ty ki
za wo do we. By łem  mię dzy in ny mi we
Wło szech, Fran cji, w Gre cji, w Au strii,

Ho lan dii, Bel gii, Szwe cji i Niem czech, a
tak że w Da nii i na Ukra inie. W ubie głym
ro ku od by łem po dróż ży cia. By łem dwa
ty go dnie w Chi nach. 

Mo im dru gim wiel kim hob by jest
mu zy ka, głów nie pol ska mu zy ka roc ko -
wa i punk roc ko wa tj. Kult, HEY,
Dżem, La dy Pank, My slo vitz i Per fect.
Lu bię po słu chać też tro chę moc niej szej
mu zy ki np. Fa ith No Mo re, Ni rva na,
Pe arl Jam, Ra dio he ad, Skunk Anan sie,
RATM, Gre en Day. Ko cham mu zy kę.
Jest tak wie le ze spo łów i utwo rów, któ -
re lu bię, że nie spo sób ich wszyst kich
wy mie nić. Ostat nim mo im i żo ny ta -
kim „ła god niej szym” mu zycz nym od -
kry ciem jest Ade le. Ta wo ka list ka ma
nie sa mo wi ty głos. Lu bię śpie wać. Znam
kil ka set pio se nek i to nie tyl ko jed no
zwrot kę i re fren…

Po nad to je stem na ło go wym fil mo i
ki no ma nia kiem. Oglą dam ok. 15 fil mów

mie sięcz nie za rów no w ki nie, jak i na
DVD. Sta ram się być na bie żą co z tym
co no we go wcho dzi na ekra ny kin,
zwłasz cza je że li cho dzi o baj ki, gdyż cho -
dzę z cór ką na każ dą pre mie rę.

Jest pan ży cio wym opty mi stą czy ra -
czej pe sy mi stą?

Je stem nie po praw nym ży cio wym
opty mi stą dla te go ko le żan ki i ko le dzy ze
stu diów nada li mi ksyw kę „Ku buś” – od
Ku bu sia Pu chat ka – peł ne go opty mi zmu,
tro skli we go mi sia. Ten „pseu do nim ar ty -
stycz ny” cią gnął się za mną pra wie pięć
lat.  

I ostat nie py ta nie. Ja ką mą dro ścią ży -
cio wą chciał by się pan po dzie lić z czy -
tel ni ka mi Extra Kor so?

Pa tron mo jej ma cie rzy stej uczel ni
Jan Ko cha now ski we frasz ce pt. „Na
dom w Czar no le sie” za warł prze pis na

szczę śli we ży cie, ta ką mą drość ży cio wą, z
któ rą w peł ni się utoż sa miam i któ rą
chciał bym po le cić czy tel ni kom: „A Ty
mnie zdro wiem opatrz i su mie niem czy -
stym, Po ży wie niem uczci wym, ludz ką
życz li wo ścią, Oby cza ja mi zno śny mi, nie
przy krą sta ro ścią”.  Sło wa te mó wią, że
nie trze ba wie le, aby wieść szczę śli we ży -
cie. Niech na szą re cep tą na szczę ście bę -
dzie czy ste su mie nie, zdro wie, dom ro -
dzin ny i życz li wość lu dzi. Uwa żam, że ta
mą drość ży cio wa jest po nad cza so wa i
tym sa mym jest ak tu al na rów nież w dzi -
siej szych cza sach.

Dzię ku ję za roz mo wę.



Z my ślą o naj młod szych
Pierw szy żło bek i klub dzie cię cy dzia ła już w Sta szo wie. Ro dzi ce ma ją szan sę na
do fi nan so wa nie ca ło ści kosz tów po by tu ma lu chów w tych pla ców kach. Na ten cel
mia sto po zy ska ło 1.5 mi lio na zło tych.

W so bo tę, 1 wrze śnia roz po czął się rok szkol ny w żłob ku i klu bie dzie cię cym
miesz czą cym się w bu dyn ku Przed szko la Nr 8 w Sta szo wie . Zna la zło się tam miej sce
50 dzie ci w wie ku od 2 lat, spo śród któ rych 20 w żłob ku i 30 w klu bie.

Na re ali za cję za da nia gmi na Sta szów po zy ska ła fun du sze z re sor to we go pro gra mu
roz wo ju in sty tu cji opie ki nad dzieć mi w wie ku do lat 3 „Ma luch”. Do ta cja na ich or -
ga ni za cję wy nio sła nie mal 120 ty się cy zło tych, łącz nie na re mon ty i wy po sa że nie wy -
dat ko wa no oko ło 240 ty się cy zło tych. 

Ro dzi ce ma ją szan sę na do fi nan so wa nie ca ło ści kosz tów po by tu ma lu chów w klu -
bie i żłob ku. Jest to moż li we dzię ki uzy ska niu przez Urząd Mia sta i Gmi ny w Sta szo -
wie środ ków w wy so ko ści nie mal 1,5 mi lio na zło tych z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi -
tał Ludz ki na re ali za cję pro jek tu pod na zwą „Wspar cie dla ży cia za wo do we go i ro dzin -
ne go w gmi nie Sta szów”.

W naj bliż szym cza sie w bu dyn ku Przed szko la Nr 3 przy ul. Ja na Paw ła II po wsta -
nie w Sta szo wie ko lej ny klub dzie cię cy. IK

W pią tek, 7 wrze śnia w Urzę dzie Mia sta
i Gmi ny w Sta szo wie od by ła się XXVI
Se sja Ra dy Miej skiej. Te go dnia rad ni
mię dzy in ny mi pod ję li dwa na ście
uchwał.

Wpro wa dzo no dwie zmia ny w bie żą -
cym bu dże cie oraz zmia ny w wie lo let niej
pro gno zie fi nan so wej mia sta i gmi ny na
la ta 2012-2027. Wy ra żo no zgo dę na
zwięk sze nie ka pi ta łu Za kła du Go spo dar ki
Od pa da mi Ko mu nal ny mi Spół ka z o. o.
w Rzę do wie. Spół ka po zy ska ła środ ki fi -
nan so we z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko na bu do wę za -
kła du oraz kwa ter skła do wa nia od pa dów.
W związ ku z tym zde cy do wa no, że gmi -
na prze ka że na za bez pie cze nie wkła du
wła sne go in we sty cji kwo tę 651 tys. zło -
tych, tym sa mym sta jąc się wła ści cie lem
1302 udzia łów. Do tych czas gmi na Sta -
szów by ła wła ści cie lem 2543 udzia łów
spół ki o war to ści 1 271 500 zło tych.

Wpro wa dzo no zmia ny w sta tu cie
Klu bu Dzie cię ce go „We so ły Pa ja cyk” w
Sta szo wie oraz nada no mu sta tus jed nost -
ki bu dże to wej. Or ga nem pro wa dzą cym

klub jest gmi na Sta szów.
Za twier dzo no Re gu la min Ra dy Spo -

łecz nej Miej sko - Gmin ne go Sa mo dziel -
ne go Pu blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro -
wot nej w Sta szo wie. Rad ni wy ra zi li rów -
nież zgo dę na na by cie przez gmi nę
trzech nie ru cho mo ści grun to wych.

W trak cie se sji usta lo no tryb po stę -
po wa nia w przy pad ku udzie la nia do ta cji
z bu dże tu gmi ny pod mio tom nie za li cza -
nym do sek to ra fi nan sów pu blicz nych i
nie dzia ła ją cych w ce lu osią gnię cia zy sku
na za da nia in ne niż okre ślo ne w usta wie
z 24 kwiet nia 2003 ro ku o dzia łal no ści

po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie.
Przy ję to spo sób roz li cza nia do ta cji oraz
kon tro li wy ko ny wa nia zle ca nych przed -
się wzięć. Wszyst kie po wyż sze uchwa ły
rad ni przyj mo wa li jed no gło śnie.

Roz pa trzo no rów nież skar gę na dzia -
łal ność bur mi strza mia sta i gmi ny Sta -
szów, któ rą przy jed nym gło sie wstrzy mu -
ją cym się rad ni uzna li za bez za sad ną. Na
za koń cze nie bur mistrz Ro mu ald Gar -
czew ski udzie lał od po wie dzi na in ter pe la -
cje zło żo ne pod czas ostat niej se sji oraz na
bie żą ce za py ta nia. 

GN
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36,5 tys. zło tych zo sta ło po dzie lo ne po -
mię dzy trzy dzie stu je den uczniów
szkół gim na zjal nych i śred nich z te re nu
po wia tu sta szow skie go. Uro czy stość
wrę cze nia pro mes mia ła miej sce w sa -
li kon fe ren cyj nej Urzę du Mia sta i Gmi -
ny w Sta szo wie w śro dę, 12 wrze śnia.
O sty pen dia ubie ga ją się ucznio wie,
któ rzy ma ją szcze gól ne osią gnię cia w
na uce, spo rcie lub są uta len to wa ni ar -
ty stycz nie.

Pro me sy wrę cza li: Gra ży na Ja rosz,
pre zes Fun da cji Vi ve Ser ce Dzie ciom,
bur mistrz Sta szo wa Ro mu ald Gar czew -
ski, za stęp cy bur mi strza Sta szo wa Hen ry -
ka Mar kow ska i To masz Fą fa ra, Da riusz
Ku bal ski, rad ny Ra dy Miej skiej, Grze gorz
Ko zak, pre zes Ban ku Spół dziel cze go,
przed sta wi ciel ka fir my „Bar ba ras” Mar ci -
na Skow ro na, dy rek tor PSP nr 3 w Sta szo -
wie Ewa Rze pec ka, Ma ria Ma lec oraz Be -
ata Ra choń, ko or dy na tor LFS.  

W tym ro ku sty pen dia otrzy ma li na -
stę pu ją cy ucznio wie ze szkół gim na zjal -
nych: 500 zł - Da wid Grab ka, po 1 ty siąc
zło tych - Na ta lia Bła siak, Ma te usz Ce ce -
lon, Piotr Fur mań ski, Ra do sław Grab ka,
Ka ta rzy na Gó ral, Alek san dra Hu dek,
Igor Ku bal ski, Da ria Ku mań ska, Pau li na
Mi chór, Ra fał Skrzy pek, Ka mil Toś i
Alek san dra Ży ła. Sty pen dium w kwo cie

1,5 ty sią ca zło tych przy zna no: We ro ni ce
Ko siór i Ga brie li Ko wa lik, po 2 ty sią ce
zło tych do sta ną Ka mil Bu gaj i Mi chał
Ka le ta. 

Spo śród uczniów szkół śred nich: po
1 ty siąc zło tych otrzy ma ją Alek san dra
Boś, Ka ta rzy na Cho du rek, Syl wia Dzie -
wią tak, Alek san dra Fur mań ska, Ad rian na
Gach, Mag da le na Go lon ka, Agniesz ka Ja -
wor ska, Ka mil Kacz mar ski, Iza be la
Łuszcz, Mag da le na Sku be ra i Alek san dra
Uśmiał, po 2 ty sią ce zło tych: Prze my sław

So sniak, Eli za Maj i Agniesz ka Skrzy pek. 
To już czwar ty rok dzia łal no ści Lo -

kal ne go Fun du szu Sty pen dial ne go „Ko -
rab”. Po wstał on we współ pra cy Fun da cji
Vi ve Ser ce Dzie ciom z Kielc, Urzę du
Mia sta i Gmi ny w Sta szo wie oraz pry wat -
nych spon so rów i in sty tu cji. Fun dusz
wspie ra ją mię dzy in ny mi Bank Spół dziel -
czy w Sta szo wie, Mar cin Skow ron i Ma -
ria Ma lec. 

GN

Sty pen dia dla naj lep szych

O zmia nach w bu dże cie i wie lo let niej pro gno zie

Na zdjęciu od prawej: Prezydium Rady Miejskiej w Staszowie:
wiceprzewodnicząca Beata Gajek - Dyl, przewodniczący Kryspin Bednarczyk,
wiceprzewodniczący Bonifacy Wojciechowski oraz burmistrz miasta i gminy
Romuald Garczewski

Rzę dów w bu do wie
Trwa bu do wa Za kła du Go spo dar ki Od pa da mi Ko mu nal ny mi sp. z o.o. w Rzę do wie,
któ rej udzia łow cem jest gmi na Sta szów. In we sty cja jest re ali zo wa na w ra mach pro -
jek tu do fi nan so wa ne go z Fun du szu Spój no ści. Zlo ka li zo wa na bę dzie na te re nach
nie gdyś na le żą cych do Ko pal ni Siar ki w Grzy bo wie.

W sierp niu trwa ły pra ce przy go to waw cze zwią za ne z roz po czę ciem bu do wy za kła -
du. Czę ścio wo zde mon to wa no ist nie ją ce obiek ty, pro wa dzo no pra ce geo de zyj ne oraz
ziem ne pod bu dy nek sor tow ni oraz warsz ta to wo - ma ga zy no wy.

Zgod nie z har mo no gra mem roz po czę to rów nież pra ce zwią za ne z bu do wą kwa te -

ry skła do wi ska. Pro wa dzo no ro bo ty ziem ne, pro fi lo wa no dno niec ki, wy ko na no war -
stwę ochron ną z pia sku, o gru bo ści 10 cen ty me trów. Ca łość oto czo no gro blą. Wy ko -
na no rów nież pra ce przy zbior ni kach: re ten cyj nym wód desz czo wych i prze zna czo nym
na od cie ki. Roz po czę to pra ce zwią za ne z uszczel nie niem kwa te ry fo lią PEHD (po li ety -
le no wą wy so kiej gę sto ści). Po po łu dnio wej oraz za chod niej stro nie kwa te ry usta wio no
słu py pod ogro dze nie.

Wy ko na no rów nież po mia ry la bo ra to ryj ne wo do prze pusz czal no ści dna niec ki oraz
spraw dzo no za gęsz cze nie grun tu gro bli. 

GN
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W nie dzie lę, 9 wrze śnia, już po raz szó -
sty gmi na Bo go ria by ła go spo da rzem
Wo je wódz kie go Świę ta Eko lo gii. Or ga -
ni za to rem te go wy da rze nia od pa ru już
lat jest Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Bo -
go rii. 

Idea te go świę ta to pro pa go wa nie
czy ste go śro do wi ska, rol nic twa i pro duk -
cji eko lo gicz nej żyw no ści, jed no cze śnie
pro pa go wa nie proz dro wot nych za cho -
wań.  W wy da rze niu tym czyn nie uczest -
ni czą i udział bio rą pro du cen ci - eko lo -

dzy, rol ni cy, Nad le śnic two Sta szów, Eko -
lo gicz ny Zwią zek Gmin Do rze cza Ko -
przy wian ki, ko ła ło wiec kie „Sza rak” i
„Głu szec” dzia ła ją ce na te re nie po wia tu
sta szow skie go i gmi ny Bo go ria,  lo kal ne
sto wa rzy sze nia i ko ła go spo dyń wiej skich
oraz Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go w
Mo dli sze wi cach.        

W pro gra mie oprócz kon cer tów i
wy stę pów lo kal nych ka pel, któ re uroz ma -
ica ją uczest ni kom po byt na tej ple ne ro -
wej im pre zie, wy da rze niu te mu to wa rzy -
szą wy sta wy rę ko dzie ła i twór czo ści lo kal -
nych ar ty stów. Wszyst ko na wią zu je do
ko rze ni lu do wych tra dy cji, do na tu ry i
zdro we go try bu ży cia i ży wie nia.  

Jak co ro ku na sto iskach kró lo wa ły
na tu ral ne pro duk ty, przy go to wa ne do de -
gu sta cji. Gmi na Bo go ria po szczy cić się
mo że do brze roz po zna wal ny mi dla sie bie
pie ro ga mi z róż no rod nym na dzie niem,
pie czo nym jesz cze przez go spo dy nie,

swoj skim chle bem na za kwa sie i bu ro co -
rzem bo go ryj skim, któ ry tra fił na mi ni -
ste rial ną li stę pro duk tu tra dy cyj ne go oraz
eko lo gicz ny mi zio ła mi i wa rzy wa mi. 

Te go dnia nie bra ko wa ło so ków, po -
cho dzą cych prze waż nie z eko lo gicz nych
plan ta cji ma lin, na le wek oraz róż no ra -
kich ciast i prze two rów mlecz nych. Sto -
iska my śli wych ofe ro wa ły sto sow ny dla
sie bie po czę stu nek, opar ty na da rach la -
su. Te nie po wta rzal ne na tu ral ne sma ki
cie szy ły się ogrom nym za in te re so wa niem.  

In te re su ją cą for mą pre zen ta cji twór -
czo ści by ło stwo rze nie za gro dy ar ty stycz -
nej, w któ rej od był się po kaz rzeź by w
drew nie, tkac twa i ma lar stwa.  

W ra mach świę ta eko lo gii od był się
cy klicz ny, w tym ro ku już po raz czwar -
ty „Świę to krzy ski bieg po zdro wie o pu -
char wój ta gmi ny Bo go ria”. Bieg ten ad -
re so wa ny był do pię ciu grup wie ko wych i
cie szył się du żą po pu lar no ścią. W tym ro -
ku udział w nim wzię ło 371 uczest ni ków.     

Pod czas te go rocz ne go Świę ta Eko lo -
gii kon cer to wa ły:  Or kie stra Dę ta Ochot -
ni czych Stra ży Po żar nych z gru pą ma żo -
re tek z Ko no pisk, ka pe la lo kal na „Sa mi
Swoi”,  Ze spół  Chrząsz cze, któ ry był
gwiaz da wie czo ru oraz ze spo ły Aster i
Blue Box.  Na za koń cze nie świę ta od był
się  po kaz ogni sztucznych.

TEKST. ZO FIA, JO AN NA LI GIA, 
FO TO. D. GRU DZIEŃ, 

A. SO CHAC KI

By ło co sma ko wać,
by ło co po dzi wiać



„Ży cie po zo sta wia śla dy. Stą pa jąc w
nim ozna cza my w pa mię ci lu dzi, rze -
czy, miej sca, któ re od cza su do cza su
od wi ja my i utrwa la my”. Ta ki mi oto sło -
wam, au to ra to mi ku wier szy „Ślad do -
ty ka ny” An drze ja Smul czyń skie go,
przy wi ta ła uczest ni ków spo tka nia Ka -
ro li na Kęp czyk, dy rek tor Eu ro pej skie -
go Cen trum Baj ki w Pa ca no wie. Wie -
czór po etyc ki od był się w pię tek, 7
wrze śnia w Ka zi mie rzy Wiel kiej w sie -
dzi bie Za kła du Do sko na le nia Za wo do -
we go. 

Po ezja od za ra nia wią że się ze sło wa -
mi i mu zy ką. Do tra dy cji tej po wra ca An -
drzej Smul czyń ski za pra sza jąc na wie czo -
ry au tor skie zna mie ni to ści świa ta ak tor -
skie go i mu zycz ne go. I tak, we wrze śnio -
we po po łu dnie usły szeć moż na by ło
wspa nia łe kom po zy cje mu zycz ne  i tek sty
Bar ba ry Stęp niak -Wilk  z Kra ko wa, któ rej
akom pa nio wał  gi ta rzy sta Krzysz tof Cy -
ran. Z ko lei wier sze pre zen to wał Ra fał Ję -
drzej czyk, ak tor Sta re go Te atru i Piw ni cy
Pod Ba ra na mi z Kra ko wa. Spo tka niu  to -
wa rzy szy ła nie od łącz na twór czość Zbi -
gnie wa Ka sprza ka ar ty sty ma la rza i gra fi -
ka z Ję drze jo wa, któ ry zi lu stro wał  to mik
po ety.

Au tor zwra ca jąc się do licz ne go gro -
na uczest ni ków po wie dział: - Nie ukry -
wam, że po ezja to mo ja dro ga ży cio we go
speł nie nia, za chwy ce nia pięk nem Po ni -
dzia, wzmoc nie nia, toż sa mo ści te go co
mi nio ne, co by ło, co da ło się utrwa lić i
do tknąć. 

Po etyc ki wie czór po dzie lo ny zo stał
na sześć czę ści: Śla dy do ty ka ne z Po ni -
dzia; Śla dy do ty ka ne Ukra iną, Wę gra mi i
Li twą; Śla dy do ty ka ne z ży cia; Śla dy do -
ty ka ne z gór i mo rza; Śla dy o tych co by -
li oraz Mo je śla dy do ty ka ne. Usły szeć
moż na by ło 43 wier sze: 31 z wy da ne go
to mi ku i 12 no wych nie pu bli ko wa nych
utwo rów w tym wier sze „Ka wa łek nie ba”
de dy ko wa ny Ja no wi No wa ko wi, sta ro ście

ka zi mier skie mu i Wal de ma ro wi Trza sce,
bur mi strzo wi mia sta i gmi ny Ka zi mie rza
Wiel ka oraz wiersz „Po że gna nie sierp nia”
dla Zdzi sła wy i Lesz ka Buc kich. 

Nie zwy kło ści i ka me ral no ści wie czo -
ro wi do da wa ły  pio sen ki i mu zy ka z tek -

sta mi Bar ba ry Stęp niak - Wilk. Ma ona w
swo im do rob ku ta kie utwo ry jak m.in.
słyn na „Bom bo nier ka’’, któ rą za śpie wa ła
wraz z Grze go rzem Tur nau em. 

Bar ba ra Stęp niak -Wilk na co dzień
wy stę pu je w ka ba re cie Loch Ca me lot. Ar -

tyst ka by ła wie lo krot nie na gra dza na. Zdo -
by ła pierw sze miej sce na Stu denc kim Fe -
sti wa lu Pio sen ki w Kra ko wie oraz Grand
Prix Pio sen ki Ak tor skiej im. Ja na Ko fty w
War sza wie. Mia ła wła sną au dy cję ra dio wą
w Ra diu Kra ków pod ty tu łem „Mu zycz -
na Bom bo nier ka”. Pi sze wier sze. Ostat ni
to mik no si ty tuł „Ty le nie ba”. Pio sen kar -
ka wy stęp w Ka zi mie rzy Wiel kiej roz po -
czę ła pio sen ką „Bo no ca mi”, a za koń czy -
ła, na proś bę uczest ni ków wie czo ru, pio -
sen ką „Bom bo nier ka”. 

- Każ de ze tknię cie z tą ar tyst ką to
emo cje, wiel kie emo cje prze ni ka nia dusz
i du cho we po ro zu mie nie - mó wił o ar ty -
st ce go spo darz wie czo ru An drzej Smul -
czyń ski. Zwra ca jąc się do uczest ni ków
wie czo ru  po wie dział:   - Mam na dzie ję,
że po ezja obu dzi  w Was naj lep sze uczu -
cia, uśmiech, cie pło do brych słów.

Na stęp nie Ra fał Ję drzej czyk - cza ro -
dziej słów, dyk cji, in ter pre ta cji prze niósł
na gle wy obraź nię uczest ni ków w prze róż -
ne miej sca Po ni dzia, bez dro ża Kre sów,
Tatr i mo rza. Skie ro wał wy obraź nię
uczest ni ków na me an dry  cza su stra co ne -
go, gorz ką  iro nicz ną kon sta ta cję, na żal
prze mi ja nia, opusz cza nia lu dzi, do miejsc
i rze czy gi ną cych w pa mię ci.

- Nie by ło na dę tej at mos fe ry – mó wi -
ła jed na z uczest ni czek wie czo ru Pa ni
Zdzi sła wa, któ ra bra ła udział w wie czo rze.
Wspa nia łą mu zy kę uzu peł nia ły sło wa po -
ezji, tak bli sko zwią za nej z  Po ni dziem.
Au tor otrzy mał wie le gra tu la cji, a od
Zdzi sła wa Ku li sia je go to mik po ezji za ty -
tu ło wa ny „Wier sze dla po tom nych‘’.

Był to ka me ral ny pe łen cie pła wie czór
me lan cho lii, wy tchnie nia, za du my nad
ota cza ją cym świa tem, ode rwa nia się od
rze czy wi sto ści, do ty ka nia pa mię cią krę -

tych dróg ży cio wych. Po ezja prze ma wia ła
do uczest ni ków wie czo ru da jąc im wie le
za do wo le nia. Ta kie i wie le in nych opi nii
usły szeć moż na by ło w ku lu aro wych roz -
mo wach po za koń cze niu wie czo ru. 

Na za koń cze nie pysz ne, jak za wsze
po tra wy, po da ne w nie tu zin ko wy i wy ra -
fi no wa ny spo sób ser wo wał Za mek Der -
sła wa i re stau ra cja „Cy na mon” z Bu ska -
-Zdro ju, któ rych wła ści cie lem jest Pa weł
Pią tek miesz ka niec Ka zi mie rzy Wiel kiej.

Jed nym z punk tów spo tka nia au tor -
skie go by ła zbiór ka pie nię dzy na Sto wa -
rzy sze nie „Ra zem Dzie ciom”. Ze bra no
460 zło tych. Za każ dy da tek uczest nik
otrzy my wał to mik „Ślad do ty ka ny  . Wie -
czór au tor ski zor ga ni zo wa ny zo stał przez
dy rek to ra ZDZ w Ka zi mie rzy Wiel kiej
Lesz ka Buc kie go. 

Wie czór po etyc ki wzru szył po bu dzał
do  prze my śleń. Nie był smęt ny. Opo wia -
dał o pięk nym emo cjo nal nym świe cie, o
skom pli ko wa nej du szy czło wie ka. Wier -
sze au to ra z to mi ku „Ślad do ty ka ny 2’’ są
bo wiem róż ne, sen ty men tal ne, me lan -
cho lij ne, ła god ne  ale tak że   ostre, da ją -
ce do my śle nia… – mó wi li w ku lu aro -
wych roz mo wach uczest ni cy wie czo ru.
Po pu lar no ścią cie szy ły się wier sze
„Ciuch cia” i  „War to’’.

Nie każ dy wie czór po etyc ki mu si
być nud ny. Ten w  Ka zi mie rzy Wiel kiej
ta kim nie był. Je go atu tem by ła pu blicz -
ność, nie zwy kłość słów i mu zy ki.  Au tor
za pre zen to wał dru gie wy da nie to mi ku, a
w nim pły tę CD   z wie czo ru au tor skie -
go w sa na to rium „Mar co ni”.

War to od no to wać za in te re so wa nie
me diów tym nie zwy kłym wie czo rem. W
imie niu or ga ni za to ra Lesz ka Buc kie go i
au to ra An drze ja Smul czyń skie go za po -
śred nic twem Extra Kor so prze ka zu je my
po dzię ko wa nia wszyst kim mi ło śni kom
po ezji, a szcze gól nie bur mi strzo wi Ka zi -
mie rzy Wiel kiej Wal de ma ro wi Trza sce i
wi ce sta ro ście ka zi mier skie mu Mi cha ło wi
Buc kie mu, uczest ni kom wie czo ru. 

A.B. 
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Nie zwy kły po etyc ki wie czór  An drze ja Smul czyń skie go w ZDZ Ka zi mie rza Wiel ka.

Wie czór sło wa i mu zy ki 
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Trud no mi zro zu mieć prze ja wy nie fra so bli wo ści i
nie od po wie dzial no ści w ko lej nych dzia ła niach w
na szym mie ście. I po wiem wię cej, ci sną mi się na
usta zde cy do wa nie moc niej sze sło wa!   

Py ta łem o wie le spraw na se sjach Ra dy Miej skiej.
Zby wa no mnie. Trud no! Sta re po wie dze nie gło si, że
praw da obro ni się sa ma. Trze ba cza su. Tyl ko, że czas
dzi siaj kosz tu je, a wie le rze czy nie da się już od wró -
cić. I mo że tu wła śnie o to cho dzi. „Niech so bie ga -
da ją, a my zro bi my swo je”. 

Na po czą tek pa rę fak tów. Pięk ny wa ka cyj ny czas.
Tym cza sem we szło w ży cie roz po rzą dze nie sej mi ku
wo je wódz kie go pod pi sa ne przez pa na mar szał ka o
wy zna cze niu skła do wisk od pa dów w wo je wódz twie
świę to krzy skim. Skła do wi sko w Do bro wo dzie uzy -
ska ło sta tus skła do wi ska re gio nal ne go, a to zna czy ty -
le, że śmie ci z 22 gmin bę dą tra fiać do tej miej sco wo -
ści.                                                                

Ca łą swo ją ka den cję wal czy łem o to, by na sze
skła do wi sko ob słu gi wa ło tyl ko na szą gmi nę. Cał kiem
nie daw no py ta łem na se sji o pla no wa ną go spo dar kę
od pa da mi. Usły sze li śmy w od po wie dzi: „szko li my
się”, „przy go to wu je my się”, "roz pa trzy my w te re nie"
itp. A tym cza sem rad ni ko ali cji Po ro zu mie nia Sa mo -
rzą do we go i Go spo dar nej Gmi ny pod ję li uchwa łę in -
ten cyj ną w spra wie skła do wi ska w Rzę do wie. Dzię ki
niej po zwo li li na zmia nę sta tu su na sze go skła do wi ska
i umoż li wi li mar szał ko wi dal sze dzia ła nie. 

Któż więc ja ko pierw szy wy ra ził zgo dę na to, aby
śmie ci z 22 gmin mo gły być skła do wa ne u nas, w
gmi nie uzdro wi sko wej? Pi szę to i sam nie wie rzę, że
do te go mo że dojść. Dzię ki tym de cy zjom śmiet ni -
sko wo je wódz kie - re gio nal ne bę dzie się mie ścić w
gmi nie Bu sko -Zdrój w miej sco wo ści Do bro wo da. Te -
raz trze ba na pi sać wprost, że za miast bu skie go uzdro -
wi ska bę dzie wiel kie śmiet ni sko. Jak do te go pa su je
przy wo ły wa ne przy oka zji pro te stu prze ciw pry wa ty -
za cji bu skie go uzdro wi ska okre śle nie „pe reł ka pol -
skich uzdro wisk”?                                                                      

Miesz kań cy Do bro wo dy od wie lu lat pro te sto -
wa li prze ciw gmin ne mu skła do wi sku. Pa mię tam na -
sze trud ne spo tka nia, na któ rych ne go cjo wa li śmy wa -
run ki skła do wa nia od pa dów, ale po cho dzą cych je dy -
nie z te re nu na szej gmi ny. Nie za po mnia łem, że od -
waż nie wy ra ża li wła sne zda nie. Nie ła two by ło zna leźć
kom pro mis. Z tru dem, ale jed nak do szli śmy do po -
ro zu mie nia. Po tem wy re mon to wa li śmy w Do bro wo -
dzie szko łę, za pla no wa li śmy re mont ośrod ka zdro wia
i w pla nach mie li śmy bu do wę ka na li za cji. Nikt z nas
nie miał wąt pli wo ści, że ar gu men ty miesz kań ców o
szko dli wo ści skła do wi ska są słusz ne. Z ko lei miesz -
kań cy ro zu mie li, że z od pa da mi, zmo rą dzi siej szych
cza sów, coś trze ba zro bić.

Tym cza sem te raz, bez żad nych ne go cja cji z
miesz kań ca mi pod ję to de cy zję.  Re pre zen tan ci spo -
łecz no ści, jesz cze nie daw no wal czą cy „prze ciw”, te raz
pod ję li de cy zję „za”. Spra wie dli wie przy znać na le ży,
że zor ga ni zo wa no do bro wo dzia nom do żyn ki gmin -
ne. Mo gli się po ba wić, jesz cze na świe żym po wie trzu. 

Niech mnie kto chce po są dzi o zło śli wość, ale
po wiem że ta kie go ob ro tu spraw nie spo dzie wa łem
się w naj bar dziej czar nym prze wi dy wa niu przy szło ści
po ostat nich wy bo rach. Cze muż to dziś nikt nie pro -
te stu je prze ciw po sza no wa niu pod sta wo wych za sad
współ ży cia spo łecz ne go? Ze zgro zą przy glą dam się
utrwa la ją ce mu się zja wi sku, że nie ma spo tkań i roz -
mów ze spo łe czeń stwem. Mo że wła dza się boi? Mo -
że się wsty dzi? Nie po chy la się nad lo sem miesz kań -
ców i uwa ża, że ma ra cję we wszyst kich spra wach. 

W cza sie wa ka cji mie li śmy prze rwę w se sjach ra -
dy miej skiej. Moż na by ło ten czas wy ko rzy stać, pod -

jąć pew ne dzia ła nia - nie ma nie wy god nych py tań, pa -
rę spraw prze le ci, coś się sa mo roz wią że, coś przedaw -
ni, o czymś lu dzie za po mną. 

Czu ję się rów nież od po wie dzial ny za wie le spraw,
bo prze cież cią głość wła dzy do te go zo bo wią zu je.
Nie ob ra żam się o to, że na wet spra wy do brze przy -
go to wa ne cho wa się do szu fla dy, bo „one są Wą so wi -
cza”. We dług mnie naj le piej by ło by już za koń czyć re -
wi ta li za cję uli cy Mic kie wi cza, któ rej miesz kań cy ocze -
ku ją ze zdwo jo ną nie cier pli wo ścią. Jed no cze śnie zga -
dzam się z ich zda niem, że nic nie mo że wiecz nie
trwać. To też mu si się kie dyś skoń czyć. Wło da rze
ogło szą suk ces. A przed się bior cy i han dlow cy po nie -
śli już ogrom ne stra ty z po wo du dłu go trwa łych ro -
bót.

Jak by utrud nień dla lud no ści by ło ma ło, roz ko -
pa no uli cę Ko per ni ka w tym sa mym  cza sie co prze -
bu do wu je się ale ję Mic kie wi cza, a do te go wy cię to kil -
ka set drzew, po zba wia jąc miesz kań ców zie le ni i cie -
nia w upal ne dni.

Po raz ko lej ny za py tam o waż ne spra wy: Czy ter -
min za koń cze nia re wi ta li za cji zo sta nie do trzy ma ny?
Ja kie są pla ny do ty czą ce na sze go skła do wi ska od pa -
dów? Czy w  związ ku z wej ściem w ży cie uchwa ły
mar szał ka wo je wódz twa świę to krzy skie go po zwo li my
na skła do wa nie od pa dów z 22 gmin na na szym skła -
do wi sku? Czy obec nie w związ ku ze zmia na mi przyj -
mu je my na na szym skła do wi sku od pa dy z in nych
gmin ? Czy pla no wa ne są pod wyż ki cen śmie ci oraz
wo dy i ście ków? Je śli tak, to w ja kiej wy so ko ści? 

Py ta łem na se sjach Ra dy Miej skiej, py tam te raz i
pro szę o od po wiedź. Mam pra wo py tać, a w mo im
skrom nym prze ko na niu rzą dzą cy ma ją obo wią zek
udzie lić rze tel nej od po wie dzi. Nie tyl ko mnie, ale
przede wszyst kim miesz kań com. 

PIOTR WĄ SO WICZ

Uzdrowiskowa 
z wysypiskiem

Gmi na So lec -Zdrój, w związ ku z pod ję ciem przez Ra dę
Gmi ny uchwa ły w spra wie przy ję cia „Pro gra mu usu wa -
nia i uniesz ko dli wia nia od pa dów za wie ra ją -
cych azbest z te re nu Gmi ny So lec -Zdrój na
la ta 2011 – 2032, uchwa ła nr VI/28/2011 Ra dy
Gmi ny So lec -Zdrój z dnia 27 kwiet nia
2011ro ku, od 2011 ro ku czyn nie re ali zu je za -
da nie po le ga ją ce na de mon ta żu, trans por cie
i uniesz ko dli wia niu od pa dów za wie ra ją cych azbest.

Kosz ty kwa li fi ko wa ne przed się wzię cia są po kry wa ne w
85 pro cen tach z środ ków Na ro do we go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie oraz
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Kiel cach. 15 pro cent kosz tów za da nia po -
kry wa miesz ka niec, po sia dacz wy ro bów za wie ra ją cych
azbest.

Środ ki po zy ska ne na do fi nan so wa nie za da nia
pod na zwą Usu wa nie i uniesz ko dli wia nie od pa dów

za wie ra ją cych azbest z te re nu gmi -
ny So lec -Zdrój w 2012 ro ku sta no -
wią:  środ ki Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Kiel cach  w
kwo cie 7 293,66 zł. tj. 35 proc.

kosz tów kwa li fi ko wa nych za da nia; środ ki Na ro do -
we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w War sza wie w kwo cie 10 419,52 zł. tj. 50
proc. kosz tów kwa li fi ko wa nych za da nia. 

Urząd Gmi ny w Sol cu -Zdro ju in for mu je jed no cze śnie,
iż w związ ku z re ali za cją wy żej wspo mnia ne go pro gra mu
przyj mo wa ne są wnio ski na usu wa nie i uniesz ko dli wia nie
wy ro bów za wie ra ją cych azbest na rok 2013. 

Do fi nan so wa nie do usu wa nia azbe stu 

Plomb – R, najlepsze
rozwiązanie dla

pacjentów
Sy tu acja, w któ rej ukru szył nam
się ząb lub wy pa dła plom ba to z
re gu ły nie za po wie dzia na kom -

pli ka cja, nie tyl ko zdro wot na. 
Co zro bić, gdy ta ki wy pa dek za -

sko czy nas w trak cie po dró ży, de le ga cji
służ bo wej lub na wa ka cjach? Nie oce -
nio ny oka że się wów czas Plomb - R,
je dy ny na pol skim ryn ku pre pa rat do
sa mo dziel ne go, tym cza so we go wy -

peł nia nia ubyt ków. 
Plomb - R to pre pa rat stwo rzo ny na po do bień stwo za kła da nych przez sto ma to lo ga pro fe sjo nal -

nych opa trun ków tym cza so wych. Za war ty w pre pa ra cie tle nek cyn ku w po łą cze niu z olej kiem ró ża -
nym ma neu tral ne PH, ła go dzi ob ja wy bó lo we, przy śpie sza go je nie się ran. Sku tecz nie chro ni rów nież
cho ry ząb przed szko dli wy mi czyn ni ka mi ze wnętrz ny mi, ta ki mi jak bak te rie, czy reszt ki je dze nia. 

Co istot ne, opa tru nek tym cza so wy Plomb - R szczel nie za my ka ząb, na wet na 28 dni, aż do cza -
su wi zy ty u sto ma to lo ga, któ ry mo że go ła two i szyb ko usu nąć. W mię dzy cza sie po wsta ła plom ba
chro ni ję zyk i po licz ki przed ostry mi kra wę dzia mi szkli wa. Plomb - R za bez pie cza tak że ząb przed
nad wraż li wo ścią i bo le sną re ak cją na słod kie, kwa śne, cie płe i zim ne czyn ni ki. Dzię ki te mu za le d wie
kil ka na ście mi nut po apli ka cji mo że my czuć się kom for to wo. www.plombr.pl

Pytanie konkursowe 
Jakiego koloru jest preparat Plomb-R?

Odpowiedzi wraz ze swoimi danymi imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem prosimy przesyłać na
email: korso@extra-media.pl Wśród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy preparaty Plomb-R.
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Za uwa ża jąc na ra sta ją cą ska lę zja wi ska
bez dom no ści Miej sko -Gmin ny Ośro -
dek Po mo cy Spo łecz nej w Bu sku -
-Zdro ju, w ra mach re ali za cji pro jek tu
„Za in we stuj w sie bie -zmień wła sną
przy szłość” współ fi nan so wa ne go ze
środ ków EFS, utwo rzył Gru pę Wspar -
cia dla Osób Bez dom nych i Za gro żo -
nych Bez dom no ścią. 

Dy rek tor MGOPS w Bu sku -Zdro ju
Zo fia Guz po wie rzy ła zor ga ni zo wa nie i
po pro wa dze nie tej gru py Be acie Cie pliń -
skiej, któ ra pi sa ła pra cę ma gi ster ską na te -
mat zja wi ska bez dom no ści na te re nie
gmi ny Bu sko -Zdrój i swo je po my sły na
prze ciw dzia ła nie te mu pro ble mo wi spo -
łecz ne mu, za war te w pra cy, po sta no wi ła
wcie lić w ży cie. Cho dzi ło głów nie o to,
aby prze ła mać pa nu ją cy w spo łe czeń stwie
ste reo typ bez dom nych ja ko brud nych,
zde ge ne ro wa nych al ko ho li ków, że bra -
ków, zło dziei oraz zwięk szyć ich szans na
pra wi dło we funk cjo no wa nie w spo łe czeń -
stwie, zmo ty wo wa nie bez dom nych do
pod ję cia dzia łań na rzecz zmia ny swo jej
trud nej sy tu acji ży cio wej. 

Pro jekt obej mu je oso by bez dom ne z
te re nu gmi ny Bu sko -Zdrój, któ re za re je -
stro wa ne są w kar to te kach Miej sko -
-Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz -
nej. 90 proc. z tych osób do tknię tych jest
pro ble mem uza leż nie nia od al ko ho lu, to -
też wa run kiem przy stą pie nia do pro jek tu
był zde kla ro wa ny udział w te ra pii uza leż -
nień i za cho wa nie abs ty nen cji. 

Pod sta wo wym ce lem dzia ła nia Gru -
py Wspar cia jest zwięk sze nie szans na
przy wró ce nie sa mo dziel no ści spo łecz nej,
prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu spo łecz ne -
mu, zmo ty wo wa nie do pod ję cia wal ki o
wła sną nie za leż ność. Dzia ła nia skie ro wa -
ne do bez dom nych ma ją na ce lu wy pra -
co wa nie ścież ki ak ty wi za cji oso by bez -
dom nej od noc le gow ni do lo ka lu so cjal -
ne go wraz z okre śle niem ści słych za sad
współ pra cy. Ośro dek two rząc gru pę
wspar cia za ofe ro wał bez dom nym kom -
plek so wą po moc te ra peu tycz ną, psy cho -
lo gicz ną, do rad czą, zdro wot ną, osło no -
wą, ak ty wi zu ją cą.

Pier wot nie pro jekt prze wi dy wał dzia -
ła nia gru py na okres jed ne go ro ku tj. od
1 stycz nia do 31 grud nia 2011 ro ku. Gru -
pa mia ła li czyć sześć osób, ale chęt nych
do wzię cia udzia łu w pro gra mie wy cho -
dze nia z bez dom no ści zgło si ło się aż
dwu na stu. Lo sy i do świad cze nia ży cio we

bez dom nych, na le żą cych do Gru py
Wspar cia, są bar dzo zróż ni co wa ne. Nie -
któ rzy trwa ją w bez dom no ści od kil ku na -
stu lat. Każ dy z nich jest nie po wta rzal ną
in dy wi du al no ścią. Przy czy ny bez dom no -
ści człon ków gru py wspar cia są bar dzo
zróż ni co wa ne, po cząw szy od eks mi sji do
ni kąd za dłu gi i za le gło ści czyn szo we, po -
przez uza leż nie nie od al ko ho lu, roz wód,
trwa ły roz pad wię zi ro dzin nych, prze moc
w ro dzi nie, po przy pad ki świa do me go
wy bo ru in ne go spo so bu na ży cie.

Gru pa spo ty ka się 2 ra zy w ty go -
dniu, w czwart ki na 4-go dzin nej te ra pii
uza leż nień oraz w po nie dział ki na spo tka -
niach ma ją cych na ce lu in te gra cję bez -
dom nych ze śro do wi skiem lo kal nym. Na
czas re ali za cji pro jek tu sze ściu bez dom -
nych zna la zło schro nie nie w noc le gow ni
tu tej sze go Ośrod ka, któ ra jest czyn na
przez ca ły rok, nie tyl ko w okre sie zi mo -
wym. 

Bez dom nym udzie la na by ła rów nież
po moc fi nan so wa, głów nie w for mie rze -
czo wej na za ku pu żyw no ści, le ków i środ -
ków czy sto ści. Otrzy my wa li tak że do rę ki
nie wiel kie pie nią dze, któ ry mi uczy li się
ra cjo nal nie go spo da ro wać przy czyn nym
udzia le asy sten tek ro dzi ny.

W ra mach in te gra cji ze śro do wi -
skiem lo kal nym bez dom ni po ma ga li  w
drob nych re mon tach miesz kań pod -
opiecz nych tu tej sze go Ośrod ka. Kil ka -
krot nie po ma ga li w schro ni sku dla bez -
dom nych zwie rząt, jak rów nież przy
mon ta żu ogro dze nia pla cu na te re nie
Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy
na Gór ce. Gru pa bra ła tak że udział we

wszyst kich fe sty nach or ga ni zo wa nych
przez Ośro dek.

Dzia ła nia gru py wspar cia oka za ły się
bar dzo sku tecz ne. Przy nio sły wręcz nie -
ocze ki wa ne po zy tyw ne zmia ny do ty czą ce
przede wszyst kim zmia ny wi ze run ku,
utrzy my wa nia hi gie ny oso bi stej i kon tak -
tów ze śro do wi skiem lo kal nym. Te ra pia
uza leż nień po mo gła uświa do mić so bie
pro ble my z któ ry mi się bo ry ka ją, po ma -
ga w utrzy my wa niu abs ty nen cji, ra dze niu
so bie w trud nych sy tu acjach, bu do wa niu
po czu cia wła snej war to ści.  W 2012 ro ku
Gru pa Wspar cia kon ty nu uje swo ją dzia -
łal ność. Obec nie gru pa li czy 18 osób.

W stycz niu te go ro ku bur mistrz mia -
sta i gmi ny Bu sko -Zdrój prze ka zał w ad -
mi ni stra cję Miej sko – Gmin ne mu Ośrod -
ko wi Po mo cy Spo łecz nej nie wiel ki bu dy -
nek, któ ry do ce lo wo bę dzie peł nił funk cję
miesz ka nia kon trak to we go, prze zna czo ne -
go mak sy mal nie dla czte rech osób ob ję -

tych in dy wi du al nym pro gra mem wy cho -
dze nia z bez dom no ści. W pra ce re mon to -
we za an ga żo wa ni by li bez dom ni oraz be -
ne fi cjen ci bio rą cy udział w szko le niu
„Tech no log ro bót wy koń cze nio wych w
bu dow nic twie z ele men ta mi de kar stwa”,
w ra mach re ali za cji pro jek tu sys te mo we go
„Za in we stuj w sie bie – zmień wła sną przy -
szłość”. Środ ki fi nan so we na ten cel po -
cho dzi ły w znacz nej czę ści z do fi nan so -
wa nia z Urzę du Mar szał kow skie go w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki. Wszyst kie ma te ria ły wy ko rzy sta ne
do re mon tu bu dyn ku by ły po zy ska ne ze
źró deł ze wnętrz nych.  

Da ta 5 wrze śnia za pi sze się na dłu go
w pa mię ci tych wszyst kich, któ rzy te go
dnia wzię li udział w uro czy stym otwar ciu
miesz ka nia kon trak to we go dla czte rech
bez dom nych męż czyzn przy ul. Ko -
ściusz ki 11a w Bu sku -Zdro ju. Oso by te
re ali zu ją In dy wi du al ny Pro gram Wy cho -
dze nia z Bez dom no ści w ra mach pro jek -
tu sys te mo we go „Za in we stuj w sie bie –
zmień wła sną przy szłość” w Miej sko -
-Gmin nym Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej
w Bu sku -Zdro ju.  

W uro czy sto ści otwar cia pla ców ki
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,
bur mistrz  mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój
Wal de mar Si ko ra, prze wod ni czą ca Ra dy
Miej skiej Ju sty na Nu rek, sta ro sta bu ski
Je rzy Ko larz oraz wie lu in nych zna mie ni -
tych go ści, w tym spon so rzy, dzię ki hoj -
no ści któ rych moż na by ło wy ko nać pra -
ce re mon to we bu dyn ku. 

Przy by łych go ści przy wi ta ła dy rek tor
Zo fia Guz, któ ra w kil ku zda niach przy -
bli ży ła zgro ma dzo nym krót ką hi sto rię te -
go przed się wzię cia. Mó wiąc o re ali za cji
pro jek tu, dy rek tor MGOPS skie ro wa ła

sło wa uzna nia pod ad re sem dy rek cji i pra -
cow ni ków bu skie go Za kła du Do sko na le -
nia Za wo do we go, dzię ku jąc im za pro fe -
sjo nal ne  pro wa dze nie za jęć na kur sach
bu dow la nych. To wła śnie dzię ki za an ga -
żo wa niu się in struk to rów ZDZ w pra cę
nad słu cha cza mi sta ło się moż li we, że w
tak krót kim okre sie uda ło się od dać do
użyt ku w peł ni wy re mon to wa ny dom.
Jest to ko lej na, wspól na ini cja ty wa. Wcze -
śniej przy współ pra cy z ZDZ od da no do
użyt ku po le do mi ni gol fa.

Po po świę ce niu mu rów obiek tu, któ -
re go do ko nał pro boszcz pa ra fii pw Naj -
święt szej Ma rii Pan ny ks. Ta de usz Szlach -
ta na stą pił kul mi na cyj ny mo ment uro -
czy sto ści, któ rym by ło uro czy ste prze cię -
cie wstę gi. Ak tu te go do ko na li, oprócz za -
pro szo nych władz, bez dom ni miesz kań -
cy miesz ka nia kon trak to we go. Na stęp nie
wo je wo da, bur mistrz i sta ro sta, w krót -
kich swo ich wy stą pie niach wy ra zi li swo ją
opi nię na te mat ce lo wo ści uru cho mie nia
te go ty pu obiek tu. 

Po ofi cjal nym prze cię ciu wstę gi zgro -
ma dze ni go ście opro wa dze ni zo sta li po
wy re mon to wa nych po miesz cze niach bu -
dyn ku. Na stęp nie uczest ni cy uro czy sto ści
zo sta li za pro sze ni do Miej sko -Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej na po czę -
stu nek, w trak cie któ re go za pre zen to wa -
no na slaj dach hi sto rię po wsta wa nia  tej
pla ców ki. 

Miesz ka nie kon trak to we przy zna ne
jest na chwi lę obec ną trzem bez dom nym
oso bom, za cho wu ją cym już od dłuż sze -
go cza su abs ty nen cję, po sia da ją cym źró -
dło do cho du i w dal szym cią gu uczest ni -
czą cym w pro gra mie. Ma słu żyć re in te -
gra cji spo łecz nej i za wo do wej osób wy -
cho dzą cych z bez dom no ści.  

Od po wie dzial ność za los lu dzi bez -
dom nych za czy na się wła ści wie w mo -
men cie do strze że nia i uzna nia bez dom -
no ści ja ko re al ne go fak tu. Za uwa że nie
oso by po zba wio nej te go pod sta wo we go
do bra i wa run ku go dzi wej eg zy sten cji, ja -
kim jest dach nad gło wą, po bu dzić po -
win no nie tyl ko do re flek sji, ale i do dzia -
ła nia. Ce lem współ pra cy z oso ba mi bez -
dom ny mi jest uru cho mie nie pro ce sów
zwią za nych z po czu ciem kon tro li nad
zda rze nia mi w ich oso bi stym ży ciu, jak i
pre zen ta cja al ter na tyw nych i sku tecz nych
za cho wań w sy tu acjach kry zy so wych. 

TEKST. BE ATA CIE PLIŃ SKA, 
FO TO. PIOTR KA LE TA

I RO BERT NO WAK

Zmie ni li sie bie i wła sną przy szłość
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Wy so ka wy gra na
W so bot nim me czu IV li gi świę to krzy skiej MKS Bu sko po ko nał w me czu wy jaz do -
wym Alit Oża rów 5:1. Trzy bram ki dla bu skie go ze spo łu zdo był Pa pe Dra me. Na li -
stę strzel ców wpi sa li się tak że Mi chał Pio trow ski i Piotr Raj ca.

Bu ski ze spół w Oża ro wie ro ze grał bar dzo do bre za wo dy. Dru ży na zła pa ła swój
rytm i przez ca łe spo tka nie by ła stro ną prze wa ża ją cą. Pierw szą bram kę dla bu skiej dru -
ży ny zdo był Mi chał Pio trow ski w 32 mi nu cie. Ko lej ne trzy bram ki zdo był Pa pe Dra -
me. W 47 mi nu cie po ko nał bram ka rza go spo da rzy strza łem gło wą. Pięć mi nut póź niej
wy ko rzy stał rzut kar ny a w 63 mi nu cie zdo był bram kę po ak cji sam na sam z bram ka -
rzem Ali tu. W 86 mi nu cie na li stę strzel ców wpi sał się Piotr Raj ca. Kil ka mi nut przed
ostat nim gwizd kiem czer wo na kart ką uka ra ny zo stał Pa pe Dra me.

-Moż na być za do wo lo nym z te go spo tka nia, za gra li śmy na do brej pły cie, bar dzo
do bry mecz. Zdo by li śmy trzy punk ty na bar dzo trud nym te re nie po bar dzo do brej
grze - po wie dział po me czu tre ner Zdro ju, Sła wo mir Grze sik.

Ko lej ne spo tka nie bu ski ze spół ro ze gra w so bo tę 22 wrze śnia na wła snym sta dio nie z
Unią Sę dzi szów. Po czą tek spo tka nia za pla no wa no na go dzi nę 16.00. Pew ne jest to, że w spo -
tka niu nie za gra ją Se ne gal czyk Pa pe Dra me, któ ry bę dzie pau zo wał za czer wo ną kart kę oraz
kon tu zjo wa ni Ar ka diusz Cha ry ga i Mi chał Pu cha ła. Pod zna kiem za py ta nia stoi tak że wy -
stęp Nor ber ta Ku li i Se ba stia na Kru py, któ rzy na rze ka ją na drob ne ura zy. 

Bu ski ze spół po znał rów nież ry wa la w Okrę go wym Pu cha rze Pol ski. W III run dzie
tych roz gry wek zmie rzy się lo kal nym ry wa lem Pia stem Stop ni ca. Mecz zo sta nie ro ze -
gra ny w śro dę, 26 wrze śnia na sta dio nie w Stop ni cy o go dzi nie 16.00.

W me czu z Ali tem Oża rów bu ski ze spół za grał w skła dzie: Mar cin Cie mie ra (90
Ja kub Ga daw ski) – Ja kub
Kor dos (80 Pa weł Ban du ra),
Mi chał Krze miń ski, Nor -
bert Ku la, Ma riusz Bo gu -
szew ski – Se ba stian Kru pa,
Se ba stian Kor czak (73 Da -
wid Ku mor), Pa pe Dra me,
Wie sław Fran cuz – Mi chał
Pio trow ski (67 Ja kub Dyt -
kow ski), Piotr Raj ca.

TEKST I FO TO. 
DA MIAN BĄK

Po nad stu za wod ni ków wzię ło udział w
te go rocz nym, XXI już wy ści gu ko lar -
skim im. An drze ja Imo sy, któ ry ro ze -
gra ny zo stał na uli cach Sol ca -Zdro ju.

W nie dzie lę, 2 wrze śnia, w Sol cu -
-Zdro ju od był się XXI Wy ścig Ko lar ski
im. A. Imo sy.  Jest to im pre za cy klicz na
o za się gu ogól no pol skim, ad re so wa na za -
rów no dla ama to rów, jak i za wo dow ców,
któ ra nie wąt pli wie przy cią ga wie lu sym pa -
ty ków tej jak że po pu lar nej w ostat nich
cza sach dys cy pli ny spor to wej. Dla wszyst -
kich star tu ją cych by ło to ko lej ne wy zwa -
nie, po rów na nie swo ich sił w pe le to nie i
od da nie hoł du  pa tro no wi wy ści gu.

Ce lem tej im pre zy jest upo wszech -
nia nie kul tu ry fi zycz nej i spor tu w śro do -
wi sku wiej skim, po pu la ry za cja tej dys cy -
pli ny spor to wej, pro mo wa nie zdro we go
try bu ży cia, a tak że od da nie hoł du zna ne -
mu pol skie mu, tra gicz nie zmar łe mu, po -
cho dzą ce mu z Sol ca -Zdro ju czo ło we mu
za wod ni ko wi kra ju, tre ne ro wi mło dych
adep tów ko lar stwa An drze jo wi Imo sie.

Na te go rocz nym wy ści gu obec na by -

ła młod sza cór ka An drze ja Mał go rza ta
Imo sa No gieć wraz z mę żem i trój ką ich
dzie ci z 5-let nim sy nem Le onem An drze -
jem oraz dwoma 4-let ni mi có recz ka mi
Bar ba rą i Mi cha li ną. Ca ła trój ka bra ła
udział w wy ści gu z ogrom nym suk ce sem:
Bar ba ra i Mi cha li na za ję ły miej sca na po -
dium w swo jej ka te go rii pierw sze i  trze -
cie miej sce. 

Pan Sta ni sław Imo sa, brat An drze ja
na sta łe za miesz ka ły w Mel bo ur ne w Au -
stra lii po dob nie jak w la tach ubie głych
rów nież i w tym ro ku dla naj młod szych
uczest ni ków wy ści gu ufun do wał  mi sie
ko ala, któ re wrę czo ne zo sta ły star tu ją cym
ma lu chom.

Wy ścig Ko lar ski od by wał się w XXV
ka te go riach wie ko wych, a na star cie sta nę -
ło po nad stu za wod ni ków. Or ga ni za to rzy
za pew ni li za za ję cie miejsc pre mio wa nych
dy plo my i pu cha ry, a dla naj młod szych
na gro dy rze czo we. Wrę czo no tak że sta tu -
et ki dla naj młod sze go i naj star sze go
uczest ni ka wy ści gu. Ma ciej Sa tor z Ki ko -
wa otrzy mał sta tu et kę naj młod sze go
uczest ni ka wy ści gu, a sta tu et kę naj star sze -
go uczest ni ka otrzy mał Ro man Plą sek, re -
pre zen tu ją cy STC Skar ży sko Ka mien na. 

Wrę czo no rów nież dwa pu cha ry
uzna nia za udział w XXI Wy ści gu Ko lar -
skim im. An drze ja Imo sy, któ re otrzy ma -
li Wik tor Sa tor z Ki ko wa oraz  Cze sław
Gar dian z Ostrow ca Świę to krzy skie go.
Na gro dy, dy plo my i pu cha ry wrę czał
wójt gmi ny So lec -Zdrój Adam Pa łys.

Or ga ni za to ra mi XXI Wy ści gu Ko lar -
skie go im. An drze ja Imo sy by ło Gmin ne
Cen trum Kul tu ry w Sol cu -Zdro ju oraz
Urząd Gmi ny w Sol cu -Zdro ju. Pa tro nat
me dial ny spra wo wał Ty go dnik Extra Kor -
so.

W hołdzie
znanemu
kolarzowi
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