
Bli sko 900 uczniów z po wia tu bu -
skie go przy stą pi ło do te go rocz ne -
go eg za mi nu ma tu ral ne go.

W pią tek, 4 ma ja punk tu al nie o go -
dzi nie 9.00 w ca łej Pol sce eg za mi nem
pi sem nym z ję zy ka pol skie go w za kre -

sie pod sta wo wym roz po czę ła się ma tu -
ra 2012. Ab sol wen tom szkół po nad -
gim na zjal nych, któ rzy za sie dli w sa lach
eg za mi na cyj nym, życz my „po ła ma nia
piór” i do bre go wy ni ku koń co we go. 

Te go rocz ne zda wa nie przed mio tów

obo wiąz ko wych i wy bra nych przez ma -
tu rzy stów po trwa do 25 ma ja. Opi nie
po pierw szych eg za mi nach z ję zy ka
pol skie go i ma te ma ty ki są wśród
uczniów po dzie lo ne. Te go rocz ne
przed mio ty z ję zy ka pol skie go by ły
w ich opi nii ła twe i na strę cza ły pro ble -
mów z na pi sa niem. Go rzej jest z nie lu -
bia ną przez wie lu ma te ma ty ką,
przy czym i tu spo dzie wa li się abi tu -
rien ci trud niej szych ze sta wów cho ciaż
te za war te w ar ku szu eg za mi na cyj nym
spra wia ły pe wien kło pot. 

Po zy tyw nie za li czo ny eg za min ma -
tu ral ny jest prze pust ką na stu dia wyż -
sze. Ilu z te go rocz nej gru py bli sko 900
mło dych lu dzi, któ rzy w tym ro ku
ukoń czy li bu skie szko ły po nad gim na -
zjal ne za li czy ma tu rę zo ba czy my do pie -
ro w lip cu po ogło sze niu wy ni ków
przez Cen tral ną Ko mi sję Eg za mi na cyj -
ną w War sza wie.

Tekst i fo to. RO BERT GWÓŹDŹ

JECHAŁ PONAD DWIEŚCIE NA GODZINĘ
Niechlubnym rekordzistą majowego weekendu w
województwie świętokrzyskim okazał się 38-letni kierowca
samochodu osobowego marki BMW. 

BUSKO POKAZAŁO KLASĘ
Potyczka ta miała być rewanżem Moravii za jesienną
porażkę 7:0. Faworyt oraz wicelider klasy okręgowej MKS
Busko pokazał jednak klasę. 
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LIDER LOKALNEGO RYNKU
Misją Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego
w Solcu-Zdroju jest świadczenie w sposób profesjonalny 
usług finansowych o wysokim standardzie. 
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KORSO
Jest to preparat oczyszczonej toksyny otulinowej typu A, która
stosowana jest w leczeniu: zmarszczek mimicznych, nadpotliwości
dłoni, stóp i pach, migreny, zeza, kręczu szyi i bólów spatycznych
mięśni.

Me cha nizm jej dzia ła nia po le ga na ha mo wa niu prze wo dze nia im pul su
ner wo we go do ko mór ki mię śnio wej, co po wo du je roz luź nie nie mię śni. Po -
wo du je to wy gła dze nie skó ry i za po bie ga jej marsz cze niu się i fał do wa niu.

W za bie gach es te tycz nych Bo tox sto su je my do: wy gła dza nia zmarsz czek
na czo le, w oko li cy oczu, na no sie, mię dzy brwia mi oraz do unie sie nia ką -
ci ków ust i wy gła dze nia szyi.

Tok sy na otu li no wa po zwa la za trzy mać czas i za po bie ga po głę bia niu się
zmarsz czek mi micz nych. Efek ty utrzy mu ją się oko ło sze ściu mie się cy, w za -
leż no ści od cech oso bi stych pa cjen ta. Po za prze sta niu dzia ła nia pre pa ra tu,
zmarszcz ki nie po głę bia ją się, a za zwy czaj są zde cy do wa nie płyt sze niż
przed le cze niem. Za bieg trwa krót ko i nie bo li.

BOTOXCzas ma tur
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Uzu peł nij
swo im „ja”

Dwa świę ta, roz dzie lo ne dniem
bia ło -czer wo nej fla gi, znów po dzie li li
Po la ków. Mo wa oczy wi ście o 1 Ma ja
i 3 Ma ja. O pierw szym Ma ja, na zy wa -
nym nie gdyś ro bot ni czym świę tem,
nie ma co pi sać, bo wie dzą nie któ rzy,
że to ko mu ni stycz ne świę to i żad ne ar -
gu men ty nie tra fią do zmia ny ich po -
glą dów. Jest to tym bar dziej uza sad nio -
ne, że i ro bot ni ków jak by tro chę
mniej. Jest wpraw dzie Urząd Pra cy, ale
on słu ży głów nie do re je stra cji bez ro -
bot nych, a jak twier dzi Fer dy nand
Kiep ski „dla lu dzi z mo im wy kształ ce -
niem nie ma pra cy”. 

Wbrew po zo rom nie jest to ta kie
głu pie po wie dze nie, bo wyż sze wy -
kształ ce nie to też wy kształ ce nie. Ja ko
cie ka wost kę moż na tyl ko po dać, że
na świe cie, i w Pol sce, po raz pierw szy
„dzień so li dar no ści kla sy ro bot ni czej”
ob cho dzo no w 1890 ro ku dla uczcze -
nia rocz ni cy wy bu chu straj ku Ame ry -
kań skich ro bot ni ków w Chi ca go
w 1896 r. W Bu sku -Zdro ju i ościen -
nych po wia tach 1 Ma ja obec nie nie
bar dzo ma kto ob cho dzić.

Ina czej jest z 3 Ma ja. Fla gi, mun -
du ry, or kie stra w pa rad nym prze mar -
szu uli ca mi mia sta. Do stoj ność, po wa -
ga i kwia ty skła da ne przed wszyst ki mi
moż li wy mi po mni ka mi. Oczy wi ście
naj pierw jest msza świę ta za Oj czy znę
i mi mo wie lu zmian jed ni śpie wa ją
„Oj czy znę wol ną po bło go sław, Pa nie”,

dru dzy zaś „Oj czy znę wol ną racz nam
zwró cić, Pa nie”.

W tej sy tu acji nie po zo sta je mi nic
in ne go, jak tyl ko przy to czyć sło wa po -
ety: „Szli krzy cząc: Pol ska! Pol -
ska! – wtem jed ne go ra zu, Chcąc krzy -
czeć za po mnie li na ustach wy ra zu; Pew -
ni jed nak, że Pan Bóg do sy nów się
przy zna, Szli da lej krzy cząc: Bo że! Oj -
czy zna! Oj czy zna! Wtem Bóg z Moj że -
szo we go po ka zał się krza ka, Spoj rzał
na te krzy czą ce i za py tał „Ja ka?”

Ja ka więc obec nie ta Oj czy zna ma
być? Po pro stu zgod na z mo imi prze -
ko na nia mi, po glą da mi i nie na wi ścią.
Uwa ga! W tym miej scu na le ży wsta wić
swo je imię i na zwi sko.

Dla przy po mnie nia po dam tyl ko,
że Kon sty tu cja, o któ rej mo wa, uchwa -
lo na zo sta ła 3 Ma ja 1791 ro ku, a osta -

tecz nie upa dła 23 Lip ca 1792 ro ku,
kie dy to wy parł jej się sam król Sta ni -
sław Au gust. Po woj nie w jej obro nie
po zo stał je dy nie or der Vir tu ti Mi li ta -
ri”.

A co z fla gą bia ło -czer wo ną? No
cóż. Po win no się od po wie dzieć, że ni -
gdy nie po win na być tyl ko bia ła i ni -
gdy tyl ko czer wo na. Nie ste ty tak jak
wy raź ny jest po dział na jej dwa ko lo ry,
tak wy raź ny jest po dział spo łecz ny:
na pa trio tów i zdraj ców. A kto o tym
de cy du je? Wia do mo, że ja. Uwa ga!
W tym miej scu wstaw swo je imię i na -
zwi sko al bo po li ty ka, mia nu ją ce go się
pa trio tą, a ta kich ci u nas pod do stat -
kiem.

Z oka zji do nio słych świąt po zdra -
wiam Ja

KA ZI MIERZ NIE RÓW NY

SAMO ŻYCIE

KRONIKA TOWARZYSKA

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

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

Wspól nie 
dzia ła my, 
wspól nie 
klasz cze my

Na zdję ciu od le wej wi ce -
pre zes Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska
Na tu ral ne go i Go spo dar ki
Wod nej w Kiel cach, prze wod -
ni czą cy Za rzą du Po wia to we -
go Plat for my Oby wa tel skiej
w Bu sku -Zdro ju An drzej Zoch
i po seł na Sejm RP Kon stan ty
Mio do wicz.

W ma jo wy week end na te re nie wo -
je wódz twa świę to krzy skie go wy da -
rzy ło się 39 wy pad ków dro go wych,
w któ rych 47 osób zo sta ło ran nych.
Po nad to po li cja za trzy ma ła 161 nie -
trzeź wych kie row ców.

Świę to krzy scy po li cjan ci za koń czy -
li ak cję pn. „Bez piecz ny week end”.
Dzia ła nia pro wa dzo ne by ły od piąt ku
do czwart ku na dro gach ca łe go wo je -
wódz twa. Nad bez pie czeń stwem czu wa -
ło prze szło 2 tys. funk cjo na riu szy. Dzię -
ki ich in ten syw nej pra cy pierw sze dni
ma jo we go week en du upły nę ły spo koj -
nie. Na te re nie wo je wódz twa nie od no -
to wa no żad nych tra gicz nych zda rzeń
dro go wych.

Od piąt ku na świę to krzy skich
dro gach mia ło miej sce 39 wy pad ków,
w któ rych 47 osób zo sta ło ran nych.
Ofiar śmier tel nych nie od no to wa no.
Po li cjan ci dzię ki swej ak tyw nej pra cy
„wy eli mi no wa li” z ru chu łącz nie 161
nie trzeź wych kie row ców. Funk cjo na -
riu sze kon cen tro wa li rów nież swo ją
uwa gę na pi ra tach dro go wych. Nie -
chlub nym re kor dzi stą oka zał się 38-
let ni kie row ca sa mo cho du oso bo we go
mar ki BMW. Spraw ca je chał z pręd ko -
ścią 215 km/ h. Za to wy kro cze nie zo -
stał uka ra ny man da tem kar nym w wy -
so ko ści 500 zło tych i 10 punk ta mi
kar ny mi.

Do te go zda rze nia do szło w czwar -
tek, 3 ma ja na tra sie S -7 w miej sco wo -
ści Su ched niów. Kil ka mi nut po go dzi -

nie 20.00 po li cjan ci ze skar ży skiej dro -
gów ki pa tro lu ją cy tra sę ra dio wo zem wy -
po sa żo nym w wi de ore je stra tor za uwa -
ży li szyb ko po ru sza ją ce się BMW X6.
Funk cjo na riu sze ru szy li za po jaz dem
wy ko nu jąc po miar. Oka za ło się, że kie -
row ca au ta je dzie z pręd ko ścią 215 km/

h, w miej scu gdzie obo wią zu je ogra ni -
cze nie pręd ko ści do 120 km/ h. 

Mun du ro wi szyb ko za trzy ma li
po jazd. Za je go kie row ni cą sie dział 38-
let ni miesz ka niec wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go. Spraw ca za ra żą ce prze kro -
cze nie pręd ko ści zo stał uka ra ny man -

da tem kar nym w kwo cie 500 zło tych
oraz 10 punk ta mi kar ny mi. W trak cie
kon tro li oka za ło się rów nież, że po -
jazd nie po sia dał ak tu al nych ba dań
tech nicz nych. Po li cjan ci za trzy ma li
kie ru ją ce mu do wód re je stra cyj ny sa -
mo cho du. 

Je chał po nad dwie ście 
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TYLKO W UZDROWISKU SOLEC-ZDRÓJ SKUTECZNIE LECZYMY OD PONAD 170 LAT POSIADAMY
NAJLEPSZĄ WODĘ SIARKOWĄ O NAJEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ZABIEGOWYCH NA ŚWIECIE 

Woda siarkowa z naszego Uzdrowiska posiada unikalne, na skalę światową walory lecznicze, uodparnia organizm, obniża poziom cukru, cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi, zwiększa
wydalanie kwasu moczowego z krwi, działa przeciwreumatycznie, przeciwzapalnie i hamuje osteoporozę. Taką renomę zawdzięcza nie tylko stężeniu jonów siarczkowych wynoszącym 122 mg/l

ale również wysokiej mineralizacji oraz całej gamie związków, m.in: magnezu 552 mg/l, potasu 116 mg/l, jodu 1.81 mg/l.

Uzdrowisko Solec-Zdrój Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 1

28-131 Solec-Zdrój
tel./fax: 041 377 60 61, 041 377 63 90, 041 377 60 17,  e-mail: info@uzdrowiskosolec.pl



24 de le ga tów na Ze bra nie Przed sta -
wi cie li spo tka ło się 20 kwiet nia w Sol -
cu -Zdro ju, aby na co rocz nym spo tka -
niu pod su mo wać dzia łal ność Nad wi -
ślań skie go Ban ku Spół dziel cze go
w 2011 ro ku i pod jąć kil ka uchwał,
w tym uchwa łę w spra wie udzie le nia ab -
so lu to rium człon kom Za rzą du Nad wi -
ślań skie go Ban ku Spół dziel cze go, za -
twier dze nia spra woz da nia Ra dy Nad -
zor czej te go ban ku, za twier dze nia spra -
woz da nia z dzia łal no ści NBS za 2011
rok i za twier dze nia spra woz da nia z we -
ry fi ka cji bi lan su za 2011 rok.

W po rząd ku ob rad de le ga tów Ze -
bra nia Przed sta wi cie li Nad wi ślań skie go
Ban ku Spół dziel cze go w Sol cu -Zdro ju
by ło tak że przy ję cie uchwa ły w spra wie
po dzia łu zy sku wy pra co wa ne go w ro ku
ubie głym, przy ję cie kie run ków roz wo ju
NBS w 2012 ro ku oraz wy zna cze nie
naj wyż szej su my zo bo wią zań, ja ką bank
mo że za cią gnąć w ce lu sfi nan so wa nia
dzia łal no ści. Po rzą dek spo tka nia obej -
mo wał tak że pod ję cie uchwa ły w spra -
wie zmian w sta tu cie ban ku. Ze bra niu
prze wod ni czył prze wod ni czą cy Ra dy
Nad zor czej NBS Sta ni sław Szy mań ski.

Po przy ję ciu po rząd ku ob rad i do -
ko na niu wy bo ru prze wod ni czą ce go
ze bra nia i człon ków pre zy dium Ze bra -
nia Przed sta wi cie li oraz wy bo ru trzech
ko mi sji: man da to wo -skru ta cyj nej,
wnio sków i uchwał oraz sta tu to wej
i przy ję cia pro to kó łu z po przed nie go

Ze bra nia Przed sta wi cie li głos za brał za -
pro szo ny na ob ra dy gość, po seł
na Sejm RP Mi ro sław Paw lak. W swo -
im krót kim wy stą pie niu par la men ta -
rzy sta pod kre ślił jak waż ne miej sce
na ma pie go spo dar czej wo je wódz twa
świę to krzy skie go zaj mu je Nad wi ślań -
ski Bank Spół dziel czy, jak waż ną i zna -
czą cą ro lę w ży ciu go spo dar czym na -
sze go kra ju peł ni sek tor spół dziel czo -
ści. Mó wiąc o dzia łal no ści so lec kie go
ban ku po seł nie omiesz kał wspo mnieć
i wy po wie dzieć się z uzna niem o po -
za ban ko wej dzia łal no ści NBS, któ ra
kon cen tru je się na wspo ma ga niu fi -
nan so wym wie lu ini cja tyw spo łecz -
nych i spon so ro wa niu waż nych dla
spo łecz no ści lo kal nych dzia łań.

Po wy stą pie niu po sła głos za brał
pre zes Za rzą du Nad wi ślań skie go Ban ku
Spół dziel cze go Krzysz tof Czer wiec, któ -
ry przed sta wił de le ga tom spra woz da nie
z dzia łal no ści ban ku za 2011 rok. – Jak
po twier dza ją osią gnię te wy ni ki fi nan so -
we rok 2011 był do brym okre sem
w roz wo ju Nad wi ślań skie go Ban ku
Spół dziel cze go w Sol cu -Zdro ju – mó wił
pre zes Krzysz tof Czer wiec. – Za no to wa -
li śmy do dat nią dy na mi kę su my bi lan so -
wej wy no szą cą 203.462 tys. zło tych, czy -
li wyż szą o 9,3 proc. w sto sun ku do ana -
lo gicz ne go okre su ro ku ubie głe go, tj.
o kwo tę 17.320 tys. zło tych. Pro wa dzo -
na dzia łal ność umoż li wi ła wy pra co wa -
nie zy sku net to na po zio mie 2.533 tys.

zło tych, któ ry był wyż szy o po nad 22
proc. niż w 2010 ro ku.

Fun du sze wła sne net to ban ku
na 31 grud nia 2011 ro ku wy nio sły
21.923 tys. zło tych, co sta no wi ło rów -
no war tość 4.964 tys. eu ro we dług kur -
su śred nie go NBP. 

Jak po wie dział mów ca, mi mo kry -
zy su w ro ku spra woz daw czym na stą pił
wzrost war to ści kre dy tów o po nad 9
pro cent w sto sun ku do ro ku po przed -
nie go oraz wzrost ba zy de po zy to wej
o po nad 3 pro cent przy cią gle du żej
kon ku ren cji ban ków ko mer cyj nych.
Na stą pi ła tak że po pra wa wskaź ni ka
kosz tów dzia ła nia ban ku do wy ni ków
na dzia łal no ści z 70,59 proc. w 2010
ro ku do 65.64 proc. w ro ku spra woz -
daw czym. Po stę pu ją cy roz wój NBS
Ban ku za uwa żal ny jest rów nież w po -
więk sza ją cym się za się gu dzia ła nia,
a co za tym idzie zwięk sze niu licz by
pla có wek. W 2011 ro ku utwo rzo no
ko lej ną dwu dzie stą pla ców kę, tym ra -
zem w Tar no wie.

Jak pod kre ślił w swo im wy stą pie niu
pre zes K. Czer wiec roz wój ban ku to
nie tyl ko wy ni ki fi nan so we, ale rów nież
fi nan so wa nie w in fra struk tu rę. Łącz ne
na kła dy na mo der ni za cję, na by cie środ -
ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial -
nych i praw nych wy nio sły w 2011 ro ku
886 tys. zło tych. Za ku py te do ty czy ły
głów nie urzą dzeń te le in for ma tycz nych,
ban ko ma tów, mul ti sej fów, wy po sa że nia
biu ro we go oraz ada pta cji i mo der ni za -
cji bu dyn ków. Na ko niec 2011 ro ku
NBS Bank pro wa dził 20.261 ra chun -
ków bie żą cych. Upo wszech nia się zdal -
ny do stęp klien tów do kon ta. W ban ku
funk cjo nu je 2455 kart płat ni czych VI -
SA. Bu do wa nie wi ze run ku ban ku opar -
te go na bez pie czeń stwie, no wo cze sno -
ści i part ner stwie w dzia ła niu przy no si
wy mier ne ko rzy ści.

Świad cze nie usług fi nan so wych naj -
wyż szej ja ko ści klien tom oraz trwa łe
związ ki z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry -
to rial ne go gmin, miast i po wia tów to
wy raz an ga żo wa nia się NBS Ban ku
w dzia łal ność o cha rak te rze lo kal -
nym. – Wspie ra jąc przed się wzię cia
o cha rak te rze uni wer sal nym – mó wił
pre zes K. Czer wiec – kreu je my się na li -
de ra lo kal ne go ryn ku w za bez pie cze niu
po trzeb fi nan so wych.

Jak po wie dział pre zes K. Czer wiec,
w swo ich dzia ła niach dą ży my do zre ali -
zo wa nia na stę pu ją cych prze sła nek:
NBS Bank to re pre zen tant in te re sów fi -
nan so wych spo łecz no ści lo kal nych i sa -
mo rzą dów, a nie tyl ko pod miot gry
na ryn ku fi nan so wym; NBS Bank to
ser ce lo kal nej go spo dar ki; NBS Bank to
in sty tu cja fi nan so wa, któ ra sta bi li zu je
miej sco wy biz nes; NBS Bank to in sty -
tu cja fi nan so wa o zwięk sza ją cej się po -
zy cji ryn ko wej, to spół dziel nia ba nko -
wa opar ta na no wo cze sno ści i part ner -
stwie w dzia ła niu.

Po wy stą pie niu pre ze sa głos za brał
wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor czej
Woj ciech No wak, któ ry przed sta wił
spra woz da nie z dzia łal no ści te go or ga -
nu sta tu to we go. Jak po wie dział mów ca,
Ra da Nad zor cza stwier dzi ła w swo im
spra woz da niu, że przy ję te kie run ki i za -
da nia Ban ku pro wa dzo ne by ły pra wi -
dło wo. Stąd Ra da Nad zor cza wno si
o za twier dze nie wy ni ków fi nan so wych

za 2011 rok i o udzie le nie ab so lu to -
rium obec ne mu Za rzą do wi. 

Po wy stą pie niu Woj cie cha No wa ka
spra woz da nie z we ry fi ka cji bi lan su ban -
ku za 2011 rok przed sta wił de le ga tom
re wi dent Be skidz kie go Związ ku Re wi -
zyj ne go Sta ni sław Mi chal ski. Po nim
z pro jek ta mi uchwał wy stą pi li prze wod -
ni czą cy po wo ła nych na ze bra niu ko mi -
sji: man da to wo -skru ta cyj nej, wnio sków
i uchwał oraz sta tu to wej. 

W dal szej czę ści ob rad prze wod -
ni czą cy ze bra nia Sta ni sław Szy mań -
ski, od czy tu jąc po szcze gól ne uchwa ły
pod dał je pod gło so wa nie. Po dob nie,
jak pierw sza z pod da nych pod gło so -
wa nie uchwał, w spra wie udzie le nia
ab so lu to rium dla człon ków Za rzą du
NBS Bank, tak i po zo sta łe uchwa ły
przy ję te zo sta ły przez de le ga tów jed -
no gło śnie.

Tekst i fo to. AN DRZEJ BO RYC KI

Region4 Czwartek, 10 maja 2012

reklama

Li der lo kal ne go ryn ku
Misją Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju jest świadczenie w sposób profesjonalny
usług finansowych o wysokim standardzie, zapewniających zadowolenie klientów. Bank chce być nadal
liderem na rynku lokalnym, zachowując wartości godne przyjaznej instytucji finansowej.

W 20 ODDZIAŁACH

NADWIŚLAŃSKIEGO BANKU

SPÓŁDZIELCZEGO PRACUJE

122 OSOBY. SUMA BILANSOWA

W 2011 ROKU WYNIOSŁA

203.462 TYS. ZŁOTYCH. 
NBS NA KONIEC UBIEGŁEGO

ROKU LICZYŁ 5809
CZŁONKÓW. KAPITAŁ

UDZIAŁOWY TO

903 TYS. ZŁOTYCH, ZAŚ

KAPITAŁ ZASOBOWY TO KWOTA

16.675 TYS. ZŁOTYCH.
KAPITAŁY POZOSTAŁE TO

4.463 TYS. ZŁOTYCH. 
BANK W 2011 ROKU

OSIĄGNĄŁ ZYSK NETTO

W KWOCIE 2.533 TYS.
ZŁOTYCH. WSPÓŁCZYNNIK

WYPŁACALNOŚCI BANKU

W 2011 ROKU WYNIÓSŁ

15.79 PROC.



Uro czy ście, w asy ście de le ga cji ze
sztan da ra mi ościen nych jed no stek
OSP, za pro szo nych go ści z pre ze -
sem Za rzą du Wo je wódz kie go OSP
RP w Kiel cach, po słem na Sejm RP
Mi ro sła wem Paw la kiem, pre ze sem
Za rzą du Po wia to we go OSP RP
w Bu sku Je rzym Ko la rzem i za stęp -
cą Ko men dan ta Wo je wódz kie go
PSP w Kiel cach Sta ni sła wem Wo -
siem Ochot ni cza Straż Po żar -
na w Sol cu -Zdro ju uczci ła dzie więć -
dzie siąt lat swo je go ist nie nia. 

Dla pod kre śle nia ten waż nej w ży -
ciu lo kal nej spo łecz no ści i wy wo dzą -
cych się z niej stra ża ków – ochot ni ków
rocz ni cy jed nost ka otrzy ma ła ufun do -
wa ny przez gru pę spon so rów no wy
sztan dar. Za stą pił on obec ny, któ ry był
z nią od ro ku 1929. 

So lec ką Ochot ni czą Straż Po żar ną
za czę to or ga ni zo wać w 1919 ro ku.
Urzę do wą re je stra cję i oso bo wość praw -
ną uzy ska ła 11 ma ja 1922 ro ku. Jej
twór ca mi i za ło ży cie la mi by li: far ma -
ceu ta i wła ści ciel pierw szej ap te ki w Sol -

cu Jan Roż nia kow ski, or ga ni sta w tu tej -
szym ko ście le Jó zef Wierz chow ski, na -
uczy ciel, kie row nik tu tej szej szko ły po -
wszech nej Sta ni sław Mo ra wiec ki, rol ni -
cy Sta ni sław Pa łys, Jan Ko wa lik, Jó zef
Her nik i Ma rian He lis oraz miej sco -
wy kra wiec Sta ni sław Stę pień. 

W dwu dzie sto le ciu mię dzy wo -
jen nym w skła dzie jed nost ki dzia ła -
ła zor ga ni zo wa na przez Han nę Da -
niew ską żeń ska dru ży na sa ma ry tań -
sko -po żar ni cza. Do ob słu gi wo zów
stra żac kich by ły wy zna czo ne go -
spo dar skie za przę gi dwu kon ne, któ -
re ochot ni czo udo stęp nia li i ob słu -
gi wa li mię dzy in ny mi Sta ni sław
Sko czy las, Jan Ko wal ski, Jó zef Ku -
piec i Jó zef Skow ron. Sie dzi bą by ła
wła sna, zbu do wa na si ła mi miej sco -
wej lud no ści drew nia na re mi za stra -
żac ka, któ ra sta ła się cen trum miej -
sco we go ży cia pu blicz ne go. 

Zor ga ni zo wa nie jed nost ki stra -
ży po żar nej by ło pil ną ko niecz no -
ścią po przy krych do świad cze niach
z po żo gą ognio wą, któ ra mię dzy in -

ny mi stra wi ła w 1900 ro ku funk cjo nu -
ją ce od 1837 ro ku so lec kie uzdro wi sko -
we ła zien ki. W ro ku 1921 po now ny po -
żar stra wił ła zien ki zbu do wa ne w sty lu
za ko piań skim, a w ro ku 1934, gdzie

ogień po chło nął 26 bu dyn ków wraz
z do byt kiem i in wen ta rzem ży wym. 

Jed nost ka nie za prze sta ła dzia łal no -
ści pod czas II Woj ny Świa to wej. Oku -
pant do pusz czał bo wiem funk cjo no wa -

nie tej służ by. W tym okre sie wszel kie
for my dzia łań na kie ro wa ne by ły nie tyl -
ko na do sko na le nie umie jęt no ści wal ki
z po ża ra mi. W ich ra mach kwi tła dzia -
łal ność kon spi ra cyj na, w któ rą an ga żo -
wa li się mło dzi lu dzie.

Ma ją tek stra ży we dług pro to kó łu
z 1957 ro ku obej mo wał: wóz kon ny,
mo to pom pę, si kaw kę ręcz ną, 5 wę ży
do mo to pom py, 2 wę że do si kaw ki
ręcz nej, 7 wę ży gu mo wych, 22 wę że
par cia ne, 6 dra bin, 4 bo sa ki, becz kę
na pa li wo, prą dow ni cę, sy re nę, sy gna -
łów kę, 7 to po rów, hy dro net kę, 16 pa -
sów, 14 heł mów i 12 mun du rów. 

W hi sto rii jed nost ki był mo ment
tra gicz ny, gdzie dwóch stra ża ków pod -
czas ak cji ga śni czej 15 lip ca 1971 ro ku
stra ci ło ży cie. By li to: Sta ni sław Cze kaj
s. An to nie go uro dzo ny w ro ku 1930,
stra żak od ro ku 1954 i Woj ciech So -
biesz ko da uro dzo ny w ro ku 1918, stra -
żak od ro ku 1946.

W la tach 1957-60 Za rząd OSP pra -
co wał w skła dzie: Ka zi mierz Grab -
da – pre zes, Sta ni sław Stę pień – na czel -
nik, Jan Wroń ski – se kre tarz, Mie czy -
sław Bart nik – skarb nik, Pa weł Dro -
bek – go spo darz. Od 1967 do 2000 ro -
ku, czy li przez 31 lat pre ze sem OSP So -
lec Zdrój był An to ni Pa łys. W ro ku
2001 funk cję tą ob jął w wy ni ku wy bo -
rów je go syn Adam i peł ni ją do chwi li
obec nej. 

W ro ku 1968 na wy po sa że nie jed -
nost ki tra fił skrzy nio wy sa mo chód mar -
ki Star. Słu żył dwa la ta i zo stał za stą pio -
ny sa mo cho dem mar ki Żuk. W ro ku
1986 so lec ka straż otrzy mu je bo jo wy
wóz Star 25. 27 paź dzier ni ka 1992 ro ku
na wy po sa że nie stra ży tra fia no wiut ki,
pro sto z fa bry ki cięż ki sa mo chód ra -
tow ni czo -ga śni czy mar ki Jelcz ze zbior -
ni kiem wo dy o po jem no ści 6 tys. li trów
z au to pom pą. Od ro ku 2009 so lec cy
stra ża cy dys po nu ją no wo cze snym śred -
nim sa mo cho dem ra tow ni czo -ga śni -
czym Ive co, a po nad to lek kim sa mo -
cho dem mar ki Volks wa gen i ope ra cyj -
nym Da ewoo La nos.

Od ro ku 1989 jed nost ka prze -
nio sła się do no wej straż ni cy, któ rej
bu do wę za po cząt ko wa li An to ni Pa -
łys, Zyg munt Ko peć, Mie czy sław
Bart nik i Cze sław Stę pień. Bu do wa
trwa ła aż 14 lat. Dziś miej sce to sta -
no wi wy róż nik mia stecz ka, kwit nie
ży cie kul tu ral ne. 

Ochot ni cza Straż Po żar na w Sol cu
Zdro ju sta ła się gwa ran tem bez pie czeń -
stwa, du mą i chlu bą te go śro do wi ska,
a tak że szko łą oby wa tel skie go i pa trio -
tycz ne go wy cho wa nia mło dzie ży.

Tekst i fo to. RO BERT GWÓŹDŹ
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90 lat w służ bie 
spo łe czeń stwu
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– Po wia to wo miej sko -gmin ne ob -
cho dy uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja,
roz po czę ły się już o godz. 8.00, od od -
pra wie nia mszy świę tej w ko ście le pw.
Prze mie nie nia Pań skie go i Świę te go
Du cha w Wi śnio wej, gdzie przed la ty
spo czę ło ser ce Hu go na Koł łą ta ja. Li tur -
gię od pra wi li: ks. kan. Edward Zie liń ski,
pro boszcz pa ra fii pw. św. Bar ba ry
w Sta szo wie i go spo darz Wi śniow skiej
pa ra fii ks. Krzysz tof Ba rań ski, któ ry
rów nież wy gło sił ho mi lię.

W Sta szo wie, po ufor mo wa niu po -
cho du na ul. Par ko wej, o godz. 11.00,
ko lum na mar szo wa przy dźwię kach Or -
kie stry Dę tej Ko palń i Za kła dów Che -
micz nych Siar ki ,,Siar ko pol” S.A. w
Grzy bo wie, prze szła na sta szow ski ry -
nek, gdzie przed po mni kiem Ta de usza
Ko ściusz ki licz ne de le ga cje władz sa mo -
rzą do wych, za kła dów pra cy, szkół, związ -
ków kom ba tanc kich i sto wa rzy szeń zło -
ży ły wią zan ki kwia tów. 

Oko licz no ścio we prze mó wie nie
wy gło sił sta ro sta sta szow ski An drzej
Kru zel, któ ry po wie dział: -Dni świąt na -
ro do wych upa mięt nia ją naj ja śniej sze
kar ty w hi sto rii na sze go kra ju. Ko lej na,
dwie ście dwu dzie sta pierw sza rocz ni ca
uchwa le nia Kon sty tu cji 3-go Ma ja przy -
wo dzi pa mięć o pod ję ciu naj waż niej -
szej w dzie jach Pol ski re for my ustro ju
pań stwa. 

Pra ce nad spo rzą dze niem tek stu
Kon sty tu cji, zwa nej rów nież Usta wą
Rzą do wą zo sta ły roz po czę te przez kró -
la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go
i kil ka wy bit nych osób z je go oto cze nia
pod czas Sej mu Czte ro let nie go w 1788
ro ku. Do naj wy bit niej szych twór ców
Kon sty tu cji na le ży za li czyć dwóch
przed sta wi cie li tam te go okre su zwią za -
nych z zie mią sta szow ską i kie lec ką tj.
Hu go Koł łą ta ja i Sta ni sła wa Sta szi ca.
To mię dzy in ny mi oni, do strze ga jąc
ogrom ne nie bez pie czeń stwo dla by tu
pań stwo we go, pod ję li się dzie ła na pi sa -
nia, a póź niej uchwa le nia te go jak że

waż ne go ak tu praw ne go. Kon sty tu cja 3
Ma ja by ła usta wą prze ło mo wą, mia ła
słu żyć re gu la cji we wnętrz nych sto sun -
ków spo łecz nych pa nu ją cych w pań -
stwie. By ła też od po wie dzią na pierw szy
roz biór Pol ski oraz pró bą za po bie że nia
dal sze mu roz pa do wi Rze czy po spo li tej.

W dniu dzi siej szym skła da my hołd
twór com Kon sty tu cji 3 Ma ja, zwa nej
przez nich sa mych ,,ostat nią wo lą i te -
sta men tem ga sną cej Oj czy zny”. Kon sty -
tu cja zo sta ła opar ta na pra wach i swo -
bo dach oby wa tel skich, to le ran cji i wol -
no ści wy zna nia, po łą czy ła chrze ści jań -
skie tra dy cje Eu ro py i war to ści Oświe ce -
nia, umoż li wi ła prze trwa nie na ro du pol -
skie go przez okres za bo rów, nie wo li
i oku pa cji. Jed nak czy dzi siaj, po dwu -
stu dwu dzie stu je den la tach od jej
uchwa le nia, po li tycz na i pa trio tycz -
na myśl Kon sty tu cji 3 Ma ja obec na jest
w świa do mo ści Po la ków? Czy war to ob -
cho dzić ko lej ne rocz ni ce Kon sty tu cji,
któ ra nie tyl ko nie zmie ni ła lo su kra ju,
ale na wet nie we szła na trwa łe w ów cze -
sne ży cie spo łecz no – po li tycz ne? 

Oso bi ście my ślę, że war to, a wręcz
na le ży i nie tyl ko dla te go, że jest ona
czę ścią na szej hi sto rii, ale przede
wszyst kim dla pod kre śle nia fak tu my -
śle nia o pań stwie pol skim i tro ski o je -
go przy szłość. Kon sty tu cja jest bo wiem
przy kła dem wła ści wie ro zu mia nej de -
mo kra cji w wal ce prze ciw ko anar chii.
Jest tra gicz ną lek cją, na ka zu ją cą my śle -
nie i tro skę o pań stwie pol skim, nie tyl -
ko w sy tu acji bez po śred nie go za gro że -
nia je go by tu. Kon sty tu cja jest tak że
lek cją, za rów no dla oby wa te li, jak i dla
rzą dzą cych, że ni gdy nic nie jest da ne
na za wsze, a w szcze gól no ści nie pod le -
głość i su we ren ność na ro du i pań stwa. 

Z tej lek cji hi sto rii, ja ką jest Kon -
sty tu cja 3 Ma ja mo że my i po win ni śmy
wy cią gać wnio ski i czer pać na uki tak że
dzi siaj. Od ośmiu lat je ste śmy człon -
kiem Unii Eu ro pej skiej do któ rej wstą -
pi li śmy z wiel ki mi na dzie ja mi na po pra -

wę na sze go by tu. Dzi siaj wspo mi na jąc
czas cięż kiej pra cy i nie ła twych de cy zji,
spo glą da jąc na zmia ny ja kie za szły
w na szym oto cze niu, uwa żam, że do -
brze wy ko rzy sta li śmy szan se by za pew -
nić lep sze wa run ki ży cia miesz kań com
zie mi sta szow skiej. Świad czą o tym
cho ciaż by wy re mon to wa ne dro gi, po -
wsta ją ca in fra struk tu ra ko mu nal na, ha -
le spor to we i no wo cze śnie wy po sa żo ne
szko ły, ro sną ce w szyb kim tem pie Po -
wia to we Cen trum Spor to we z dłu go
wy cze ki wa ną w Sta szo wie kry tą pły wal -
nią, wy re mon to wa ne od dzia ły szpi tal -
ne, czy też no wy blok ope ra cyj ny, któ -
ry w naj bliż szym cza sie otrzy ma wy po -
sa że nie. 

Z oka zji dzi siej sze go świę ta chciał -
bym ser decz nie po dzię ko wać wszyst -
kim za udział w na szych ob cho dach.
Pa mię taj my, że je ste śmy cząst ką pol -
skie go Na ro du i Pań stwa. W imie niu
wła snym, a tak że przed sta wi cie li władz
po wia tu oraz mia sta i gmi ny Sta szów
ser decz nie ży czę wszyst kim tu obec -
nym, jak rów nież po zo sta łym miesz -
kań com na sze go po wia tu wszel kiej po -
myśl no ści w pra cy za wo do wej oraz
w ży ciu oso bi stym.

Mszę świę tą w in ten cji oj czy zny
od pra wio no w Sank tu arium Bło go sła -
wio ne go Ja na Paw ła II. Li tur gii z udzia -
łem: ks. kan. Edwar da Zie liń skie go, ks.
kan. Wie sła wa Ko wa lew skie go i ks. kan.
Je rze go Ry bu siń skie go prze wod ni czył
ks. pra łat Hen ryk Ko za kie wicz, ku stosz
Sank tu arium i pro boszcz pa ra fii pw.
Św. Bar tło mie ja w Sta szo wie. Ho mi lię
wy gło sił ks. Grze gorz Ma ru szak, wi ka -
riusz pa ra fii św. Bar tło mie ja.

Po za koń cze niu ofi cjal nych uro -
czy sto ści nad Za le wem nad Czar ną od -
był się fe styn ro dzin ny. W czę ści ar ty -
stycz nej wy stą pi li m.in.: ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej w Wi śnio wej i ka -
pe la Sta szow skie go Ośrod ka Kul tu ry.

Tekst i fo to. JAN MA ZAN KA 

Uro czy ście i do stoj nie
Wiel kie ob cho dy 221. rocz ni cy uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja na zie mi
sta szow skiej.

Kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki składają, od lewej: radny powiatu staszowskiego Janusz Bąk, starosta
staszowski Andrzej Kruzel, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, radna powiatu Janina Złotnik
i wicestarosta Michał Skotnicki.

Wi zy ta 
mar szał ka
W pią tek, 27 kwiet nia br., na te re nie po wia tu sta szow skie go prze by wał
mar sza łek wo je wódz twa świę to krzy skie go Adam Ja ku bas. Ce lem jed -
no dnio wej wi zy ty by ło m.in. za po zna nie się z tem pem mo der ni za cji dróg
po wia to wych, pla na mi bu do wy lą do wi ska dla he li kop te rów na te re nie
szpi ta la po wia to we go oraz z po stę pa mi w re ali za cji Po wia to we go Cen -
trum Spor to we go w Sta szo wie. Z wy żej wy mio enio nym za gad nie nia mi
mar szał ka Ada ma Ja ru ba sa za po zna li sta ro sta sta szow ski An drzej Kru -
zel i wi ce sta ro sta Mi chał Skot nic ki.

Po byt mar szał ka na zie mi sta szow skiej roz po czął się od wi zy ty w Szy dło wie,
w go spo dar stwie Krzysz to fa Klusz czyń skie go, pro du cen ta i eks por te ra owo ców,
któ ry za po znał swo ich go ści z tech no lo gią prze cho wy wa nia i prze twór stwa ja -
błek po cho dzą cych z lo kal nych sa dów. 

Piąt ko we spo tka nie by ło tak że oka zją do uczest nic twa w nie co dzien nej uro -
czy sto ści, bo wiem mar sza łek Adam Ja ru bas wraz ze sta ro stą An drze jem Kru -
zlem i wi ce sta ro stą Mi cha łem Skot nic kim wziął udział w uro czy stych ob cho -
dach 50. rocz ni cy za war cia związ ku mał żeń skie go kil ku dzie się ciu par z te re nu
po wia tu. W sa li kon fe ren cyj nej, w ser decz nej at mos fe rze, wszyst kich za pro szo -
nych go ści przy wi tał Ro mu ald Gar czew ski, bur mistrz mia sta i gmi ny Sta szów
wraz ze swo imi za stęp ca mi Hen ry ką Mar kow ską i To ma szem Fą fa rą. 

Po zło że niu gra tu la cji do stoj nym ju bi la tom mar sza łek wraz z przed sta wi cie -
la mi władz lo kal nych od wie dzi ł szpi tal po wia to wy, gdzie dy rek tor dr n. med.
Ma rek Tom bar kie wicz za po znał przy by łych go ści z pla na mi mo der ni za cji te re -
nów przy szpi tal nych i ich ada pta cji dla po trzeb lą do wi ska dla śmi głow ców ra -
tun ko wych, a tak że za pre zen to wał po miesz cze nia wy bu do wa ne go przy wspar ciu
władz wo je wódz kich i po wia to wych blo ku ope ra cyj ne go. W ostat nich dniach
Za rząd Wo je wódz twa Świę to krzy skie go do fi nan so wał za kup wy po sa że nia blo ku
w spe cja li stycz ny sprzęt kwo tą 3 400 000 zł. Wcze śniej, przed roz po czę ciem in -
we sty cji, na bu do wę sa me go blo ku z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Świę to krzy skie go po zy ska no kwo tę 8 992 939 zł.

Na stęp nie, na te re nie bu do wy Po wia to we go Cen trum Spor to we go, zlo ka li -
zo wa ne go przy Ze spo le Szkół im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Sta szo wie, mar sza łek
Adam Ja ru bas mógł za po znać się ak tu al nym sta nem prac. Wnę trza kom plek su
za pre zen to wał Izy dor Gra bow ski dy rek tor Ze spo łu Szkół im. Sta ni sła wa Sta szi -
ca w Sta szo wie. W tym sa mym dniu Sej mik Wo je wódz twa Świę to krzy skie go
pod jął uchwa łę o prze ka za niu ko lej nej do ta cji na bu do wę Cen trum, tym ra zem
w wy so ko ści 1 500 000 zł.

Wi zy ta mar szał ka na te re nie po wia tu sta szow skie go za koń czy ła się spo tka -
niem z soł ty sa mi i miesz kań ca mi gmi ny Łub ni ce, pod czas któ re go wójt An -
na Graj ko po ru szy ła te mat ewen tu al nej li kwi da cji znacz nej czę ści gmi ny i prze -
zna cze nia jej pod te re ny za le wo we, co wy wo ła ło ży wą dys ku sję. Wszy scy uczest -
ni cy spo tka nia otrzy ma li za pew nie nie peł ne go wspar cia ze stro ny mar szał ka
Ada ma Ja ku ba sa nie do pusz cze nia do przy ję cia, wstęp nie pla no wa nej kon cep cji
ewen tu al ne go stwo rze nia na te re nie gmi ny te re nów za le wo wych. 

Tekst i fo to. MI CHAŁ SKRĘ TEK

O zamiarach modernizacji obecnego lądowiska dla helikopterów i o planach
szpitala na najbliższą przyszłość poinformował marszałka Adama Jarubasa
starosta staszowski Andrzej Kruzel.

KOLUMNA SAMORZĄDOWA STAROSTWA STASZOWSKIEGO
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3 ma ja No wy Kor czyn był tra dy cyj -
nie go spo da rzem ko lej nych już eli -
mi na cji re jo no wych XXXVI Mię dzy -
na ro do wych Bu skich Spo tkań
z Folk lo rem. W prze glą dzie uczest -
ni czy ło 34 so li stów, so li stów -in -
stru men ta li stów, ze spo łów śpie wa -
czych, ka pel, re gio nal nych ze spo -
łów ta necz nych z po wia tów bu skie -
go, piń czow skie go, ka zi mier skie -
go, sta szow skie go, san do mier skie -
go, opa tow skie go oraz gmin Chę ci -
ny, Mo ra wi ca, Sit ków ka -No wi ny,
Chmiel nik. 

XXXVI Mię dzy na ro do we Bu skie Spo tka nia
z Folk lo rem – No wy Kor czyn 2012

Raz na lu do wo
No mi na cję do fi na łu uzy ska li:

so li ści: Al fre da No wak, Ce cy lia Kor -
ban, Piotr Wierz ba (klar net), Sta ni -
sław Du faj (skrzyp ce), Adam Ko cer -
ba (har mo nia pol ska), Aga ta Kor ban
(skrzyp ce), ka pe le: Kor czy nia nie, Bu -
sko wia nie, Po ni dzie Piń czow skie, ro -
dzin na Kor ba nów, ze spo ły śpie wa -
cze: Kę pian ki, Pa ca no wia nie, Szew -
czan ki, Bo le cho wi czan ki, Dro ża nie,
Sor bin, Brze zi nian ki, Wo la nec ki i Ła -

be can ki oraz re gio nal ny ze spół folk -
lo ry stycz ny Wi śli cza nie. 

Pre zen ta cje kon kur so we oce nia ła
ko mi sja w skła dzie: Je rzy Gu mu ła, mu -
zyk, kom po zy tor i akom pa nia tor, kie -
row nik dzia łu dzie dzic twa kul tu ral ne go
Wo je wódz kie go Do mu Kul tu ry w Kiel -
cach – prze wod ni czą cy ju ry, An drzej
Pio trow ski, et no graf i cho re ograf, Mi -
chał Sta chur ski, oraz mu zyk Wo je -
wódz kie go Do mu Kul tu ry w Kiel cach. 

Kon kurs fi na ło wy od bę dzie się
w Bu sku -Zdro ju w dniach 19 i 20 ma ja.
Pre zen ta cje w każ dym dniu roz po czy -
nać się bę dą w musz li kon cer to wej
w par ku zdro jo wym od go dzi ny 11.00. 

Kon cert lau re atów i wrę cza nie na -
gród te go rocz nych Bu skich Spo tkań
z Folk lo rem od bę dzie się 10 czerw ca
2012 r. 

Tekst i fo to. 
RO BERT GWÓŹDŹ 
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Jak roz po czę ła się two ja wiel ka
przy go da z pio sen ką?

-Mo ja przy go da z mu zy ką roz po -
czę ła się w 2007 ro ku, kie dy za czę łam
śpie wać w ze spo le „Fah ren he it” dzia ła -
ją cym przy Gmin nym Ośrod ku Kul tu -
ry w Kli mon to wie. Wcze śniej, kie dy nie
miesz ka łam jesz cze w Kli mon to wie, tyl -
ko w Gdań sku, nie my śla łam o tym, że -
by wy stę po wać na sce nie. Nie wie dzia -
łam, jak moż na roz po cząć ta ką przy go -
dę, ani na czym to wszyst ko po le ga.

Co spra wi ło, że jed ną z two ich pa sji
ży cio wych i to naj waż niej szą sta ło
się śpie wa nie?

-Kie dy prze pro wa dzi łam się z Gdań -
ska do Kli mon to wa i już tu miesz ka łam
ja kiś czas, któ re goś dnia, na jed nej z im -
prez ple ne ro wych zo ba czy łam dzie ci
i mło dzież wy stę pu ją cą w ra mach pre -
zen ta cji do rob ku ar ty stycz ne go Kli -
mon to wa i wte dy ogło szo no za pi sy
do stu dia wo kal ne go dzia ła ją ce go
w GOK w Kli mon to wie. Po my śla łam,
że mo że być to faj na za ba wa i przy go -
da, więc wy bra łam się na pierw sze za ję -
cia i tak wszyst ko się za czę ło.

Czy to, co ro bisz oczy wi ście po -
za na uką w szko le, ma ja kieś zwią -
zek z ro dzi ną? Ktoś w two jej ro dzi -
nie grał lub śpie wał.

-Mój ta ta grał kie dyś w or kie strze
na trąb ce, ale nikt w ro dzi nie ni gdy nie
śpie wał na sce nie.

Ja ką mu zy kę lu bisz, ja kich wy ko -
naw ców pre fe ru jesz?

-Naj bar dziej lu bię ta kie ga tun ki jak
jazz, so ul, R&B, rock. Moi ulu bie ni wy -
ko naw cy to: Ade le, Mi cha el Jack son,
Amy Wi ne ho use, Whit ney Ho uston,
Kay ah.

Mi mo tak mło de go wie ku masz już
wie le suk ce sów na es tra dzie. Zdo -
by łaś już kil ka na gród. Któ re z nich
ce nisz so bie naj bar dziej?

-Na pew no jed ną, z naj waż niej -
szych na gród, ja ką uda ło mi się zdo bić
w ostat nim cza sie by ło pierw sze miej -
sce w Let nim Fe sti wa lu Pio sen ki w Kiel -
cach. Na gro da, ja ką zdo by łam na tym
fe sti wa lu, to pio sen ka skom po no wa -
na i wy pro du ko wa na spe cjal nie dla
mnie przez To ma sza „Jo se pha” Bra ci -
cho wi cza, człon ka i za ło ży cie la ze spo łu
„Ma fia” z Kielc. Na to miast in ne z waż -
niej szych osią gnięć, to rów nież za pro -
sze nie pa ni Elż bie ty Skręt kow skiej
na na gra nie od cin ka pro gra mu „Szan sa
na suk ces”.

Któ ry z wy ko naw ców jest two im
ido lem, przy kła dem, któ ry chcia ła -
byś na śla do wać.

-Nie mam jed ne go wzor ca mu -
zycz ne go, na któ rym się opie ram. Sta -
ram się czer pać in spi ra cje z naj więk -
szych gwiazd świa to we go for ma tu, m.
in. ta kich jak Whit ney Ho uston, czy
Ade le.

Do swo ich suk ce sów za li czyć trze -
ba twój wy stęp w pro gra mie te le wi -
zji pol skiej „Szan sa na suk ces”,
któ ry trans mi to wa ny był w nie dzie -
lę, 29 kwiet nia. Ja ką pio sen kę wy -
ko ny wa łaś?

-Wy lo so wa łam pio sen kę z re per tu -
aru Ewy Bem „Po mi do ry”.

Ja kie wra że nia wią żą się z two im
wy stę pem? Mia łaś tre mę. Bądź co
bądź wy stę po wa łaś przed wie lo mi -
lio no wą pu blicz no ścią, pod da -
na by łaś su ro wej oce nie ju ry?

-Je stem bar dzo za do wo lo na, z te go,
że mo głam wy stą pić w jed nym z od cin -
ków „Szan sy”, tym bar dziej, że był to
ostat ni już w hi sto rii pro gra mu od ci -
nek. Oczy wi ście, kie dy przy szła mo ja
ko lej w cza sie na gra nia, by łam lek ko po -
de ner wo wa na, oba wia łam się te go, jak
wy pad nę pod czas roz mo wy z Pa nem
Man nem, oraz te go, jak mi pój dzie
z wy lo so wa ną pio sen ką. W cza sie roz -
mo wy i śpie wa nia emo cje już tro chę
opa dły, a po wszyst kim zo sta ło tyl ko
cze kać na wer dykt ju ry.

Czy ten, za pew ne uda ny de biut bę -
dzie miał swo je prze ło że nie na dal -
szy roz wój two jej ka rie ry pio sen -
kar skiej?

-Na pew no jest to je den z pierw -
szych, waż nych kro ków, ja ki po sta wi -
łam w tej bran ży. Nie wiem jesz cze, czy
bę dzie to mia ło wpływ na dal szy roz wój
mo jej ka rie ry, ale na pew no jest to do -
bry jej po czą tek.

Ja kie jest two je naj więk sze ma rze -
nie?

-Mo im naj więk szym ma rze niem
jest za ło że nie ze spo łu i wy da nie swo jej
wła snej pły ty.

Po za śpie wa niem pio se nek, ja kie
są in ne two je pa sje i za in te re so wa -
nia? 

-Lu bię rów nież pro jek to wać i szyć
ubra nia, go to wać, czy tać książ ki, po -
dró żo wać. 

Kim w do ro słym ży ciu chcia ła byś
być? O ja kich stu diach my ślisz?

-Chcia ła bym zo stać za wo do wą wo -
ka list ką. Pla nu je wy brać się na wo ka li -
sty kę jaz zo wą na wy dział ar ty stycz ny
na UMCS do Lu bli na, jed nak mam też
plan awa ryj ny, a jest nim kie ru nek lo -
go pe dia z au dio lo gią, któ ry rów nież
chcia ła bym stu dio wać w Lu bli nie.

Czy masz swo je mot to ży cio we,
któ re mu pod po rząd ko wu jesz swo je
do tych cza so we ży cie?

-Nie po sia dam żad ne go mot ta. Za -
wsze w ży ciu kie ru je się tym, co pod po -
wia da mi ser ce.

Cze go na le ża ło by to bie ży czyć?
Na pew no te go, aby speł ni ły się

mo je ma rze nia, ale pó ki co wy gra nej
w naj now szym kon kur sie, w ja kim bio -
rę obec nie udział. Są to „Scy zo ry ki
2012”. Wal ka to czy się o pre sti żo wą na -
gro dę mu zycz ną w wo je wódz twie świę -
to krzy skim. Do sta łam no mi na cje w ka -
te go rii so li ści. Na wy gra ną skła da ją się
„pół na pół” gło sy ju ry i gło sy sms,
więc w pierw szym eta pie, w któ rym się
obec nie znaj du ję po trzeb na mi po moc
lu dzi, dla te go aby po móc mi do stać się
do fi na łu na le ży wy słać SMS o tre ści
SO LI ŚCI. 6 pod nu mer 71466. Koszt
jed ne go sms’a to 1,23 zł z VAT. Pro szę
wszyst kich o wspar cie w do sta niu się
do fi na łu kon kur su. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Ma rzę o wła snej pły cie
Z JULIĄ DAROWSKĄ, młodą, świetnie zapowiadającą się piosenkarką
rozmawia Andrzej Borycki.
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Pod ko niec kwiet nia Ze spół
Pla có wek Oświa to wych w
Zblu do wi cach go ścił 30-oso -
bo wą gru pę uczniów wraz
z opie ku na mi z Wę gier. Mło -
dzież znad Du na ju prze by -
wa ła w Pol sce w ra mach Pro -
gra mu Wy mia ny Mię dzy na -
ro do wej.

By ła to dru ga w hi sto rii tej
pla ców ki edy cja te go pro gra mu.
Przy po mnij my, że w ma ju 2009
ro ku, w ra mach na wią za nej
współ pra cy, szko łę od wie dził
chór mło dzie ży wę gier skiej wraz
z opie ku na mi i ko or dy na to rem
przed się wzię cia ze stro ny wę gier -
skiej. W ko lej nym zaś ro ku
szkol nym ucznio wie Sa mo rzą do -
we go Gim na zjum w Zblu do wi -
cach mie li moż li wość za pre zen -
to wa nia pro gra mu ar ty stycz ne go
pro mu ją ce go folk lor na sze go re -
gio nu na Wę grzech. 

Bio rą cy udział w te go rocz nej
wy mia nie ucznio wie, mie li oka -
zję po znać kuch nię wę gier ską
oraz za pre zen to wać sma ki pol -
skie. Ucznio wie z Wę gier uczest -
ni czy li rów nież w im pre zie zwią -
za nej z dnia mi otwar ty mi szko ły,
pod czas któ rej przed sta wi li przy -
go to wa ny przez nich wy stęp ar -
ty stycz ny.

– Je ste śmy dum ni, że wy mia -
na kul tu ro wa w ta kiej wła śnie
for mie mo że ko lej ny raz za go -
ścić w ofer cie edu ka cyj nej na szej
szko ły, po zwa la jąc na szym
uczniom na osią ga nie szer szych
ce lów edu ka cyj nych, ta kich jak
otwar cie na in ne kul tu ry, to le -
ran cję i in te gra cję mię dzy na ro -
do wą oraz umie jęt ność współ -
pra cy na róż nych płasz czy znach
ży cia po li tycz ne go, eko no micz -
ne go i spo łecz ne go – po wie dzia -
ła An na Maj cher.

Mię dzy na ro do wa wy mia na
za wsze nie sie ze so bą mnó stwo
ko rzy ści. Bo to nie tyl ko oka zja
wza jem ne go, do star cza ją ce go
nie za po mnia nych wra żeń po -
zna wa nia się uczniów, ale tak że
wspól ne spo tka nia na uczy cie li
obu szkół, da ją ce moż li wość
wy mia ny po glą dów, po sze rza ją -
ce wie dzę dy dak tycz ną, a tak że
sta no wią ce dla obu stron źró -
dło in for ma cji o sys te mach
szkol nic twa.

AR

Spo tka nie dwóch kul tur

-Gra tu lu ję. Nie tyl ko je steś zna ko mi tym spor tow cem, ale też świet nym pro -
pa ga to rem, pro mu ją cym, dzię ki od no szo nym suk ce som spor to wym Bu -
sko -Zdrój – te sło wa z ust bur mi strza Wal de ma ra Si ko ry usły szał Da mian
Sa tor, za wod nik Klu bu Spor to we go „Sło necz ko”.

Da mian Sa tor to nie kwe stio no wa na gwiaz da Klu bu Spor to we go „Sło necz ko”
dzia ła ją ce go w Bu sku -Zdro ju. Wy star czy prze śle dzić te go rocz ne osią gnię cia te go
mło de go za wod ni ka. Da mian zdo był pierw sze miej sce w Świę to krzy skich Igrzy -
skach Mło dzie ży Szkol nej w In dy wi du al nych Bie gach Prze ła jo wych Szkół Gim na -
zjal nych rocz nik 1996-98 na dy stan sie 1500 me trów chłop ców w Ry twia nach. Za jął
dru gie miej sce w Mi strzo stwach Wo je wódz twa Świę to krzy skie go Związ ku Lek kiej
Atle ty ki i Świę to krzy skie go Zrze sze nia LZS w Bie gach Prze ła jo wych, w ka te go rii ju -
nior młod szy na dy stan sie 3 000 me trów. Mi strzo stwa od by ły się w miej sco wo ści
Koń skie. Do nie go na le ży rów nież sre bro zdo by te w Mi strzo stwach Pol ski w Bie -
gach Gór skich sty lem an glo sa skim, na krót kim dy stan sie pod czas XI Mi strzostw
Pod kar pa cia, w ka te go rii ju nio rzy młod si uro dze ni w la tach 1995-1996 na dy stan -
sie 4 ki lo me trów, któ re od by ły się  w Ustrzy kach Dol nych.

30 kwiet nia pod czas spo tka nia w miej skim ra tu szu Da mian oraz Zdzi sław Pe -
re pecz ko, tre ner za wod ni ka otrzy ma li dy plo my i upo min ki od gmi ny. – Naj waż niej -
sze byś re ali zo wał się w tym co ro bisz i czer pał z te go sa tys fak cję – po wie dział bur -
mistrz, gra tu lu jąc za wod ni ko wi.

Sło wa uzna nia za pra cę tre ner ską usły szał rów nież Zdzi sław Pe re pecz ko, pre -
zes Klu bu Spor to we go „Sło necz ko”, któ ry nie krył du my ze swo je go za wod ni -
ka.

Gra tu la cje zło ży li rów nież: wi ce bur mistrz Hen ryk Ra dosz oraz An na Pa paj, za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Oświa ty i In fra struk tu ry Spo łecz nej. 

Tekst i fot. EHR

Mło dy wie kiem,

wiel ki 
du chem



Po ni dzie, mo ja Ma ła Oj czy zna
Trze cie miej sce w te go rocz nej edy cji Po wia to we go Kon kur su „Po ni -
dzie – Mo ja Ma ła Oj czy zna” za ję ła dru ży na z Sa mo rzą do we go Gim na zjum
im. Św. Kin gi w skła dzie An na Sro ka, Aga ta Ku zon, Ka ro li na Ba ran, Ka mil
Dry ja, Da wid So sin i Prze my sław Pio trow ski.

Ce lem kon kur su or ga ni zo wa ne go od 12 lat przez Sa mo rzą do we Gim na zjum
nr 1 w Bu sku - Zdro ju jest roz wi ja nie u uczniów za in te re so wań zwią za nych z re gio -
nem, w któ rym miesz ka ją, po zna wa nie je go hi sto rii oraz wa lo rów tu ry stycz nych
i kra jo znaw czych. 

Te ma tem prze wod nim te go rocz ne go kon kur su by ły „Atrak cje tu ry stycz ne Po -
ni dzia”. Ucznio wie przy go to wa li prze wod nik mul ti me dial ny po No wym Kor czy nie
wcie la jąc się w ro le prze wod ni ków z XIII wie ku. Do czę ści do ty czą cej prac pla stycz -
nych za kwa li fi ko wa ne zo sta ły pra ce Klau dii Wie czo rek i Da wi da Spó ta. Wy róż nie -
nie otrzy mał Da wid za pra cę na te mat „Mło dza wy – Ogród na Roz sta jach”. 

Pro jekt „Atrak cje tu ry stycz ne Po ni dzia” zo stał przy go to wa ny pod kie run kiem na -
uczy cie li: Gra ży ny Kań skiej, Mo ni ki Ka szu by, Bar ba ry Wit koś i Lesz ka Chro bo ta.

AN NA NO WAK
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Pie nią dze na za byt ki
Po nad 170 tys. zł bę dą kosz to wa ły pra ce zwią za ne z od re stau ro wa niem cmen -

ta rza wo jen ne go w Czar ko wach. Dzię ki sta ra niom wój ta gmi ny No wy Kor czyn
Paw ła Za gai uda ło się po zy skać na ten cel kwo tę 140 tys. zł od Ra dy Ochro ny Pa -
mię ci Walk i Mę czeń stwa. Resz tę sta no wić bę dzie wkład wła sny gmi ny. 

Za kres ro bót re mon to wo – kon ser wa tor skich obej mo wał bę dzie od no wie nie
po mni ka „Ku chwa le pierw szych bo jów Jó ze fa Pił sud skie go o nie pod le głość Pol -
ski”, mo gił po le głych le gio ni stów oraz wy ko na nie ogro dze nia cmen ta rza. Pra ce roz -
ło żo ne zo sta ły na dwa la ta. Waż ne, by za koń czy ły się do 2014 ro ku, kie dy to bę -
dzie my ob cho dzić set ną rocz ni cę wy bu chu I woj ny świa to wej. 

AN NA NO WAK

No wo kor czyń skie ob cho dy Świę -
ta Kon sty tu cji 3 Ma ja za in au gu ro -
wa ła msza świę ta od pra wio -
na o godz. 12.00 w Ko ście le Św.
Trój cy, w któ rej uczest ni czy ła gru -
pa wier nych, miej sco wa straż,
gru pa kom ba tan tów, pocz ty
sztan da ro we oraz or kie stra dę ta
im. Ja na III So bie skie go.

Po na bo żeń stwie uczest ni cy pa trio -
tycz nej ma ni fe sta cji przy dźwię kach or -
kie stry prze szli uli ca mi No we go Kor -
czy na pod po mnik upa mięt nia ją cy mę -
czeń stwo Po la ków w okre sie dru giej

woj ny świa to wej, gdzie przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych oraz de le ga cje
szkół zło ży li kwia ty i za pa li li zni cze
pod po mni kiem. 

Prze mó wie nie oko licz no ścio we wy -
gło sił wójt Pa weł Za ga ja pod kre śla jąc,
że mi nę ło już ty le lat, a my wciąż
z ogrom nym wzru sze niem śle dzi my
bieg hi sto rii i uro czy ście ob cho dzi my
rocz ni cę uchwa le nia Kon sty tu cji 3 ma -
ja. W tym ro ku mi nę ło 221 lat od te go
waż ne go wy da rze nia. 

AN NA NO WAK

Świę to 3 Ma ja w No wym Kor czy nie

W rocznicę
zbrodni
katyńskiej
W nie dzie lę, 15 kwiet nia w ko ście le św.
Trój cy w No wym Kor czy nie od by ły się
uro czy sto ści upa mięt nia ją ce 72 rocz ni -
cę zbrod ni ka tyń skiej oraz 2 rocz ni cę
tra ge dii pod Smo leń skiem.

We mszy świę tej spra wo wa nej w in ten -
cji ofiar Ka ty nia i Smo leń ska uczest ni czy li
tłum nie ze bra ni wier ni, a wśród nich de le -
ga cje władz sa mo rzą do wych, kom ba tan tów,
stra ży po żar nej oraz szkół z te re nu gmi ny.
Mu zycz ną opra wę uro czy sto ści za pew ni ła
or kie stra dę ta im. Ja na III So bie skie go
z No we go Kor czy na.

Po mszy św. ucznio wie Pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej w No wym Kor czy nie
za pre zen to wa li część ar ty stycz ną, w któ rej
z za du mą i re flek sją przy po mnie li tra gicz ne
wy da rze nia z na szej współ cze snej hi sto rii. 

Po przej ściu na plac przy ko ściel ny
de le ga cje władz sa mo rzą do wych, To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi Kor czyń skiej
oraz szkół zło ży ły kwia ty i za pa li ły zni -
cze przed obe li skiem upa mięt nia ją cym
za mor do wa ne go w Ka ty niu Lu dwi ka
Bor ka oraz tra gicz nie zmar łe ofia ry ka ta -
stro fy smo leń skiej. 

Na za koń cze nie głos za brał wójt Pa -
weł Za ga ja, dzię ku jąc wszyst kim tym,
któ rzy się przy czy ni li do zor ga ni zo wa -
nia i uświet nie nia uro czy sto ści. Pod kre -
ślił, że te hi sto rycz ne wy da rze nia nio są
uni wer sal ne prze sła nie dla po ko le nia
mło dzie ży, bo uczą sza cun ku do ży cia
i je go war to ści. Na wet tra gicz ne rocz ni -
ce po ka zu ją na szą pol skość w kon tek -
ście lu dzi, któ rzy wy wal czy li nam wol -
ność, god ność by cia Po la kiem, a tak że
praw dę hi sto rycz ną na prze kór to ta li ta -
ry zmo wi XX wie ku.

AN NA NO WAK

Dzień Zie mi jest to świę to ma ją ce
na ce lu krze wie nie kul tu ry i po -
staw eko lo gicz nych oraz uświa -
da mia nie lu dziom pro ble mów
zwią za nych z eko lo gią. 

Po raz pierw szy Dzień Zie mi
ob cho dzo ny był 22 kwiet nia 1970
ro ku w Sta nach Zjed no czo nych.
W ten spo sób lu dzie chcie li wy ra zić
pro test prze ciw ko nisz cze niu ota cza -
ją ce go ich śro do wi ska. W tym wła -
śnie dniu miesz kań cy Zie mi za sta na -
wia ją się, ja kich spu sto szeń do ko na -
li na swo jej pla ne cie, ja kie są skut ki
i jak to moż na zmie nić. Te go dnia
każ dy po wi nien po my śleć, co moż -
na zro bić w swo im naj bliż szym śro -
do wi sku, aby ulżyć Zie mi i „za przy -
jaź nić się z nią”.

Ucznio wie Pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej w No wym Kor czy nie
od wie lu lat ak tyw nie włą cza ją się
w or ga ni za cję Dnia Zie mi. Ob cho dy
Dnia Zie mi są za wsze po prze dzo ne
ak cją „Sprzą ta nia Świa ta”, w cza sie
któ rej zbie ra ne są śmie ci w No wym
Kor czy nie i oko licz nych miej sco wo -
ściach. Po cie sza ją cym jest fakt, że
z ro ku na rok wor ków ze śmie cia mi
jest co raz mniej. Świad czy to o tym,

że świa do mość eko lo gicz na miesz -
kań ców gmi ny No wy Kor czyn wzra -
sta z ro ku na rok.

20 kwiet nia uli ca mi No we go
Kor czy na ucznio wie klas IV -VI kor -
czyń skiej pod sta wów ki prze ma sze -
ro wa li w barw nym ko ro wo dzie. Pro -
eko lo gicz ne ha sła na trans pa ren tach
przy po mi na ły miesz kań com gmi ny,
że „Od pa dek do od pad ka, a uzbie -
ra się okład ka”, „Klien cie ku puj
z gło wą, przy noś wła sną tor bę z so -
bą”, „Sza nuj pięk ną sza tę Zie mi, nie
śmieć, Zie mia to do ce ni”. Naj młod -
si ucznio wie klas I -III nie śli na to -
miast ko lo ro we ba lo ny i kwia ty
z bi bu ły. 

W mon ta żu słow no – mu zycz -
nym pt. „Ca li necz ka i kło po ty miesz -
kań ców Le śne go Źró deł ka Ży cia”
uka za ne zo sta ły dzie je Zie mi oraz
pro ble my miesz kań ców la su. Uro ku
ca łe mu przed sta wie niu do da wa ły wła -
sno ręcz nie wy ko na ne przez uczniów
stro je i ko stiu my.

Te go rocz nym ob cho dom Świę ta
Mat ki – Zie mi przy świe ca ło mot to:
„Gdy po le sie nic nie zo sta nie – co się
z na mi sta nie”. 

AN NA NO WAK

Kor czyń ski Dzień Zie mi

KOLUMNA SAMORZĄDOWA GMINY NOWY KORCZYN
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W kon fe ren cji udział wzię li: He inz
Kauf mann dy rek tor Biu ra Szwaj car sko -
-Pol skie go Pro gra mu Współ pra cy, Syl -
wia Sło miak z Biu ra Szwaj car sko -Pol -
skie go Pro gra mu Współ pra cy – opie -
kun pro jek tu, Ma riusz Ka sprzyk za stęp -
ca dy rek to ra Wła dzy Wdra ża ją cej Pro -
gra my Eu ro pej skie, To masz Dy ląg kie -
row nik Ze spo łu ds. Szwaj car sko -Pol skie -
go Pro gra mu Współ pra cy we Wła dzy
Wdra ża ją cej Pro gra my Eu ro pej skie,
przed sta wi cie le bu skie go ma gi stra tu
oraz gmin bio rą cych udział w przed się -
wzię ciu, rad ni, soł ty si i be ne fi cjen ci
pro jek tu.

Wszyst kich ze bra nych po wi tał go -
spo darz kon fe ren cji, bur mistrz Wal de -
mar Si ko ra, któ ry zwró cił uwa gę na ro -

lę ko lek to rów sło necz nych we współ -
cze snym świe cie, pod kre ślił rów nież, że
są one szan są na roz wój re gio nu, jak
i po pra wę wa run ków ży cia miesz kań -
ców Po ni dzia. 

He inz Kauf mann za zna czył, że
przed się wzię cie so lar ne jest du żym wy -
zwa niem dla re ali za to rów nie tyl ko
pod wzglę dem rze czo wym, ale też wy -
zwa niem w za kre sie współ pra cy mię dzy
dwo ma kra ja mi Pol ską  i Szwaj ca rią.
Wspo mi nał rów nież o głów nych ce lach
pro jek tu ta kich jak: po pra wa sta nu śro -
do wi ska i bi lan su ener ge tycz ne go. 

Ma riusz Ka sprzyk po gra tu lo wał
wszyst kim oso bom i in sty tu cjom za an -
ga żo wa nym w przed się wzię cie, tym,
któ rzy przy go to wy wa li je od stro ny ad -
mi ni stra cyj no -praw nej i tym, któ rzy bę -
dą je re ali zo wać. 

Ogól ne in for ma cje oraz ce le Szwaj -
car sko -Pol skie go Pro gra mu Współ pra cy
przed sta wi ła Wio let ta Ty ma, in spek tor
Wy dzia łu Roz wo ju Stra te gicz ne go, In -
we sty cji i Dro go wnic twa bu skie go ma -
gi stra tu. 

Ge ne zę przed się wzię cia omó wi ła
An na Przy bo row ska -Ryś, za stęp ca na -

czel ni ka Wy dzia łu Roz wo ju Stra te gicz -
ne go i Dro go wnic twa, zaś za kres rze -
czo wy in we sty cji za pre zen to wał To -
masz Mierz wa, wi ce bur mistrz mia sta
i gmi ny Bu sko -Zdrój.

Za rys pro jek tu so lar ne go zo stał
osta tecz nie za ak cep to wa ny przez stro nę
szwaj car ską w sierp niu 2010 ro ku. Ko -
lej nym kro kiem by ło zło że nie przez
gmi nę Bu sko -Zdrój kom plet nej pro po -
zy cji pro jek tu. Umo wa o do fi nan so wa -
nie in we sty cji mię dzy stro ną pol ską,
a szwaj car ską pod pi sa na zo sta ła 16
stycz nia 2012 ro ku, a 20 lu te go gmi -
na Bu sko -Zdrój, ja ko li der pro jek tu
pod pi sa ła umo wę na re ali za cje przed -
się wzię cia z Wła dzą Wdra ża ją cą Pro gra -
my Eu ro pej skie. 

Ko lek to ry sło necz ne za mon to wa -
ne zo sta ną łącz nie na 22 bu dyn kach
uży tecz no ści pu blicz nej i bli sko na 4
tys. pry wat nych bu dyn kach miesz kal -
nych. W Bu sku -Zdro ju obiek ty, w któ -
rych zo sta ną za mon to wa ne in sta la cje
so lar ne to: Pły wal nia Miej ska im. Ste -
fa na Ko men dy, Po wia to wy Mię dzysz -
kol ny Ośro dek Spor to wy i Ze spół
Opie ki Zdro wot nej (szpi tal). W ra -
mach pro jek tu zo sta ną rów nież za -
mon to wa ne ogni wa fo to wol ta icz ne,
słu żą ce do oświe tla nia no wej czę ści
Par ku Zdro jo we go.

W za kre sie sze ro ko po ję tej pro mo -
cji pro jek tu so lar ne go od bę dą się szko -
le nia dla dzie ci i mło dzie ży szkół gmin -
nych oraz uczest ni ków pro jek tu. 

Sza cun ko we kosz ty re ali za cji za da -
nia to kwo ta 67 mi lio nów zło tych,
z cze go do fi nan so wa nie w ra mach
Szwaj car sko -Pol skie go Pro gra mu Współ -
pra cy wy no si 75 proc. czy li oko ło 50
mi lio nów zło tych, po zo sta łe 25 proc.
kosz tów to wkład wła sny be ne fi cjen ta.
Na wy ko na nie in sta la cji so lar nej na Pły -
wal ni Miej skiej w Bu sku -Zdro ju gmi -
na Bu sko -Zdrój uzy ska ła rów nież do ta -
cję z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. 

Po pre zen ta cjach nad szedł czas
na py ta nia do ty czą ce in we sty cji. Be ne fi -
cjen ci py ta li m.in. o ro dza je ko lek to -
rów, spo sób ich mon to wa nia oraz tech -
nicz ne prze glą dy in sta la cji. 

War to przy po mnieć, że w przed się -
wzię ciu so lar nym bie rze udział 10
gmin: gmi na Bu sko -Zdrój – li der pro -
jek tu oraz gmi ny: Gnoj no, No wy Kor -
czyn, Pa ca nów, So lec -Zdrój, Stop ni ca,
Tu czę py, Wi śli ca, Piń czów i Ki je.

Pro jekt współ f i nan so wa ny jest
przez Szwaj ca rię w ra mach szwaj car -
skie go pro gra mu współ pra cy z no -
wy mi kra ja mi człon kow ski mi Unii
Eu ro pej skiej. 

Ja ki pan ta ki kram
Miej ski plac tar go wy przy ul. Sta wo wej i Kró lo wej
Ja dwi gi w Bu sku -Zdro ju zo sta nie prze bu do wa ny.
Opra co wy wa ny jest wła śnie pro jekt bu dow la no -
-wy ko naw czy te go przed się wzię cia. 

W po łu dnio wo -wschod niej czę ści obec ne go pla cu tar go we go przy ul. Sta wo wej
i Kró lo wej Ja dwi gi sta nie osiem wiat han dlo wych prze zna czo nych do sprze da ży ar -
ty ku łów rol no -spo żyw czych i pro duk tów prze my sło wych. Wia ty usta wio ne zo sta ną
w jed nym cią gu, każ da o dwu spa do wym da chu. Drew nia na kon struk cja więź by da -
cho wej opar ta bę dzie na be to no wych słu pach. W środ ko wej czę ści każ dej z wiat
pla no wa ne jest umiesz cze nie szkla nych świe tli ków, któ re do świe tlą część han dlo wą.
Pod wia ta mi znaj do wać się bę dą miej sca prze zna czo ne do han dlu – sto ły, ła wy żel -
be to we, itp.

Na te re nie prze bu do wa ne go tar go wi ska po wsta ną rów nież miej sca prze zna czo -
ne do han dlu z sa mo cho dów tzw. miej sca po sto jo we, zlo ka li zo wa ne bę dą one
w pół noc no -wschod niej czę ści pla cu.

Wjazd na plac tar go wy za pew ni ist nie ją cy już zjazd z ul. Kró lo wej Ja dwi gi. Po -
nad to na te re nie prze bu do wy wa nej czę ści tar go wi ska po wsta nie no wy układ ko mu -
ni ka cji pie szo -jezd nej. W związ ku z tym wy re mon to wa na zo sta nie rów nież ist nie ją -
ca na wierzch nia as fal to wa.

Za rów no wia ty han dlo we, jak i te ren tar go wi ska bę dą oświe tlo ne. Nie za brak -
nie też ro ślin no ści – traw ni ków i krze wów ozdob nych. W po łu dnio wej czę ści te re -
nu, ob ję te go prze bu do wą sta nie bu dy nek sa ni tar no -so cjal ny. 

Prze bu do wa miej skie go pla cu tar go we go przy ul. Sta wo wej w Bu sku -
-Zdro ju re ali zo wa na jest w ra mach pro jek tu „Mój Ry nek”. Głów nym ce lem
przed się wzię cia jest po pra wa funk cjo nal no ści pla cu tar go we go oraz wa run -
ków sprze da ży bez po śred niej, a co za tym idzie, roz wój lo kal nej przed się -
bior czo ści. Przy szły wy gląd prze bu do wa nej czę ści pla cu tar go we go przed sta -
wia wi zu ali za cja. 

EHR

Mi lio ny na so la ry
24 kwietnia 2012 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się
konferencja inauguracyjna projektu pn. „Instalacja systemów energii
odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych
w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. 

reklama
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Od po raż ki 
do po raż ki 

reklama

Nie uło ży ły się po my śli tre ne ra ostat nie
spo tka nia Pia sta Stop ni ca. 3 ma ja u sie bie
prze grał z li de rem ta be li KSZO 1929 Ostro -
wiec 0:3 (0:2) po go lach stra co nych w wy ni -
ku błę dów w obro nie. 

Ostrow cza nie wi dać by ło z ob ra zu gry, że są ze spo łem wy bie ga nym, szyb kim
i spraw nym w ope ro wa niu pił ką, a wszę do byl ski strze lec pierw szych dwóch go li
Piotr Ma ze pa bez względ nie wy ko rzy stał po tknię cia stop nic kich de fen so rów. Piast
zo stał roz mon to wa ny w pierw szej czę ści me czu przez KSZO szyb ką grą skrzy dła -
mi cze go kon se kwen cją by ły dwa go le. Trze cia bram ka by ła już na stęp stwem ofen -
syw nej gry Pia sta w dru giej po ło wie i ko lej ne go błę du li nii de fen syw nych. 

Do Stop ni cy za swo im ze spo łem przy je cha ła „gło śna” gru pa kil ku na stu mło -
dych ostro wiec kich ki bi ców do pin gu jąc KSZO do wal ki o li go we punk ty. Spo kój
na sta dio nie i po me czu za pew ni li spraw nie i sku tecz nie „od pra wia jąc ich do do -
mu” po za wo dach po li cjan ci z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Bu sku -Zdro ju
pod do wódz twem sa me go ko men dan ta. 

Stop ni cza nie nie spro sta li też w nie dzie lę, 6 ma ja w wy jaz do wym me czu pią tej
dru ży nie ta be li GKS Rud ki prze gry wa jąc 3:0, mi mo iż pro wa dzi li rów no rzęd ny po -
je dy nek. Pia sto wi w obu tych spo tka niach po pro stu za bra kło sku tecz no ści.

Tekst i fo to. RO BERT GWÓŹDŹ
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Bu sko Bu sko 
po ka za ło kla sę
W nie dzie le po po łu dnie, na za koń cze nie pił kar skie go dłu gie go week en du,
MKS Bu sko na wła snym sta dio nie po ko nał dru ży nę Mo ra vii Mo ra wi ca 3:1.
Bram ki dla bu skie go ze spo łu zdo by li Wie sław Fran cuz, Ka mil Ko la now ski i
Ma riusz Bo gu szew ski.

Po tycz ka ta mia ła być re wan żem Mo ra vii za je sien na po raż kę 7:0. Fa wo ryt oraz
wi ce li der kla sy okrę go wej MKS Bu sko po ka zał jed nak kla sę. Spo tka nie roz po czę ło
się od wza jem ne go ba da nia sił, lecz z upły wem pierw szej po ło wy tem po me czu
przy bie ra ło na si le. 

Oba ze spo ły stwa rza ły so bie oka zje ale bra ko wa ło wy koń cze nia lub na dro dze
sta wa li bram ka rze. W 35 mi nu cie spo tka nia zna ko mi ta oka zję by wy pro wa dzić bu -
ski ze spół na pro wa dze nie miał Ma riusz Bo gu szew ski ale je go strzał gło wa z tru -
dem wy bro nił bram karz go ści. Chwi lę póź niej Wie sław Fran cuz w po lu kar nym na -
bi ja pił ka rza Mo ra vii w rę kę.  

Na nic się zda ją pro te sty za wod ni ków z Mo ra wi cy i sę dzia spo tka nia, Da riusz
Fry dryk wska zu je na wap no. Strzał z je de na stu me trów wy ko rzy stu je po pu lar ny Fra -
nek i pod opiecz ni Sła wo mi ra Grze si ka obej mu ją pro wa dze nie. Trzy mi nu ty póź niej
wpa da dru ga bram ka dla bu skie go ze spo łu. Po do środ ko wa niu z le wej stro ny bo -
iska Ka mil Ko la now ski zdo by wa go la. Dwie mi nu ty przed koń cem pierw szej czę -
ści spo tka nia z po wo du kon tu zji bo isko mu siał opu ścić Ar ka diusz Cha ry ga za któ -
re go wszedł Pa weł Ban du ra.

W dru giej po ło wie gra się wy raź nie za ostrzy ła cze go efek tem by ła spo ra licz ba
fau li. Bu ski ze spół roz cią gnął grę i pró bo wał ata ko wać skrzy dła mi. Mo ra via mia ła
dwie oka zje do zdo by cia bra mek po rzu cie roż nym ale w obu przy pad kach za wod -
nik z Mo ra wi cy nie tra fił w pił kę. W 66 mi nu cie zna ko mi cie w bram ce spi sał się
Mar cin Cie mie ra, któ ry wy bro nił strzał w okien ko. 

Chwi lę po tym Mo ra via zdo by ła bram kę kon tak to wą. W 80 mi nu cie
spo tka nia Ka mi la Ko se lę za stą pił de biu tant Ja kub Kor dos, któ ry na co
dzień wy stę pu je w dru gim ze spo le. Pięć mi nut przed koń co wym gwizd kiem
Ma riusz Bo gu szew ski usta la wy nik spo tka nia na 3:1. Bram ka to błąd bram -
ka rza go ści któ ry po dał pił kę do... Wie sła wa Fran cu za, a ten ode grał wła -
śnie do Bo gu szew skie go.

Kil ka go dzin wcze śniej na dol nej pły cie bu skie go sta dio nu swój mecz li go wy
ro ze gra ła dru ga dru ży na bu skie go klu bu. Pod opiecz ni Wie sła wa Fran cu za po ko na -
li GKS Szy dłów 3:1. Dwie bram ki dla bu skich re zerw zdo był Bar tosz Gra ca. Na li -
stę strzel ców wpi sał się tak że Ra fał Wit kow ski.

Tekst. DA MIAN BĄK, Fo to. PA WEŁ WACH

W dłu gi ma jo wy week end tem pa
na bra ły pił kar skie roz gryw ki w na -
szym re gio nie. W Świę to Kon sty tu -
cji 3 ma ja pierw szy ze spół roz gry -
wał wy jaz do we spo tka nie z Astrą
Pie ko szów. Dru ży na re zerw na to -
miast o li go we punk ty wal czy ła
w Ka zi mie rzy Wiel kiej z re zer wa mi
Spar ty.

W bar dzo do brych hu mo rach wra -
ca li z Pie ko szo wa pił ka rze MKS Bu sko.
Po do brym, ale cięż kim me czu po ko na -
li tam tej szą Astrę 3:0. Pod opiecz ni tre -
ne ra Sła wo mi ra Grze si ka po de szli do te -
go spo tka nia bar dzo zmo -
ty wo wa ni wy so kim zwy cię -
stwem 10:0 w po przed niej
ko lej ce nad Vic to rią Skalb -
mierz. Już od pierw szych
chwil pró bo wa li wszyst kie -
go, by prze jąć ini cja ty wę
i nie po zo sta wi li go spo da -
rzom zbyt wie le swo bo dy.
Mi mo to, że bu ski ze spół
prze pro wa dził kil ka ład -
nych ak cji, pił ka w pierw -
szej po ło wie nie po tra fi ła
zna leźć dro gi do bram ki
Astry.

Po prze rwie tre ner do ko nał zmia ny
usta wie nia. Za Da wi da Ku mo ra do gry
de sy gno wa ny zo stał Ka mil Ko se la co
przy nio sło efekt w po sta ci lep szej gry.
W 54 mi nu cie spo tka nia bu ska dru ży -
na zdo by ła pierw sze go go la. Po do środ -
ko wa niu Wie sła wa Fran cu za z pra wej
stro ny bo iska na li stę strzel ców wpi sał
się Ra fał Cha ry ga. Na dru gą bram kę ki -
bi ce nie mu sie li dłu go cze kać. Sześć mi -
nut póź niej Nor bert Ku la strza łem gło -
wą pod wyż szył wy nik me czu na 2:0.
Zwy cię stwo przy pie czę to wał Wie sła wa
Fran cuz w 75 mi nu cie, po bar dzo do -

brym do gra niu Mi cha ła
Krze miń skie go.

Trzy punk ty cie szą
bio rąc pod uwa gę to, że
pił ka rzom przy szło grać
na cięż kim te re nie z ze spo -
łem któ ry wio sną wal czy
o utrzy ma nie w świę to -
krzy skiej kla sie okrę go wej.
Po tym spo tka niu MKS
Bu sko z do rob kiem 47
punk tów zaj mu ję dru gą
po zy cję po wo li zbli ża jąc
się do IV li gi. Pierw szy jest
KSZO Ostro wiec gro ma -

dząc na kon cie 63 punk ty, a trze ci Nep -
tun Koń skie z 42 oczka mi na kon cie.

W od mien nych na stro jach wró ci li
z wy jaz do we go spo tka nia pił ka rze re -
zerw bu skie go MKS. W me czu 17 ko -
lej ki świę to krzy skiej kla sy B prze gra li
w Ka zi mie rzy Wiel kiej z re zer wa mi
Spar ty 1:2. Mecz roz po czął się bar dzo
do brze dla bu skie go ze spo łu, któ ry ja -
ko pierw szy zdo był bram kę. Po fau lu
w po lu kar nym rzut kar ny wy ko rzy stał
Mi chał Ban du ra. Chwi lę póź niej strze -
lec bram ki z po wo du kon tu zji mu siał
opu ścić plac gry. Pod ko niec pierw szej
po ło wy Spar ta do pro wa dzi ła do re mi -
su. Po nie do kład nym przy ję ciu pił ki
przez Łu ka sza Mroż ka za wod nik z Ka -
zi mie rzy moc nym strza łem po ko nał Ja -
ku ba Ga daw skie go. 

Dru ga bram ka dla Spar ty pa dła tuż
na po cząt ku dru giej po ło wy. Na li nii
strza łu sta nął jesz cze Ka mil Pod sia dło,
któ ry in ter we niu jąc zmie nił lot pił ki.
Oba ze spo ły koń czy ły spo tka nie w dzie -
siąt kę. W 80 mi nu cie dru gą żół tą,
w kon se kwen cji czer wo ną kart kę otrzy -
mał Pa weł Sar na.

Tekst. DA MIAN BĄK 
Fo to. PA WEŁ WACH

Było 
ciężko, 

ale do
przodu

20 ma ja w Kli mon to wie spo tka ją się
za wod ni cy kra jo wi i za gra nicz ni,
aby wziąć udział w siód mym już
z ko lei Ogól no pol skim Bie gu In te -
gra cyj nym.

W nie dzie lę, 20 ma ja w Kli mon to -
wie od bę dzie się VII Bieg In te gra cyj ny.
Im pre za ta z każ dym ro kiem przy cią ga
do mia stecz ka co raz więk sze rze sze za -
wod ni ków, za rów no tych spraw nych
zdro wot nie, jak i też spraw nych „ina -
czej”. Go spo da rzom i or ga ni za to rom
zma gań bie go wych na kli mon tow skiej
zie mi jest nie zmier nie mi ło, że im pre za,
któ rą jest In te gra cyj ny
Bieg Kli mon tow ski sta ła
się jed nym z klu czo wych
wy da rzeń spor to wych
w ka len da rzu nie jed ne go
spor tow ca. Oprócz po -
zna nia wa lo rów tu ry stycz -
nych Kli mon to wa i oko lic

uczest ni cy bie gu spo ty ka ją się tu, jak
za wsze ze szcze rą go ścin no ścią i ser -
decz no ścią go spo da rzy gmi ny.

Wszy scy, bio rą cy udział w bie gu
za wod ni cy otrzy ma ją pa miąt ko we
me da le, któ re każ de go ro ku swo ją
gra f i ką na wią zu ją do hi sto rii Kli -
mon to wa i do po sta ci, któ re w ja kiś
szcze gól ny spo sób swo im ży ciem
i dzia łal no ścią przy czy ni ły się
do roz wo ju i roz sła wie nia te go pięk -
ne go mia stecz ka.

W te go rocz nej edy cji bie gu upa -
mięt nio na zo sta ła po stać nie ży ją cej He -

le ny Al ber ty ny Her man,
sio stry Ur szu li ze Zgro ma -
dze nia Sióstr Imie nia Je -
zus w Kli mon to wie, któ ra
swo ją po sta wą da ła pięk ny
wzór do na śla do wa nia dla
na stęp nych po ko leń.

AB

W tym bie gu wszy scy są zwy cięz ca mi
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Go spo darz tur nie ju An drzej Zoch,
na co dzień wi ce pre zes Wo je wódz kie -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Kiel cach, był
naj star szym za wod ni kiem tur nie ju
i po mi mo, że no mi nal nie grał na po zy -
cji obroń cy to strze lił 3 bram ki. Ogó -
łem w 10 me czach tur nie ju pa dło 92
go le. Koń co we wy ni ki by ły na stę pu ją -
ce: pierw sze Gli wi ce, dru gie Włosz czo -
wa, trze cie Bu sko -Zdrój i czwar te Ko -
łacz ko wi ce. 

Świet ną at mos fe rę tur nie ju po twier -
dza ją sło wa ka pi ta nów wy stę pu ją cych
dru żyn oraz za pro szo nych go ści. Szef
dru ży ny Gli wic kiej Da mian Ko choń
tak pod su mo wał tur niej: – W Bu sku by -
li śmy już 19 raz i za każ dym ra zem czu -
je my się tu jak u sie bie w do mu. At -
mos fe ra by ła jak zwy kle do bra. An drzej
Zoch, ja ko or ga ni za tor ko lej ny raz
spraw dził się i po mi mo, że był naj star -
szym za wod ni kiem tur nie ju był jak
zwy kle w zna ko mi tej for mie spor to wej.

Ka pi tan Włosz czo wy Ma rek Goł da
po wie dział: – W Bu sku spę dzi li śmy
pięk ny week end. Wspa nia le zor ga ni zo -
wa ny tur niej po zo sta wi nie za po mnia ne
wra że nia. An drzej jak zwy kle wszyst kie -
go do pil no wał i ja ko or ga ni za tor spraw -
dził się re we la cyj nie. By li śmy na tur nie -
ju po raz pierw szy, lecz czu li śmy się
w Bu sku tak, jak sta li by wal cy. 

Ka pi tan dru ży ny bu skiej An drzej
Zoch ta ki mi oto po dzie lił się re f lek sja -
mi: – Sam nie mo gę uwie rzyć, że już
20 lat spo ty ka my się na tur nie ju w Bu -
sku -Zdro ju. Kie dyś przy cho dzi łem
na ha lę z dzieć mi, dziś przy sze dłem
z czwór ką wnu ków. Ja ko ne stor bu -
skiej pił ki wpro wa dzi łem dziś sym bo -
licz nie mło dzi ków młod szych z na sze -
go mia sta na bo isko. Ro ze gra łem swój
mecz tur nie jo wy, a mój wnuk Mak siu
za grał w me czu mło dzi ków. To dla
mnie bar dzo wzru sza ją ce chwi le i łza
się w oku krę ci gdy pa trzę na to
wszyst ko. 

– Je stem prze ko na ny, że tra dy cje
spor to we i pił kar skie w mo jej ro dzi nie
nie za gi ną. Chciał bym tym miej scu
w kil ku pro stych sło wach po dzię ko wać
wszyst kim lu dziom do brej wo li, któ rzy
po ma ga li mi przez te wszyst kie la ta.
Mo im przy ja cio łom i zna jo mym
za wspie ra nie mnie i utwier dza nie

w prze ko na niu, że to co ro bię ma sens
i jest po trzeb ne. Po dzię ko wa nia dla po -
sła Kon stan te go Mio do wi cza za ob ję cie
ho no ro wym pa tro na tem na sze go tur -
nie ju oraz wo je wo dy świę to krzy skie go
Bo żen ty ny Pał ki -Ko ru by za uświet nie -
nie na sze go tur nie ju swą obec no ścią. 

– Szcze gól nie chciał bym po dzię ko -
wać mo jej żo nie oraz ca łej mo jej ro dzi -
nie. Wa sze wspar cie jest dla mnie naj -
waż niej sze. 

– Je śli cho dzi o pla ny, to już
za rok ko lej ny tur niej, a bę dzie to 21.
W trak cie se zo nu let nie go kil ka me czy
w dru ży nie old boy ów za rów no w Bu -
sku, jak i na bo iskach za przy jaź nio -
nych dru żyn.

O pod su mo wa nie ca łe go tur nie ju
po pro si li śmy znaw cę i mi ło śni ka pił ki
noż nej, by łe go pre ze sa Ko ro ny Kiel ce,
wła ści cie la fir my Top Sport Ta de usza
Dut kę. – Pod su mo wu jąc ca ły tur niej
nie spo sób po mi nąć or ga ni za to ra. Mu -
szę po wie dzieć, że nie wie le jest tur nie -

jów ama tor skich o 20-let niej tra dy cji.
Ta kie ini cja ty wy mo gą prze trwać tyl ko
dzię ki za an ga żo wa niu praw dzi wych za -
pa leń ców ta kich jak An drzej. 

Obec na na tur nie ju wo je wo da
świę to krzy ska, a pry wat nie miesz kan ka
Bu ska -Zdro ju, Bo żen ty na Pał ka -Ko ru -
ba po wie dzia ła: – Ser ce ro sło pa trząc,
jak żwa wo An drzej po ru szał się po bo -
isku. Nie je den, spo ro młod szy za wod -
nik mógł by po zaz dro ścić mu ta kiej
kon dy cji. Z ra cji spra wo wa ne go urzę -
du mam oka zję uczest ni czyć w wie lu
po dob nych im pre zach, jed nak tak
wiel kie za an ga żo wa nie spo ty kam dość
rzad ko. Pa trząc na ca łą or ga ni za cję
tur nie ju, utwier dzam się w prze ko na -
niu, że pie nią dze nie są naj waż niej sze.
De ter mi na cja i wza jem ne współ dzia ła -
nie gru py lu dzi ma ją cych wi zje i pla ny
du żo wię cej zna czą od wy so kie go bu -
dże tu. 

Or ga ni za to rzy tur nie ju dzię ku ją
spon so rom: ko men dan to wi po wia to we -
mu Pań stwo wej Stra ży Po żar nej Ka zi -
mie rzo wi Ści bi ło, An drze jo wi Zo cho wi,
bur mi strzo wi Mia sta i Gmi ny Bu sko -
Zdrój Wal de ma ro wi Si ko rze, hur tow ni
Sa wa, fir mie Top Sport z Kielc i przy -
ja cio łom old boy om.

Tekst i fo to. 
AN DRZEJ BY DŁOSZ

Gra li jak za daw nych lat 
Pod koniec kwietnia na hali sportowej w Busku-Zdroju odbył się jubileuszowy 20. Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Posła
Konstantego Miodowicza. W turnieju wystąpiły drużyny z Gliwic, Kołaczkowic, Włoszczowy i Buska-Zdroju. Podstawowym
założeniem organizatorów tego turnieju jest to, aby biorący w nim udział zawodnicy oldboye bawili się dobrze, aby aktywnie i miło
spędzili czas. 
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