
Nic nie zapowiadało
dramatycznych wydarzeń,
jakie zaczęły rozgrywać się
w niedzielne popołudnie
na ulicach Klimontowa.
Przez kilkadziesiąt minut
lekarze pogotowia
ratunkowego i ratownicy
z OSP walczyli o życie
czterech biegaczy,
uczestników
VII Ogólnopolskiego Biegu
Integracyjnego. W akcji
ratunkowej brały udział
trzy karetki pogotowia
ratunkowego i Eurocopter
z Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego z Kielc.
Więcej na str. 2

PIJANI ZA KIEROWNICĄ
W poniedziałkowy poranek policjanci ruchu drogowego, we
wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego
sprawdzili trzeźwość pond 5100 kierowców. 

JEDEN PUNKT I AWANS
MKS Busko-Zdrój zanotował bardzo ważne zwycięstwo. Buszczanie
wygrali w meczu wyjazdowym 27. kolejki świętokrzyskiej klasy
okręgowej z Wichrem Miedziana Góra 2:0 (1:0). 

n
n

n
ga

ze
ta

 B
EZ

PŁ
AT

N
A

n
n

n
ga

ze
ta

 B
EZ

PŁ
AT

N
A

n
n

n
ga

ze
ta

 B
EZ

PŁ
AT

N
A

n
n

n
ga

ze
ta

 B
EZ

PŁ
AT

N
A

n
n

n
ga

ze
ta

 B
EZ

PŁ
AT

N
A

n
n

n
ga

ze
ta

 B
EZ

PŁ
AT

N
A

n
n

n

WYROK JESZCZE NIE ZAPADŁ
Uzdrowisko Busko-Zdrój SA jest nasze, nas wszystkich.
A więc, jak to się dzieje, że nie mamy nic do powiedzenia
w sprawie jego przyszłości? 

POWIATZ ŻYCIA WZIĘTE
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Na po moc   przy le ciał 

śmi gło wiec
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Niech pan to 
opi sze…

Miesz kań cy nie któ rych blo ków
na osie dlu Świer czew skie go bez
żad nych na ka zów upięk sza ją swo je
oto cze nie. Co raz wię cej wo kół kwia -
tów, a nie któ re traw ni ki lep sze niż
na Sta dio nie Na ro do wym, bo mu ra -
wy nie trze ba wy mie niać. Nie ste ty
ma to i złą stro nę. Oto wła ści cie le
psów (z róż nych in nych blo ków) po -
trak to wa li za dba ny plac ja ko do sko -
na łe miej sce na wy bieg dla swo ich
czwo ro no gów. Po ich wi zy cie zo sta -
ją od cho dy, któ re ko siar ka roz pry -
sku je na wszyst kie stro ny. Ko siar kę
ob słu gu ją miesz kań cy nie szczę sne -
go blo ku, klnąc w ży we oczy na fał -
szy wych mi ło śni ków zwie rząt i służ -
by po rząd ko we mia sta, któ re nie wi -
dzą pro ble mu.

Wy pa da cie szyć się z jed ne go:
bab cie nie po zwa la ją ba wić się wnu -

kom na tra wia stym pla cu. Słusz nie,
niech ry su ją na as fal cie! A do wła -
ści cie li czwo ro no gów po wtó rzę
za Sta ni sła wem Trem bec kim:
„Mój – że to ob raz czy pie ska?”
(Por tret Kiop ka, 1796 r.).

W upal ny dzień przy siadł się
do mnie w par ku po środ ku mia sta
rol nik, jak się póź niej oka za ło, spod
Chmiel ni ka. Był pry wat nie u le ka rza
w Bu sku -Zdro ju, bo spra wa nie cier -
pia ła zwło ki. Za wi zy tę za pła cił 80
zł, za le kar stwa 110 zł. Po dró ży bu -
sem już so bie nie li czy. Za py tał
mnie, ile pła cę na pla cu tar go wym
za je den ki lo gram ziem nia ków. Od -
po wie dzia łem zgod nie z praw dą, że
jed ną zło tów kę. To on wte dy za py -
tał, ile ki lo gra mów ziem nia ków mu -
siał sprze dać na dzi siej szy wy da tek
(tzn. ok. 200zł). Oczy wi ście nie wie -
dzia łem, a oka za ło się że ok. 1500
kg! Tak, to nie po mył ka! W czwar tek
sprze dał bo wiem w Chmiel ni ku
han dla rzo wi 100 wor ków po 15 kg,

a za każ dy wo rek brał po dwa zło te.
Mar twi się tyl ko jed nym. W do mu
ma jesz cze kil ka ton ziem nia ków,
ale nie bę dzie miał ko mu je sprze -
dać, bo po ja wi ły się już no we z za -
gra ni cy po 3,5 zł za ki lo gram (je go
sta re, wy cho dzą po 13,3 gro sza
za ki lo gram). Ma też kil ka ton zbo -
ża, ale kup ców nie ma. Po pro stu
nad pro duk cja pło dów rol nych. Mo -
że więc za le sić przy naj mniej pół
Pol ski, wpu ścić tam zwie rzy nę łow -
ną, na któ rą za de wi zy bę dą po lo -
wać z Za cho du.

Je den z mo ich zna jo mych czę -
sto oglą da ob ra dy sej mo we. Po tem
się de ner wu je, zło rze czy wszyst kim,
ale w ko lej nych po sie dze niach znów
ner wo wo uczest ni czy. Po se sji
na te mat eme ry tal nej gra ni cy wie ku,
jak by się tro chę uspo ko ił. Te raz do -
pie ro zro zu miał, że nic nie jest go
w sta nie za sko czyć. Za py tał jak się
po wi nien za cho wać, gdy by kie dyś
spo tkał ja kie goś po sła. Po ra dzi łem,

aby ni gdy po sła nie ob ra żał, nie wy -
po mi nał mu ani przy na leż no ści re li -
gij nej, ani na ro do wej, ani wszel kich
in nych róż nic. Po wi nien za cho wać
się tak, jak Kmi cic z Ku kli now skim
w „Po to pie” pod czas ob lę że nia Ja -
snej Gó ry.

„Pa rol ka wa ler ski! – od rzekł Ku -
kli now ski (…) Za bra mą ja już nie
po seł, i kie dy tak chcesz, to skła dam
do bro wol nie swo ją po sel ską szar żę
i mó wię ci jak pry wat ny: kiń do li cha
tę pa skud ną twier dzę!

I mo gę ci ja ko pry wat ne mu od -
po wie dzieć? (rzekł Kmi cic). Te dy
słu chaj że mnie, pa nie Ku kli now ski,
je steś szel ma, zdraj ca, łotr, ra karz
i ar cy pies! Masz do syć, czy li mam ci
jesz cze w oczy plu nąć?”

Są sie dzie, jest jesz cze in na moż -
li wość. My obaj o po li ty ków się po kłó -
ci my, a oni w sej mo wej re stau ra cji
wy pi ją na zgo dę po ko niacz ku.

KA ZI MIERZ NIE RÓW NY

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
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Nic nie za po wia da ło dra ma tycz -
nych wy da rzeń, ja kie za czę ły roz -
gry wać się w nie dziel ne po po łu dnie
na uli cach Kli mon to wa. Przez kil ka -
dzie siąt mi nut le ka rze po go to wia
ra tun ko we go i ra tow ni cy z OSP
wal czy li o ży cie czte rech bie ga czy,
uczest ni ków VII Ogól no pol skie go
Bie gu In te gra cyj ne go. W ak cji ra -
tun ko wej bra ły udział trzy ka ret ki
po go to wia ra tun ko we go i Eu ro cop -
ter z Lot ni cze go Po go to wia Ra tun -
ko we go z Kielc.

Nie dzie la, 20 maj, go dzi -
na 15.00. Ry nek w Kli mon to wie.
Na star cie dłu go dy stan so we go bie gu
sta je kil ku dzie się ciu mło dych bie ga czy,
w tym kil ku z Ukra iny. Jest upal ne po -
po łu dnie. Za wod ni cy bie gną tra są pro -
wa dzą cą przez naja trak cyj niej sze miej -
sca te go ma low ni czo po ło żo ne go mia -
stecz ka. Przed ni mi do po ko na nia 10
ki lo me trów. W upa le, przy tem pe ra tu -
rze się ga ją cej 28 stop ni, bie gną w słoń -
cu, aby osią gnąć me tę, aby po ko nać
do pa da ją ce ich zmę cze nie. Chcą udo -
wod nić so bie i in nym, że po tra fią być
sil ni, że po tra fią po ko nać w so bie chwi -
le sła bo ści i do biec do me ty. 

Kil ka na ście mi nut po go dzi nie
16.00 ci szę spo koj ne go o tej po rze
mia stecz ka prze ry wa ją prze raź li wie sy -
gna ły ka ret po go to wia ra tun ko we go
i wo zów stra żac kich. Sie dzą cy na sta -
dio nie ki bi ce, któ rzy oglą da ją mecz
LKS Kli mon to wian ki z Basz tą Ry twia -
ny, nie są jesz cze świa do mi, że tuż
za mu rem sta dio nu ze spo ły me dycz -
ne dwóch ka re tek po go to wia ra tun ko -
we go z San do mie rza wal czą o ży cie
trzech bie ga czy, któ rzy za sła bli w cza -
sie bie gu.

Je den z za wod ni ków tuż
po prze kro cze niu li nii me ty po czuł się
źle. Oparł się o słu pek. Obec ny
na miej scu le karz na tych miast przy -
cho dzi mu z po mo cą. Za wod nik
po chwi li tra ci przy tom ność. Obec ni
na ryn ku stra żac cy po da ją tlen. Le karz
ro bi wszyst ko, aby ra to wać za wod ni ka.
Stan je go okre śla się ja ko bar dzo cięż -
ki. Nie re agu je na głos, na in ne bodź -
ce. Wstęp ne roz po zna nie udar ciepl ny.
Bie ga czo wi udzie la na jest wszel ka do -
stęp na po moc me dycz na. Miej sco wi
le ka rze Da riusz Kwa piń ski i Ewa Mro -
zow ska Ba ran do mo men tu przy by cia
ka ret ki ro bią wszyst ko, aby ura to wać
ży cie bie ga czo wi.

W tym sa mym cza sie do or ga ni -
za to rów bie gu do cho dzą ko lej ne dra -
ma tycz ne mel dun ki, we zwa nia o szyb -
ką po moc le kar ską. Na dzie wią tym ki -
lo me trze tra cą przy tom ność trzej za -
wod ni cy – bie gacz z Tar no brze ga
i dwie bie gacz ki, trzy dzie sto pa ro let nia
ko bie ta z Gra bi ny i dzie więt na sto let -
nia dziew czy na z Kli mon to wa. Stan
jed nej z nich, tej trzy dzie sto pa ro let -
niej, le ka rze oce nia ją ja ko bar dzo cięż -
ki. Ca ła trój ka od wie zio na zo sta je
do szpi ta la po wia to we go do San do -
mie rza.

Wciąż tra wa wal ka o ży cie bie -
ga cza. Na po moc we zwa ne zo sta je po -
go to wie lot ni cze. Do cho dzi go dzi -
na 16.30. Z lot ni ska kie lec kie go po go -
to wia lot ni cze go w Ma sło wie star tu je
Eu ro cop ter HEMS i kie ru je się w stro -
nę Kli mon to wa. Jest 86 mi nu ta me -
czu, kie dy na proś bę le ka rza Da riu sza
Kwa piń skie go zo sta je prze rwa ne spo -
tka nie. Na zie lo nej mu ra wie bo iska
po ja wia się stra żac ki sa mo chód ra tow -

ni czy. Za chwi lę lą do wać ma śmi gło -
wiec. 

Męż czy zna le ży na no szach
okry ty fo lią. Jest przy tom ny. Re agu je
na za da wa ne py ta nia. Le ka rze ota cza ją
go opie ką me dycz ną. Dla za ło gi HEMS
roz po czy na się tzw. „zło ta go dzi na”,
któ rej li cze nie za czy na się od mo men tu
star tu i trwa aż do chwi li prze trans por -
to wa nia cho re go dro gą lot ni czą
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we -
go. Wszyst ko to, ca ła ta ak cja ra to wa nia
czło wie ka, roz gry wa się na oczach sie -
dzą cych na try bu nach ki bi ców.

Gdzieś z da la do cho dzi cha rak te -
ry stycz ny war kot sil ni ków śmi głow ca.
Żół to czer wo ny Eu ro cop ter po ja wia się
na błę kit nym nie bie. Sta je się co raz
bar dziej wi docz ny. Jest co raz bli żej.
Jed no, dru gie, trze cie okrą że nie i po -
wo li, bar dzo ła god nie pod cho dzi
do lą do wa nia. Pi lot lek ko sa dza ma szy -
nę na pły cie bo iska. Ze śmi głow ca wy -
sia da le karz z tor bą pierw szej po mo cy
i pod cho dzi do cho re go. Przez pa rę
mi nut trwa ją kon sul ta cje z miej sco wy -
mi le ka rza mi i ba da nie, po czym cho -
ry za nie sio ny zo sta je przez stra ża ków
na no szach do ocze ku ją ce go śmi głow -
ca. De cy zja jest jed na. Bie gacz prze -
trans por to wa ny zo sta nie dro gą lot ni -
czą do szpi ta la do Kielc.

Po dłuż szej chwi li Eu ro cop ter od -
ry wa się od zie lo nej pły ty bo iska. Star tu -
ją ce mu śmi głow co wi to wa rzy szą gło śne
okla ski ki bi ców. To jest pięk ny gest po -
dzię ko wa nia za tak spraw nie prze pro wa -
dzo ną ak cję me dycz ną ra tu ją cą ży cie
mło de mu męż czyź nie. Głów ny sę dzia,
ostrym gwizd kiem roz po czy na 87 mi nu -
tę spo tka nia. Do cho dzi go dzi na 17.00.
TEKST I FO TO. AN DRZEJ BO RYC KI

Na po moc przy le ciał śmi gło wiec Pi ja ni
za kie row ni cą
W po nie dzia łek, 21 ma ja ra no na dro -
gach wo je wódz twa świę to krzy skie go
prze pro wa dzo no dzia ła nia pod kryp -
to ni mem „Trzeź wy po ra nek”. Po li -
cjan ci z ca łe go wo je wódz twa spraw -
dza li trzeź wość wszyst kich kon tro lo -
wa nych kie row ców. 

W po wie cie ję drze jow skim stró że
pra wa za trzy ma li 64-let nie go kie row cę
gim bu sa, któ ry w or ga ni zmie miał po -
nad 1 pro mil al ko ho lu. W Kiel cach kie -
row ca au to ka ru szy ko wał się do wy jaz -
du z przed szko la ka mi. W or ga ni zmie
miał po nad 0,5 pro mi la al ko ho lu. 

W po nie dział ko wy po ra nek po li -
cjan ci ru chu dro go we go, we wszyst kich
po wia tach wo je wódz twa świę to krzy -
skie go spraw dzi li trzeź wość pond 5100
kie row ców. Nie ste ty, aż 38 kie row ców
oka za ło się być pod wpły wem al ko ho -
lu. 22 kie row com zo sta ło za trzy ma ne
pra wo jaz dy. 

Kil ka mi nut przed go dzi ną 7 ra no
po li cjan ci otrzy ma li zgło sze nie, że
w Na gło wi cach w po wie cie ję drze jow -
skim, kie row ca gim bu sa praw do po dob -
nie jest pi ja ny. Na tych miast pod wska -
za ny ad res pod je chał pa trol po li cji. Kie -
row ca gim bu sa, 64-let ni męż czy zna miał
w or ga ni zmie po nad 1 pro mil al ko ho lu.
W au to bu sie prze wo ził 30 dzie ci.

Rów nież w po nie dzia łek ra no
w Kiel cach na ul. Wiel ko pol skiej skon -
tro lo wa no in ne go kie row cę au to bu su.
Miał wy je chać na wy ciecz kę z przed -
szko la ka mi do Bał to wa. Stró że pra wa
za czę li kon tro lę od zba da nia trzeź wo ści
kie row cy. Oka za ło się, że 53-let ni męż -
czy zna ma w or ga ni zmie po nad 0,5
pro mi la al ko ho lu. Kie row com za trzy -
ma no pra wo jaz dy. Obaj za swój czyn
od po wie dzą przed są dem. 

Te go ty pu kon tro le bę dą nie jed no -
krot nie po wta rza ne na te re nie ca łe go
wo je wódz twa. 

KT

SAMO ŻYCIE
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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



Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój SA jest na sze,
nas wszyst kich. A więc, jak to się dzie je,
że nie ma my nic do po wie dze nia w spra -
wie je go przy szło ści? Dla na sze go do -
bra uzdro wi sko mu si ist nieć i roz wi jać
się. Jest do brem na ro do wym i kto, jak
nie my je ste śmy je go wła ści cie lem?

Niech się więc nikt nie dzi wi, że
wszyst kie spra wy zwią za ne z lecz nic twem
uzdro wi sko wym i usłu ga mi to wa rzy szą cy -
mi mu szą być roz wa ża ne w bar dzo sze ro -
kim za kre sie i nie mo że się to obyć bez
bra nia pod uwa gę na sze go gło su. Roz pa -
tru jąc kwe stie zwią za ne z pry wa ty za cją
uzdro wi ska na le ży rów nież wziąć pod uwa -
gę nie tyl ko sa me obiek ty sku pio ne w gru -
pie „Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój SA”, lecz
wszyst kie pod mio ty zwią za ne z lecz nic -
twem uzdro wi sko wym w na szym mie ście.
Uzdro wi sko to tak że uję cia wo dy – za rów -
no mi ne ral nej, jak i siarcz ko wej, to oko ło
700 osób za trud nio nych bez po śred nio
w Uzdro wi sku i nie mniej w fir mach świad -
czą cych usłu gi oko ło uzdro wi sko we. Tak
na praw dę, los ca łe go na sze go mia sta i re -
gio nu w znacz nej czę ści za le ży od obec nie
po dej mo wa nych de cy zji. 

Pa da ją róż ne po my sły. Czę sto głos za -
bie ra ją lu dzie bez od po wied nie go przy go to -
wa nia i wie dzy w tym za kre sie. War to chy ba
przed osta tecz nym fe ro wa niem wy ro ków za -
się gnąć opi nii fa chow ców oraz lu dzi bez po -
śred nio zwią za nych z uzdro wi skiem. A stan
na dziś jest ta ki, że jed ni chcą pry wa ty za cji,
in ni ko mu na li za cji, a jesz cze in ni po zo sta -
wie nia sta nu obec ne go. Nie ste ty, wszyst kich
tych ewen tu al no ści nie da się po go dzić. Lo -
kal ni po li ty cy za pew ne spie rać się bę dą
o to, co bę dzie lep sze. Tu paść mu si py ta -
nie, czy nie ma my do czy nie nia z wo jen ką
i udo wad nia niem, kto ma ra cję i kto ma
więk szość pod czas gło so wa nia? 

Ko mu na li za cja uzdro wi ska
Po mysł pierw szy – ko mu na li za cja, czy -

li prze ję cie mie nia przez go spo dar kę ko mu -

nal ną. Na le ży za dać py ta nie, czy je ste śmy
pew ni, że prze ję cie przez gmi nę Uzdro wi -
ska da mu szan sę roz wo ju? Czy na sza gmi -
na jest w sta nie prze jąć wszyst kie obo wiąz ki
wła ści ciel skie nad tak du żym obiek tem ja -
kim jest uzdro wi sko? 

Tak du ży pod miot to nie tyl ko praw -
do po dob ne zy ski lecz tak że obo wiąz ki.
W przy pad ku ma łe go po py tu na za bie gi
lecz ni cze lub osią gnię cia nie ko rzyst ne go bi -
lan su fi nan so we go po ko mu na li za cji, gmi -
na bę dzie mia ła obo wią zek prze ję cia zo bo -
wią zań te go przed się bior stwa. Idąc da lej,
war to za py tać, czy gmi na po sia da od po -
wied nie za ple cze i przy go to wa nie me ry to -
rycz ne do za rzą dza nia ta kim du żym ma jąt -
kiem. 

Ja ko wła ści ciel gmi na bę dzie zo bo wią -
za na do wspar cia swo jej spół ki w pro ce sach
in we sty cyj nych. Czy w bu dże cie gmi ny są
na to pie nią dze? Je śli od po wiedź na po wyż -
sze py ta nia brzmi – tak, to nie po zo sta je
nam nic in ne go jak ko mu na li za cja. 

Je śli ko mu na li za cja to tyl ko w szer -
szym zna cze niu tzn. prze ję cie uzdro wi ska
przez przy naj mniej dwa sa mo rzą dy, któ re
wy ka zu ją pew ne za leż no ści (związ ki)
z dzia łal no ścią Spół ki. Sa mo rząd gmin ny
jest na pew no za in te re so wa ny uję ciem wód
siarcz ko wych, so la nek i wód mi ne ral nych
oraz oczysz czal nią ście ków po ką pie lo wych
wraz z in fra struk tu rą, jak rów nież upo rząd -
ko wa niem te re nów przy le głych do nie ru -
cho mo ści na le żą cych do gmi ny Bu sko -
-Zdrój. Po za tym gmi na ma wpływ na roz -
wój stre fy uzdro wi sko wej po przez ra cjo nal -
ną go spo dar kę za so ba mi wód siarcz ko -
wych tak aby wszy scy chęt ni mie li do niej
rów ny do stęp. Na to miast sa mo rząd wo je -
wódz ki czy li Urząd Mar szał kow ski wska zu -
je ja ko je den z naj waż niej szych prio ry te tów
roz wo ju wo je wódz twa świę to krzy skie go
na la ta 2014-2020 wła śnie tu ry sty kę zdro -
wot ną, w któ rą wpi su je się uzdro wi sko ja -
ko je den z ele men tów tu ry sty ki uzdro wi -
sko wej. Prio ry te ty te bę dą klu czo wy mi

dzia ła nia mi w no wym okre sie pro gra mo -
wa nia środ ków z Unii Eu ro pej skiej któ re
prze zna czo ne bę dą wła śnie na in we sty cje
w tym ob sza rze. To od po wiedź na py ta nie,
skąd sa mo rząd znaj dzie pie nią dze na roz -
wój uzdro wi ska? Wła śnie ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej. 

Czy gmi na po sia da od po wied nie za ple -
cze i przy go to wa nie me ry to rycz ne do za rzą -
dza nia ta kim du żym ma jąt kiem?

Gmi na Bu sko -Zdrój oraz Urząd Mar -
szał kow ski po sia da jed nost ki or ga ni za cyj ne,
któ re są spół ka mi pra wa han dlo we go.
W przy pad ku gmi ny jest to: Lo tos Sp. z o.o.
i MPGK Sp. z o.o. Je śli cho dzi o Urząd
Mar szał kow ski wy mie nić moż na: Świę to -
krzy skie Cen trum In no wa cji i Trans fe ru
Tech no lo gii Sp. z o. o., Świę to krzy ską Agen -
cję Roz wo ju Re gio nu S.A., Świę to krzy ski
Fun dusz Po rę cze nio wy Sp. z o.o., „Prze wo -
zy Re gio nal ne” Sp. z o.o. oraz Lot ni sko
Kiel ce Sp. z o.o.

W związ ku z po sia da niem wspo mnia -
nych spół ek w każ dym sa mo rzą dzie jest ko -
mór ka or ga ni za cyj na zaj mu ją ca się nad zo -
rem wła ści ciel skim i każ dy z sa mo rzą dów
ma już do świad cze nie i wie dzę o dzia łal no -
ści spół ek pra wa han dlo we go. Spół ka sa mo -
rzą do wa da je rów nież sta bi li za cję pra cy za -
ło gi. Wła dza sa mo rzą do wa wy bie ra na przez
spo łe czeń stwo nie jest za in te re so wa na zwol -
nie nia mi pra cow ni ków. 

A mo że pry wa ty za cja
Po mysł dru gi – pry wa ty za cja, czy li akt

prze ka za nia pry wat ne mu wła ści cie lo wi
pań stwo we go mie nia. Z po zo ru naj prost -
sze roz wią za nie, któ re do star czy pie nią dze
do bu dże tu pań stwa. I tu nie moż na jęk -
nąć – mie li śmy Uzdro wi sko. Jak zo sta nie
przy go to wa na, czy in te re sy za ło gi, pod mio -
tów świad czą cych usłu gi, pod mio tów ko -
rzy sta ją cych z za so bów na tu ral nych zo sta -
ną wła ści wie za bez pie czo ne? Je śli by ło by
tak, to mo że i na le ży uzdro wi sko pry wa ty -
zo wać? 

Nikt nie mo że mieć do nas pre ten sji,
że ma my ja kieś wąt pli wo ści. Nie krę puj my
się za dać py ta nia, co w ta kim przy pad ku zy -
ska my, bo co stra ci my, do sko na le wie my.
Nie da się tu unik nąć py tań: Co zy ska za ło -
ga? Co zy ska ją miesz kań cy na sze go mia sta?
Co zy ska gmi na oraz wszyst kie pod mio ty
zwią za ne z Uzdro wi skiem? 

A mo że od po wie dzi na te py ta nia roz -
wie ją wąt pli wo ści. Obiek tyw nie na le ży
stwier dzić, że pry wat ne obiek ty uzdro wi sko -
we roz wi ja ją się w na szym ku ror cie do sko -
na le. Mo że pry wa ty za cja i wpro wa dze nie
ka pi ta łu przy spie szy roz wój Uzdro wi ska.
Nie chce my, że by to by ło praw do po dob ne,
chce my kon kre tów.

Nie wie my, kto bę dzie in we sto rem? Nie
wie my, czy bę dzie miał za sob ny port fel
na in we sty cje czy ku pi uzdro wi sko na kre -
dyt? W przy pad ku gdy bę dzie miał środ ki
fi nan so we na dal szy roz wój spół ki i re ali za -
cje pla nów stra te gicz nych za rzą du to dla
spół ki bar dzo do brze. No wy wła ści ciel bę -
dzie szu kał przy cho du po przez no we in we -
sty cje i po pra wę stan dar du. W dru gim przy -
pad ku – kup no na kre dyt to no wy wła ści ciel
nie bę dzie miał środ ków na in we sty cje i bę -
dzie zwięk szał swo je zy ski po przez re duk cję
kosz tów: zwol nie nia pra cow ni ków, zmniej -
sza nie kwot prze zna cza nych na wy ży wie nie
ku ra cju szy, na środ ki czy sto ści, na wy po sa -
że nie po koi itp. Aby spła cać kre dy nie wy -
klu czo ne, że bę dzie wy sprze da wał ma ją tek
spół ki.

W tym przy pad ku jest du że ry zy ko bo
nie wie my kto osta tecz nie bę dzie in we sto -
rem i nie ma my na to wpły wu gdyż de cy zję
po dej mu je Mi ni ster stwo Skar bu. Oby był
to ten bo gat szy in we stor…..
Do bre bo pań stwo we

Po mysł trze ci – po zo sta wie nie sta nu
obec ne go. Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój SA już
jest zgod nie z pra wem spół ką pra wa han dlo -
we go, któ re go je dy nym wła ści cie lem jest na -
sze pań stwo. Jed nym z praw wła ści cie la jest
dys po no wa nie swo im ma jąt kiem. Waż ne
jest, by za rzą dza ją cy mie li wi zję roz wo ju
swo jej spół ki i kon se kwent nie dą ży li do sys -
te ma tycz nej po pra wy ja ko ści do star cza nych
usług, a dzię ki te mu do osią ga nia za ło żo -

nych zy sków za rów no fi nan so wych, jak
i spo łecz nych. 

Po zo sta wie nie sta nu obec ne go mo że
być tyl ko z po zo ru bez piecz nym roz wią za -
niem. Czy na sze uzdro wi sko roz wi ja się tak
jak by śmy chcie li? Czy dzia ła nia władz sa -
mo rzą do wych są wła ści we i gwa ran tu ją bez -
piecz ny roz wój miejsc pra cy i usług uzdro -
wi sko wych? Jak wy wią zu je się ze swych obo -
wiąz ków za rząd spół ki, na ile ca ła za ło ga od -
po wie dzial nie dba o klien ta, ma ją tek przed -
się bior stwa i je go opi nię? Je śli wszyst ko jest
do brze nie eks pe ry men tuj my.

W tym przy pad ku jest sta bi li za cja i po -
wol ny roz wój uza leż nio ny od osób za rzą -
dza ją cych i ich pla nów i po dej ścia. In we sty -
cje re ali zo wa ne są z wy pra co wa ne go zy sku
i zdo by tych środ ków ze wnętrz nych.

Dla ochło dy, łyk zim nej wo dy
Za póź no na wła sne po my sły? Szko da,

że dla zna le zie nia naj lep sze go roz wią za nia,
gwa ran tu ją ce go roz wój na sze go mia sta i re -
gio nu, nie po ku szo no się wcze śniej o sze ro -
ką kon sul ta cję. Nie po ka za no wcze śniej al -
ter na ty wy, któ ra być mo że zmo bi li zo wa ła by
sa mo rząd i spo łecz ność pra cow ni ków spół -
ki do zbu do wa nia wła snej wi zji roz wo ju
Uzdro wi ska.

I na ko niec zim nej nie co „Bu sko wian -
ki” na go rą ce gło wy po li ty ków. Przy da ło by
się nie co eks perc kie go po dej ścia. Po li ty ka,
za rów no na po zio mie sa mo rzą do wym, jak
i re gio nal nym nie za wsze jest naj lep szym
do rad cą w tak waż nych dla ca łej spo łecz no -
ści de cy zjach. Bo chy ba każ dy jest świa do -
my, że je den drży o etat na cią gnię ty ja kimś
cu dem przez spryt ną księ go wość do po zio -
mu mi ni mal ne go wy na gro dze nia, dru gi
na pal cach li czy kie row ni cze sta no wi ska
do ob sa dze nia. 

Nie wy obra żam so bie sy tu acji, że pra -
cu ją ca za skrom ne nie zwy kle wy na gro dze -
nie za ło ga, bu do wa ła przez la ta nie swo ją
przy szłość, ale raj dla „ko goś”. Nie za leż nie
od dro gi na ja ką skie ro wa ne zo sta nie na sze
Uzdro wi sko, pil nuj my na szych spraw, bo
coś nie mam prze ko na nia, że o tych
„na do le” ktoś my śli. 

A. B.
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Wy rok jesz cze nie za padł

Po nad 60 tys. osób od wie dzi ło
szcze ciń skie tar gi „Pik nik nad Od -
rą”, któ re od by ły się w dniach 12
i 13 ma ja w jed nym z naj bar dziej
atrak cyj nych miejsc Szcze ci -
na – na Wa łach Chro bre go. Na tar -
gach nie za bra kło przed sta wi cie li
gmi ny Bu sko -Zdrój, „Uzdro wi ska
Bu sko -Zdrój” SA oraz Sa na to rium
„Włók niarz” i „Ni da -Zdrój”. 

Naj waż niej szym wy da rze niem „Pik -
ni ku nad Od rą” by ły Tar gi Tu ry stycz ne
„Mar ket To ur”, któ re w tym ro ku od -
by ły się po raz dwu dzie sty pier szy. Swo -
ją ofer tę pre zen to wa ły na nich biu ra
po dró ży, ho te le, ośrod ki wy po czyn ko -

we, sa na to ryj ne oraz re gio ny i mia sta
tu ry stycz ne z Pol ski i z za gra ni cy. 

Za in te re so wa nie pro po zy cją bu skie -
go ku ror tu prze ro sło naj śmiel sze ocze -
ki wa nia. Od wie dza ją cy py ta li o ofer ty
wy po czyn ko we, tu ry stycz ne, a przede
wszyst kim lecz ni cze na szej gmi ny. Fol -
de ry, ulot ki, ma py i in ne ga dże ty pro -
mu ją ce Bu sko -Zdrój by ły roz chwy ty wa -
ne. Na bu skim sto isku moż na by ło
skosz to wać rów nież do sko na łych wy -
pie ków: ciast i cia ste czek. Nie za bra kło
oczy wi ście ro dzi mej „Bu sko wian ki”.

„Pik nik nad Od rą” to wie le wy da -
rzeń jed no cze śnie. Wy staw cy przy go -
to wa li licz ne atrak cje, za ba wy oraz

spo tka nia z lu do wy mi ar ty sta mi. Pre -
zen to wa ne by ły wy ro by i kuch nia re -
gio nal na. Pięk nie ude ko ro wa ne sto -
iska i su to za sta wio ne sto ły ku si ły od -
wie dza ją cych. Hi tem im pre zy by ło
„Wiel kie Go to wa nie” pod czas któ re go
przy go to wy wa na by ła w ol brzy mim
ga rze o po jem no ści 2 500 li tra po tra -
wa. W tym ro ku by ła to zu pa pie czar -
ko wa.

Po nad to w ra mach „Pik ni ku
nad Od rą” zor ga ni zo wa ne zo sta ły rów -
nież Tar gi Żyw no ści i Pro duk tów Eko lo -
gicz nych „Or ga nic” bę dą ce oka zją
do spo tka nia z pro du cen ta mi żyw no ści. 

War to do dać, że „Pik nik nad Od -
rą” na le ży do naj licz niej od wie dza nych
tar gów w Pol sce. 

TEKST. EHR

Pik nik nad Od rą
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Gwiaz dy sce ny, es tra dy, ka ba re tu,
fil mu i te le wi zji, w tym mię dzy in ny -
mi Edy ta Gór niak, Be ata Ko zi drak,
Go lec uOr kie stra, Man che ster, Piotr
Gąs sow ski, Piotr Cyr wus, Ra fał
Cie szyń ski, Ma riusz Czaj ka, Ar tur
Pon tek, Ra dek Brzó ska wy stą pi ły
w nie dziel ny wie czór, 20 ma ja
na kon cer cie re je stro wa nym przez
Te le wi zję Pol ską w Pa ca no wie.

„Gwiaz dy na uro dzi nach Ko zioł -
ka Ma toł ka” ta ki ty tuł miał nie dziel ny
kon cert, któ ry przy go to wał i wy re ży se -
ro wał Le szek Ku mań ski. W ro lę sym -
pa tycz ne go ca pa w wer sji hi pho po wej
wcie lił się ak tor Piotr Gąs sow ski.
Na es tra dzie bry lo wa li tak że Zbój Ma -
dej, w tej ro li Piotr Cyr wus, zna ny
z ro li Ry sia z se ria lu „Klan” i to wa rzy -
szą cy mu Zbój Ha ker, któ re go grał
Ma riusz Czaj ka. 

La ta ją cym re por te rem „Ba śnio wej
TV” był po pu lar ny pre zen ter Ra dek
Brzóz ka. W po szu ki wa niu za gi nio nych
go ści uro dzi no wych Ko zioł ka Ma toł ka

po ma ga li mu po li cjan ci z se ria lu „Oj -
ciec Ma te usz” czy li Ra fał Cie szyń ski
i Ar tur Pon tek. 

Edy ta Gór niak szla gie ro wo wy ko -
na ła prze bój z fil mu „Po ca hon tas”,
a Be ata Ko zi drak „Rze kę ma rzeń”
z „Pu sty ni i w pusz czy”. Okla ski pu -
blicz no ści zbie ra li też za swo je wy stę py
Ada Szulc, ze spół Man che ster i Go lec
Or kie stra. Ten ostat ni ze spół wy stą pił
w dru giej czę ści re je stro wa ne go kon cer -
tu wcią ga jąc do wspól nej za ba wy zgro -
ma dzo nych na wi dow ni wo kół Eu ro -
pej skie go Cen trum Baj ki po nad pięć
ty się cy wi dzów. 

Jak by ło na uro dzi nach prze sym pa -
tycz ne go ca pa mo że my zo ba czyć na an -
te nie TVP w pro gra mie 1. 

Za re je stro wa ne wi do wi sko mu zycz -
ne Pro gram I Te le wi zji Pol skiej po ka że
3 czerw ca o go dzi nie 17.30. Or ga ni za -
to ra mi kon cer tu by ła Re gio nal na Or ga -
ni za cja Tu ry stycz na w Kiel cach i Eu ro -
pej skie Cen trum Baj ki w Pa ca no wie. 

TEKST I FO TO. RO BERT GWÓŹDŹ

Te le wi zyj ne show w Pa ca no wie

Ko lej ne sto lat 
Pa ni Zo fio
Zo fia Lu dwi kow ska naj star sza miesz kan ka Bu ska -Zdro ju ob cho dzi ła 14
ma ja 2012 ro ku swo je 104 uro dzi ny. 

Zo fia Lu dwi kow ska uro dzi ła się w 1908 ro ku w Jur ko wie. W Za wier ciu skoń -
czy ła se mi na rium na uczy ciel skie. Przed woj ną uczy ła w Bro ni nie oraz Ole śni cy.
W cza sie oku pa cji pro wa dzi ła taj ne na ucza nie ję zy ka pol skie go, hi sto rii i geo gra -
fii. Na le ża ła do Ar mii Kra jo wej. Po woj nie prze nio sła się do Bu ska -Zdro ju. Wy -
cho wa ła wie le po ko leń le ka rzy, praw ni ków, na uczy cie li.

Naj uko chań sza ma ma, bab cia i pra bab cia – tak mó wi o niej ro dzi na. Oso ba
cie pła, od da na bli skim, otwar ta i życz li wa. Au to ry tet dla

wie lu lu dzi.
Dłu gie ży cie pa ni Zo fia za wdzię cza za rów no

pra cy umy sło wej, jak i fi zycz nej. Ak tyw ność
na wie lu płasz czy znach to zda niem ju bi lat ki re -

cep ta na dłu go wiecz ność.
W tym wy jąt ko wym dniu nie za bra kło

ży czeń, kwia tów oraz do wo dów sym pa tii dla
pa ni Zo fii. Kwia ty i list gra tu la cyj ny ju bi lat ka

otrzy ma ła rów nież od bur mi strza mia sta i gmi ny Bu -
sko -Zdrój Wal de ma ra Si ko ry. 
Ży czy my pa ni Zo fii Lu dwi kow skiej ko lej nych lat prze ży -

tych w zdro wiu i oto cze niu ko cha ją cych lu dzi. 

TEKST. EHR



Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Bu -
sku -Zdro ju już po raz pią ty uro czy ście za in -
au gu ro wa ło re ali za cję pro jek tu sys te mo we -
go pn. „No wy Za wód – No wy Start”, edy cja
2012. Pro jekt ten współ fi nan so wa ny jest ze
środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka -
pi tał Ludz ki 2007-2013, Roz wój i upo wszech -
nia nie ak tyw nej in te gra cji przez Po wia to we
Cen tra Po mo cy Ro dzi nie.

Na miej sce kon fe ren cji in au gu ra cyj nej nie -
przy pad ko wo wy bra no go ścin ne i przy ja zne
oso bom nie peł no spraw nym Cen trum Kon fe ren -
cyj ne Sa na to rium Mar co ni miesz czą ce się w bu -
skim par ku zdro jo wym. Pre zes Za rzą du „Uzdro -
wi sko Bu sko -Zdrój” S.A. Woj ciech Le ga wiec,
któ ry zna ny jest ja ko przy ja ciel osób nie peł no -
spraw nych, za dbał o to by w Cen trum Kon fe -
ren cyj nym Sa na to rium Mar co ni uczest ni cy spo -
tka nia czu li się jak u sie bie.

Głów nym ce lem kon fe ren cji by ło przed sta -
wie nie za kre su bez płat ne go wspar cia kie ro wa ne -
go do gru py do ce lo wej pro jek tu czy li do pe ten -
tów Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Bu sku -Zdro ju oraz pre zen ta cja sze re gu za mie -
rzeń in we sty cyj nych w ra mach pro jek tu. 

Kon fe ren cję roz po czął wy stęp Ze spo łu
„Bą bel ki”, któ ry od kil ku lat dzia ła przy Do mu
Po mo cy Spo łecz nej w Gnoj nie. Wo ka li ści i in -
stru men ta li ści wy ko na li utwo ry wła sne go au tor -
stwa oraz „Bar da Po ni dzia” Wojt ka Be lo na. 

Obo wiąz ki kon fe ran sje ra peł nił, pra cu ją cy
na co dzień w Od dzia le Re gio nal nym TVP Kiel -
ce red. Ar tur Świ toń. Cie ka wa opra wa z do mi -
nu ją cą ścian ką re kla mo wą pro jek tu przy cią ga ła
uwa gę i do wo dzi ła szcze gól nej dba ło ści re ali za -
to ra o ko mu ni ka cję i in for ma cję z wy ko rzy sta -
niem no wo cze snych na rzę dzi pro mu ją cych pro -
jekt. War to tak że zwró cić uwa gę na za trud nie nie
przez or ga ni za to rów kon fe ren cji tłu ma cza ję zy -
ka mi go we go Ma rze ny Gwóźdź.

– W bie żą cej edy cji pro jek tu dys po nu je my
środ ka mi bu dże to wy mi w kwo cie po nad 1.5 mi -
lio na zło tych. Jest to dru ga pod wzglę dem wiel -
ko ści za an ga żo wa nia fun du szy eu ro pej skich
na rzecz pro jek tów sys te mo wych alo ka cja w re -
gio nie – stwier dził, roz po czy na jąc ob ra dy An -
drzej Smul czyń ski, dy rek tor PCPR w Bu sku -
-Zdro ju i jed no cze śnie dy rek tor pro jek tu. 

Kon ty nu ując swo ją wy po wiedź dy rek tor A.
Smul czyń ski szcze gól ne po dzię ko wa nia skie ro -
wał na rę ce obec ne go na kon fe ren cji wi ce sta ro -
sty po wia tu bu skie go Sta ni sła wa Klim cza ka.
W tym ro ku Ra da Po wia tu Bu skie go za bez pie -
czy ła środ ki fi nan so we w wy so ko ści po nad 161
tys. zło tych, sta no wią ce wy ma ga ne 10,5 proc.

wkła du wła sne go nie zbęd ne go do re ali za cji pro -
jek tu. Tyl ko dzię ki za an ga żo wa niu władz po wia -
tu bu skie go, za rzą du po wia tu i ra dy po wia tu
oraz dy rek cji PCPR uda ło się po zy skać tak zna -
czą ce środ ki fi nan so we na ak ty wi za cję osób nie -
peł no praw nych i pe ten tów po mo cy spo łecz nej
z po wia tu bu skie go.

W kon fe ren cji uczest ni czy li przed sta wi cie le
władz lo kal nych mia sta Bu sko -Zdrój z wi ce bur -
mi strzem Hen ry kiem Ra do szem. Z ra mie nia In -
sty tu cji Po śred ni czą cej I stop nia w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki czy li Świę -
to krzy skie go Biu ra Roz wo ju Re gio nal ne go
w Kiel cach w spo tka niu uczest ni czy ła Do ro ta
Dwo rak, któ ra spra wu je bez po śred ni nad zór me -
ry to rycz ny nad pro jek tem PCPR. 

Obec ni by li tak że przed sta wi cie le służb
mun du ro wych, któ re sta le współ pra cu ją
z PCPR, w tym za stęp ca ko men dan ta po wia to -
we go Po li cji nad kom. To masz Za wadz ki i za stęp -
cą ko men dan ta po wia to we go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej kpt. Ro bert Buj ny. Za pro sze nie
na kon fe ren cję przy ję li rów nież za stęp ca dy rek -
to ra Po wia to we go Urzę du Pra cy w Bu sku -Zdro -
ju Kry stian Ja ru bas oraz peł no moc nik pre ze sa
Za rzą du ZDZ w Kiel cach ds. Roz wo ju Re gio nal -
ne go, jed no cze śnie dy rek tor Cen trum Kształ ce -
nia Za wo do we go w Bu sku -Zdro ju Grze gorz So -
larz.

Wśród za pro szo nych go ści obec ni by li
uczest ni cy pro jek tu „No wy Za wód – No wy
Start” z lat ubie głych, de le ga cja bu skich har ce -
rzy, mło dzież ze Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no -
-Wy cho waw cze go w Bu sku -Zdro ju, przed sta wi -
cie le or ga ni za cji po za rzą do wych: Bo gu sła wa
Maj cher czak, Bo że na Król i Ja dwi ga Za rzyc ka,
przed sta wi cie le władz Po wia to wej Spo łecz nej Ra -
dy ds. Osób Nie peł no spraw nych z dr na uk me -
dycz nych Ja nu szem Ma rią Do bro wol skim i Ma -
cie jem Kieł bą oraz za in te re so wa ni ofer tą miesz -
kań cy po wia tu bu skie go.

Szcze gó ło wy za kres za mie rzeń re ali za cyj -
nych oraz pa le tę pro po no wa nych form wspar cia
przed sta wił Ko or dy na tor Pro jek tu, pra cow nik
PCPR Bu sko -Zdrój Da riusz Szcze pa niak. W pre -
zen ta cji uję te zo sta ły rów nież te go rocz ne za mie -
rze nia in we sty cyj ne, któ re re ali zo wa ne bę dą
w ra mach pro jek tu. 

Fla go wą in we sty cją te go rocz nej edy cji pro -
jek tu sta nie się z ca łą pew no ścią do po sa że nie,
funk cjo nu ją cej w struk tu rze Bu skie go Cen trum,
Wy po ży czal ni Sprzę tu Re ha bi li ta cyj ne go. Ze
środ ków sta no wią cych wkład wła sny po wia tu
bu skie go za ku pio nych zo sta nie kil ka dzie siąt
spe cja li stycz nych urzą dzeń i środ ków po moc ni -
czo -or to pe dycz nych. Sta ra no się tak do brać

sprzęt, aby mo gła z nie go ko rzy stać moż li wie
naj szer sza gru pa użyt kow ni ków. Dla te go w wy -
ka zie uwzględ nia no róż ne ty py scho rzeń i nie -
peł no spraw no ści. 

W związ ku z tym, że PCPR nie dys po nu je
od po wied nią ba zą ma ga zy no wą, mo gą cą słu żyć
skła do wa niu za ku pio nych urzą dzeń, po uzy ska -
niu apro ba ty człon ków Za rzą du Po wia tu, prze -
ję ty zo stał od Ze spo łu Szkół In for ma tycz no -
-Tech nicz nych bu dy nek ga ra żu wol no sto ją ce go
znaj du ją cy vis a vis Biu ra Po wia to wej Agen cji
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa.
Kosz ty re mon tu i ada pta cji po miesz czeń ma ga -
zy nu oraz środ ki na ich wy na jem zo sta ły
uwzględ nio ne w bu dże cie pro jek tu „No wy Za -
wód – No wy Start”. 

Swo istym mo ty wem prze wod nim ob rad,
był bez wąt pie nia te mat wo lon ta ria tu. Jed nym
z klu czo wych dzia łań pro jek to wych w 2012 ro -
ku bę dzie bo wiem utwo rze nie przy udzia le Bu -
skie go Huf ca ZHP klu bu wo lon ta riu sza. W ra -
mach funk cjo no wa nia klu bu, szcze gól nym
wspar ciem ob ję ta zo sta nie mło dzież, za gro żo -
na mar gi na li za cją, za miesz ka ła na te re nie po wia -
tu bu skie go, w tym wy cho wan ko wie Pla có wek
Opie kuń czo -Wy cho waw czych, pie czy za stęp czej
oraz ucznio wie Spe cjal nych Ośrod ków Szkol no -
-Wy cho waw czych w Bro ni nie i na „Gór ce”.

W tej czę ści ob rad głos za bie ra li za pro sze -
ni eks per ci. Pierw szym z pre le gen tów był prze -
wod ni czą cy Związ ku Har cer stwa Pol skie go, by ły
Se na tor RP, pro fe sor Adam Mas sal ski. Pre lek cja
pod ty tu łem „Har cer stwo ja ko dzia łal ność wo -
lon ta riac ka” by ła swe go ro dza ju opo wie ścią
o po cząt kach har cer stwa w Pol sce i na świe cie,
po żą da nym pro fi lu zu cha i har ce rza oraz war to -
ściach bę dą cych pod sta wą dzia łal no ści ru chu. 

– W ob sza rze kształ to wa nia po staw mło -
dych lu dzi, hu ma ni ta ry zmu, toż sa mo ści oby -
wa tel skiej ruch har cer ski miał i ma na dal zna -
ko mi te osią gnię cia. Nie ste ty, spe cy fi ka świa ta
współ cze snych me diów, funk cjo nu ją cych
głów nie w opar ciu o sen sa cję, spra wia że or -
ga nicz na i po zy tyw na pra ca nie jest wy star -
cza ją co po pu la ry zo wa na wśród mło dzie -
ży – po wie dział mów ca.

Chy ba nie ma w wo je wódz twie świę to -
krzy skim oso by bar dziej zo rien to wa nej w spe -
cy fi ce dzia łal no ści wo lon ta riac kiej od pre ze sa
Sto wa rzy sze nia Cen trum Wo lon ta ria tu
w Kiel cach Mi cha ła Brau na. Te ma tem wy gło -
szo nej przez go ścia pre lek cji był wo lon ta riat
lo kal ny i mię dzy na ro do wy ja ko na rzę dzie
roz wo ju spo łecz ne go. W cza sie swo je go wy -
stą pie nia Mi chał Braun okre ślił Bu sko -Zdrój
mia nem sto li cy świę to krzy skie go wo lon ta ria -
tu. 

W ostat nich mie sią cach roz wo jem dzia -
łal no ści w ob rę bie wo lon ta ria tu za in te re so wa -
ne są tak że mia sto i gmi na Bu sko -Zdrój oraz
nie któ re bu skie sa na to ria. – Wo lon ta riat nie -
jed no ma imię – po wie dział Mi chał
Braun. – Po zwa la on na wszech stron ny roz -
wój czło wie ka, ubo ga ca we wnętrz nie, uczy,
umoż li wia zdo by wa nie do świad czeń. Zwięk -
sza szan se oso bom mło dym w zna le zie niu się
na ryn ku pra cy. 

Świad cze nie wo lon ta ria tu, choć jest
szczyt ną i nie zmier nie po trzeb ną służ bą
na rzecz dru gie go czło wie ka, przy ro dy czy
idei, nie sie ze so bą pew ne za gro że nia dla sa -
me go wo lon ta riu sza. Dla te go do ce nio ne zo -
sta ły sta ra nia PCPR Bu sko -Zdrój i ze spo łu
pro jek to we go ma ją ce na ce lu prze ka za nie
uczest ni kom pro jek tu, człon kom klu bu wo -
lon ta riu sza, szcze gó ło wej wie dzy na te mat
ogól nych re guł i za sad wo lon ta ria tu. 

Zna czą cą ro lę dla bu do wa nia po ten cja łu
in sty tu cjo nal ne go po wsta ją ce go punk tu ob -

słu gi wo lon ta riu sza po win ny ode grać wi zy ty
stu dyj ne. W za mie rze niach skut ko wać to bę -
dzie w póź niej szym okre sie wy mia ną osób
i do świad czeń po mię dzy or ga ni za cja mi. Pre -
lek cja wzbu dzi ła du że za in te re so wa nie lu dzi
mło dych, otwar tych na no we wy zwa nia, szu -
ka ją cych swo je go miej sca we współ cze snym,
dy na micz nie zmie nia ją cym się oto cze niu. 

Oby dwaj pre le gen ci do ce ni li pod ję cie
w ra mach pro jek tu dzia łań re ali zu ją cych ce -
le do ku men tu pn. „Wie lo let ni re gio nal ny
plan dzia łań na rzecz pro mo cji i upo wszech -
nia nia eko no mii spo łecz nej oraz roz wo ju in -
sty tu cji sek to ra eko no mii spo łecz nej i jej
oto cze nia w wo je wódz twie świę to krzy skim
do ro ku 2020”, opra co wa ne go z ini cja ty wy
Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Świę to krzy skie go w 2012 ro ku. 

Kon fe ren cja za koń czy ła się bar dzo
mi łym ak cen tem. W ro ku 2012 dwie funk -
cjo nu ją ce w ra mach sa mo rzą du po wia to -
we go jed nost ki tj. Po wia to we Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie w Bu sku -Zdro ju oraz
Po wia to wy Urząd Pra cy w Bu sku -Zdro ju
pod ję ły wspól ne zo bo wią za nie na rzecz
współ pra cy i wy mia ny in for ma cji przy po -
dej mo wa niu dzia łań ma ją cych na ce lu
wzmac nia nie ak tyw no ści osób bez ro bot -
nych i po szu ku ją cych pra cy, bę dą cych
jed no cze śnie pe ten ta mi oby dwu in sty tu cji
oraz pro mo cję in te gra cji spo łecz nej. 

Ze wstęp nych de kla ra cji wy ni ka, że te go -
rocz ne dzia ła nia opty ma li zu ją ce za kres i for -
my udzie la nej przez oby dwie in sty tu cje po -
mo cy po win ny w przy szłym ro ku za owo co -
wać wspól nym pro jek tem part ner skim.

Na ko niec, po raz ko lej ny dla uczest ni -
ków kon fe ren cji wy stą pił Ze spół „Bą bel ki”
z Gnoj na. Na stęp nie dys ku sja prze nio sła się
w ku lu ary, gdzie ucztę dla pod nie bie nia ser -
wo wa ła re stau ra cja „Za mek Der sła wa”.

AB
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No wy za wód, no wy start

Za dbaj o swo je zdro wie
Prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej w Bu sku -Zdro ju Ju sty na Nu rek oraz bur -
mistrz mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój Wal de mar Si ko ra za pra sza ją na bez -
płat ne ba da nia mam mo gra ficz ne i cy to lo gicz ne Pa nie za miesz ka łe na te -
re nie gmi ny Bu sko -Zdrój

Bez płat ną mam mo gra fię mo że wy ko ny wać każ da ko bie ta w wie ku 50-69 lat,
co 24 mie sią ce.

Bez płat ną cy to lo gię mo że wy ko ny wać każ da ko bie ta w wie ku 25-59 lat, co
36 mie się cy.

Ba da nia wy ko ny wa ne bę dą przez spe cja li stów ze Świę to krzy skie go Cen trum
On ko lo gii w dniach od 25 ma ja do 8 czerw ca w go dzi nach od 10.00 do 16.00
w cy to mam mo bu sie usy tu owa nym na par kin gu przy bu dyn ku Przy chod ni Re jo -
no wej nr 1 w Bu sku -Zdro ju, ul. Są do wa 9.

Pa nie za in te re so wa ne wy ko na niem ba dań mo gą uzy skać szcze gó ło we in for -
ma cje pod nu me rem te le fo nu 661-911-300. Te ba da nia mo gą ura to wać ci ży cie.

Po remoncie
będzie jak nowy

Roz po czął się ko lej ny etap re -
mon tu ośrod ka zdro wia w Do bro wo -
dzie. Do tej po ry bu dy nek roz bu do -
wa no o użyt ko we pod da sze, wy bu do -
wa no klat kę scho do wą, za mon to wa no
sto lar kę okien ną. Po ło żo no no we in -
sta la cje: elek trycz ną, wo do cią go wą
i ga zo wą. Obiekt za si la ny bę dzie
w opar ciu o gaz płyn ny do star cza ny
z ze wnętrz ne go zbior ni ka ga zu.
Na ukoń cze niu są pra ce zwią za ne
z tyn ko wa niem oraz wy koń cze niem
ele wa cji ze wnętrz nej. 

Z prac bu dow la no -re mon to wych
prze wi dzia nych w pro jek cie po zo sta ły
jesz cze do wy ko na nia m. in. wy lew ki
oraz pra ce wy koń cze nio we na par te rze
i pod da szu.

W roz bu do wa nym ośrod ku mie -
ścić się bę dą ga bi ne ty: le kar ski, za bie -
go wy, sto ma to lo gicz ny, ga bi net pie lę -
gniar ki śro do wi sko wej, me dy cy ny

szkol nej, punkt szcze pień, po cze kal -
nia dla pa cjen tów, re je stra cja, po miesz -
cze nie hi gie nicz no -sa ni tar ne do sto so -
wa ne rów nież do po trzeb osób nie peł -
no spraw nych oraz po ko je so cjal ne dla
per so ne lu. Po nad to ośro dek zdro wia
zo sta nie za opa trzo ny w sprzęt biu ro -
wy oraz wy po sa że nie w me dycz ne. 

Po miesz cze nia zwią za ne z bez po -
śred nią ob słu gą pa cjen tów umiej sco -
wio no na par te rze obiek tu. Pod da sze
przy chod ni wy ko rzy sta ne zo sta nie ja -
ko miesz ka nie służ bo we. 

Plac wo kół bu dyn ku zo sta nie za -
go spo da ro wa ny. Po wsta ną miej sca par -
kin go we dla pa cjen tów, na sa dzo na bę -
dzie zie leń, a ca łość te re nu zo sta nie
ogro dzo na. 

Za koń cze nie in we sty cji pla no wa -
ne jest na ko niec lip ca te go ro ku,
a uru cho mie nie ośrod ka ma na stą pić,
po od bio rach tech nicz no -sa ni tar nych
obiek tu, z po cząt kiem wrze śnia 2012
ro ku. 

TEKST. EHR, GK 
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Idzie w ślady
najlepszych
Ma za le d wie 10 lat i już im po nu ją ce wy ni ki spor to we. O kim mo wa? O Oli -
wii Sy czuk, uczen ni cy III kla sy Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Bu sku -Zdro ju,
któ ra tre nu je te nis ziem ny. 

Za wod nicz ka na le ży do Uczniow skie go Klu bu Spor to we go „Je dyn ka” dzia ła ją -
ce go przy Sa mo rzą do wym Gim na zjum nr 1 w Bu sku -Zdro ju. W wie ku 8 lat po raz
pierw szy wzię ła udział w za wo dach te ni so wych. Na swo im kon cie ma wie le spor to -
wych osią gnięć. Do naj waż niej szych na le ży nie daw no przy wie zio ny zło ty me dal
zdo by ty w Mi strzo stwach Wo je wódz twa Świę to krzy skie go Kra sna li w te ni sie ziem -
nym do lat 10, któ re od by ły się w Kiel cach. 

W mar cu te go ro ku Oli wia zdo by ła dru gie miej sce w Otwar tych Mi strzo stwach
Wo je wódz twa Świę to krzy skie go w te ni sie ziem nym do lat 10 oraz trze cie miej sce
w Ma ło pol skim Cy klu Tur nie jów dla Dzie ci i Mło dzie ży – tur niej te ni so wy kra sna -
li do lat 10 lat. W swo im do rob ku spor to wym ma tak że za ję cie pierw sze go miej -
sca w Grand Prix Bu ska -Zdro ju w tur nie ju te ni sa do 10 lat oraz zdo by cie pierw sze -
go miej sca w tur nie ju te ni sa ziem ne go „O Pu char La ta” w ka te go rii do lat 8.

Spor to wych osią gnięć gra tu lo wał Oli wii bur mistrz Wal de mar Si ko ra. - Je ste śmy
dum ni z cie bie i two ich suk ce sów. Idziesz śla da mi naj lep szych spor tow ców. Mam
na dzie ję, że kon se kwen cja i wy trwa łość do pro wa dzą cię w przy szło ści do ta kich
osią gnięć ja ki mi mo że po szczy cić się dziś Agniesz ka Ra dwań ska – po wie dział bur -
mistrz gra tu lu jąc Oli wii i jej ma mie. 

Dal szych spor to wych suk ce sów ży czy li Oli wii rów nież za stęp ca bur mi strza
Hen ryk Ra dosz oraz za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Oświa ty i In fra struk tu ry Spo -
łecz nej An na Pa paj. 

TEKST I FOT. EHR

MKS Bu sko -Zdrój za no to wał bar -
dzo waż ne zwy cię stwo. Busz cza nie
wy gra li w me czu wy jaz do wym 27.
ko lej ki świę to krzy skiej kla sy okrę -
go wej z Wi chrem Mie dzia na Gó ra
2:0 (1:0). Bram ki dla Zdro ju strze la -
li Kor czak i Fran cuz.

Pod opiecz ni Sła wo mi ra Grze si -
ka przy stą pi li do te go spo tka nia
w dość okro jo nym skła dzie. Wpraw -
dzie po kon tu zji wró cił już Ka mil
Ko la now ski, ale był nie w peł ni sił.
Nie w peł ni sił za grał tak że Se ba -
stian Kru pa, któ ry na rze ka na uraz
no gi i w 72 mi nu cie po pro sił
o zmia nę. W wyj ścio wej je de na st ce
za bra kło tak że dwóch bra ci Cha ry -
gów. Ar ka diusz wpraw dzie zna lazł
się w ka drze me czo wej, ale tre ner
nie chciał ry zy ko wać je go zdro wiem
i ca łe spo tka nie prze sie dział na ław -
ce re zer wo wych. Ra fał na to miast
mu siał pau zo wać za żół te kart ki.

MKS do te go spo tka nia pod -
szedł bar dzo po waż nie. Pił ka rze
Zdro ju przez ca łe spo tka nie kon tro -
lo wa li to, co dzia ło się na bo isku
w Mie dzia nej Gó rze. Pierw sza
bram ka wpa dła pod ko niec pierw -
szej po ło wy. W 41 mi nu cie na li stę
strzel ców wpi sał się Se ba stian Kor -
czak. Dru ga bram ka to tra f ie nie

Wie sła wa Fran cu za w 78 mi nu cie.
Bu ski ze spół za grał w skła dzie:

Mar cin Cie mie ra – Ka mil Ko la now -
ski, Mi chał Krze miń ski, Nor bert
Ku la, Mar cin Gro chow ski – Pa weł
Ban du ra, Se ba stian Kru pa (72. Ka -
mil Ko se la), Ma riusz Bo gu szew ski

(89. Ma te usz Zoch), Da wid Ku mor
(75. Ra fał Wit kow ski) – Se ba stian
Kor czak, Wie sław Fran cuz (85. Mi -
chał Ban du ra).

TEKST. DA MIAN BĄK, 
FO TO. PA WEŁ WACH

Je den punkt i awans

Ten mecz miał być grą o przy sło -
wio wą pie trusz kę bo wiem już wcze -
śniej kli mon to wia nie za pew ni li so -
bie awans do klasy okrę go wej.
A jed nak tak się nie sta ło. Po za cię -
tym me czu LKS Kli mon to wian ka
po ko na ła na wła snym bo isku Basz -
tę Ry twia ny 4:2. 

Bram ki dla go spo da rzy zdo by li
w 37 mi nu cie Łu kasz Szy mań ski oraz
w 73, w 84 i w 88 mi nu cie spo tka -
nia Mar cin Ma dej ski. Dla go ści go -
le strze li li w 9 mi nu cie me czu Grze -
gorz Gaw ryś (sa mo bój cza) i w 29
mi nu cie Ma riusz Ko ron kie wicz.

Oglą da jąc pierw sze mi nu ty
spo tka nia od no si ło się wra że nie, że
to nie Kli mon to wian ka, a Basz ta
jest li de rem ta be li. Przez pierw sze
30 mi nut na pły cie bo iska prze wa gę
mie li pił ka rze z Ry twian. Od zwier -
cie dle niem tej sy tu acji był wy nik 2:0
dla Basz ty. Pił ka rze LKS Kli mon to -

wian ka spra wia li wra że nie, jak by nie
mo gli od na leźć się na bo isku, jak by
wczo raj ro ze gra li bar dzo trud ny mecz.
Gra li bez żad nej mo ty wa cji. Dru ży -
na nie pre zen to wa ła żad nej tak ty ki.
Więk szość za grań by ła przy pad ko wa.
Ale jak to mó wi przy sło wie, tak się gra
jak prze ciw nik na to po zwa la. 

Ki bi ce czu li się bar dzo za wie dze ni.
Lek ki hu mor po pra wił im się do pie ro

w 37 mi nu cie spo tka nia, kie dy to Łu -
kasz Szy mań ski pięk nym strza łem ulo -
ko wał pił kę w siat ce go ści.

Po prze rwie w dru ży nie Kli mon to -
wian ki na stą pi ła ja kaś nie ocze ki wa -
na prze mia na. Go spo da rze za czę li grać
jak przy sta ło na li de ra. Efek tem szyb -
kiej, po my sło wej i co waż ne bar dzo
sku tecz nej gry by ły trzy go le strze lo ne
w 73, 84 i 88 mi nu cie przez naj lep sze -
go na bo isku pił ka rza Mar ci na Ma dej -
skie go. Tym sa mym dru ży na z Kli mon -
to wa umoc ni ła się na po zy cji li de ra ma -
jąc za pew nio ny awans do klasy okrę go -

wej. Jest to pięk ny pre zent na 60 le -
cie ist nie nia klu bu, któ ry 26 lip ca
ob cho dzić bę dzie ten pięk ny ju bi le -
usz.

Go spo da rze wy stą pi li w skła -
dzie: Piotr Ko by łec ki, Grze gorz
Gaw ryś, Ka rol Bo ryc ki, Da riusz
Kraw czyk, Da riusz Ko siór, Pa tryk
So wiń ski, Mar cin Su dy, Łu kasz Szy -
mań ski, Łu kasz Chwa ła, Da niel Fe -
rens, Mar cin Ma dej ski.

TEKST I FO TO. 
AN DRZEJ BO RYC KI

Wy gra na li de ra
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Pięk ną tra dy cją pol skich i wie lu za -
gra nicz nych wyż szych uczel ni jest
zwy czaj nada wa nia ho no ro we go ty -
tu łu dok to ra ho no ris cau sa oso -
bom za słu żo nym dla roz wo ju na uki,
oświa ty, kul tu ry, sztu ki, a tak że lu -
dziom re pre zen tu ją cym gre mia po -
li ty ków, dzia ła czy go spo dar czych
i spo łecz nych.

11 ma ja 2012 r. wła dze Po li tech ni -
ki Świę to krzy skiej po raz ósmy nada ły
ten za szczyt ny ty tuł. Otrzy mał go prof.

dr hab. inż. Je rzy Bu zek, dr h. c. – au -
to ry tet na uko wy w za kre sie teo rii i za -
sto so wań in ży nie rii prze my sło wej oraz
ochro ny śro do wi ska, ini cja tor roz wo ju
na uki i no wych tech no lo gii w Pol sce
i za gra ni cą, wy bit ny ba dacz ce nio ny
w wie lu ośrod kach na uko wych, po li tyk
dzia ła ją cy dla do bra kra ju i lu dzi, ce nią -
cy war to ści eu ro pej skie: de mo kra cję, so -
li dar ność i wol ność.

-Uho no ro wa nie pro fe so ra Je rze go
Buz ka ty tu łem dok to ra ho no ris cau sa

Po li tech ni ki Świę to krzy skiej jest dla
Uczel ni wiel kim za szczy tem i szcze gól -
nym wy róż nie niem śro do wi ska na uko -
we go re gio nu świę to krzy skie go. Jest to
wy da rze nie o głę bo kim, hi sto rycz nym
zna cze niu dla ca łej in te li gen cji w na -
szym kra ju, któ ra szcze gól nie ce ni
ogrom ną wa gę pro ce su in te gra cji eu ro -
pej skiej dla przy szło ści wszyst kich
państw na sze go kon ty nen tu – pod kre -
ślił rek tor prof. Sta ni sław Adam czak. 

Za szczyt ny ty tuł, god ność i pra wa
dok to ra ho no ris cau sa
Po li tech ni ki Świę to krzy -
skiej prof. Je rze mu Buz -
ko wi zo stał nada ny uro -
czy ście przez rek to ra
prof. Sta ni sła wa Adam -
cza ka. Pro mo to rem i pre -
le gen tem lau da cji był
dzie kan Wy dzia łu Bu -
dow nic twa i In ży nie rii
Śro do wi ska dr hab. inż.
Je rzy Zbi gniew Pio trow -
ski, prof. Po li tech ni ki
Świę to krzy skiej. 

W swo im wy stą pie -
niu prof. Je rzy Bu zek po -
ru szył pro ble ma ty kę do -
ty czą cą kon dy cji ener ge -
tycz nej Pol ski. Przed sta -
wił po krót ce pla ny
uspraw nie nia tej czę ści
po li ty ki go spo dar czej na -
sze go pań stwa. 

KD

Ho no ro wy dla prof. Je rze go Buz ka



Edukacja V

reklama

Upły nę ło 67 lat po II Woj nie świa to -
wej. Eu ro pa po przez cią głe po sze -
rza nie Unii sta bi li zu je się go spo -
dar czo, ale rów nież wspól ne in te re -
sy ugrun to wu ją po kój. Po stę pu je
de mo kra ty za cja spo łe czeństw, a co
się z tym wią że stan dar dy wza jem -
nych re la cji i po sza no wa nie pra wa
są co raz wyż sze. A jed nak cią gle
bom bar do wa ni je ste śmy przez pu -
bli ka to ry sen sa cyj ny mi in for ma cja -
mi o za ma chach ter ro ry stycz nych,
o nie po ko jach i pro te stach spo łecz -
nych, o klę skach ży wio ło wych, ka -
ta stro fach i o wie lu in nych prze ra -
ża ją cych zda rze niach. 

Każ dy z nas oglą da jąc te wy da rze -
nia w te le wi zo rze czy słu cha jąc przez
ra dio od bie ra je po dob nie do se an su ki -
no we go czy słu cho wi ska ra dio we go.
Oczy wi ście od czu wa my smu tek, żal,
współ czu cie ale za chwi lę zaj mu je my
się czym in nym i wszyst ko mi ja. Zu peł -
nie ina czej jest gdy ta ka sy tu acja do -
tknie nas bez po śred nio. Wte dy nie wie -
my jak się za cho wać do ko go zwró cić

się o po moc, jak prze ciw dzia łać za gro -
że niom i w grun cie rze czy je ste śmy bez -
rad ni jak dzie ci. Spró buj my usys te ma ty -
zo wać ten pro blem.

Stwo rze nie spój ne go sys te mu or ga -
ni za cyj ne go prze ciw dzia ła ją ce go i re -
agu ją ce go na wsze la kie za gro że nia le ży
po stro nie Pań stwa. Par la ment kon se -
kwent nie no we li zu je pra wo w za kre sie
bez pie czeń stwa we wnętrz ne go, za rzą -
dza nia kry zy so we go oraz współ dzia ła -
nia służb cy wil nych i mun du ro wych.
Z ro ku na rok w za twier dza nych przez
Sejm bu dże tach Pań stwa za bez pie cza ne
są co raz więk sze środ ki na wy żej wy mie -
nio ne ce le.

Jed nak bar dzo istot nym i moż -
na po wie dzieć za nie dba nym ele men -
tem w bu do wa niu ogól no pol skie go sys -
te mu Za rzą dza nia kry zy so we go stał się
brak wy kształ co nych spe cja li stów
do ob sa dze nia w ist nie ją cych lub no wo
two rzo nych służ bach bu do wa ne go sys -
te mu bez pie czeń stwa. Z ca łą pew no ścią
w naj bliż szych la tach za po trze bo wa nie

na do brze przy go to wa nych ab sol wen -
tów w za kre sie Za rzą dza nia Kry zy so we -
go, Bez pie czeń stwa i Ochro ny, Po żar -
nic twa jak rów nież in nych służb zwią za -
nych z Bez pie czeń stwem We wnętrz -
nym bę dzie sys te ma tycz nie ro sło.

Ab sol wen ci po tych kie run kach
i spe cjal no ściach bę dą po szu ki wa ni
na ryn ku pra cy po cząw szy od służb
w gmi nie a skoń czyw szy na urzę dach
cen tral nych.

Wyż sza Szko ła Han dlo wa
w Kiel cach kształ cąc spe cja li stów
na kie run kach i spe cjal no ściach
zwią za nych z sze ro ko ro zu mia nym
bez pie czeń stwem wy cho dzi na prze -
ciw po trze bom ka dro wym w tych
dys cy pli nach. Ta ki kie ru nek jak
Bez pie czeń stwo We wnętrz ne, jak
rów nież re ali zo wa ne spe cjal no ści:
Ad mi ni stra cja Sys te ma mi Bez pie -
czeń stwa, Bez pie czeń stwo Pu blicz -
ne i Ochro na, Za rzą dza nie Kry zy -
so we, Po żar nic two a tak że Bez pie -
czeń stwo i Ra tow nic two cy wil ne

cie szą się po pu lar no ścią a ab sol -
wen ci znaj du ją pra cę we wszyst kich
mun du ro wych służ bach Pań stwa
jak rów nież w ad mi ni stra cji pu -
blicz nej róż nych szcze bli.

W pro ce sie kształ ce nia na tych spe -
cjal no ściach Uczel nia win na za bez pie -
czyć od po wied nią ba zę oraz ro dzaj do -
dat ko wych szko leń i zdo by wa nych
upraw nień nie zbęd nych do póź niej sze -
go wy ko ny wa nia za wo du.

Wyż sza Szko ła Han dlo wa na te re -
nie swo je go kam pu su uczel nia ne go wy -
bu do wa ła no wo cze sną strzel ni cę ku lo -
wą oraz obiek ty spor to we w któ rych
w peł ni re ali zo wa ny jest cykl szko le nia
stu den tów. Na to miast w okre sie wa ka -
cji or ga ni zo wa ne są obo zy wspi nacz ko -
wy i nur ko wa nia oba koń czo ne upraw -
nie nia mi za wo do wy mi. Po nad to
od wie lu lat kon ty nu owa na jest współ -
pra ca z Aka de mią Obro ny Na ro do wej
w War sza wie a ab sol wen ci WSH mo gą
re ali zo wać stu dia dru gie go stop nia
na tej Uczel ni.

Za pra sza my do na szej uczel ni
oso by z pa sją chcą ce po ukoń cze niu
stu diów swo je ka rie ry za wo do we
zwią zać z przy bli żo ną w ar ty ku le
dzie dzi ną.

„DZIEŃ OTWAR TY WSH”
18 czerw ca 2012

Za pra sza my do za po zna nia się
z na szą ofer tą!
Spo tka nie z wła dza mi Uczel ni!
Kon kur sy z na gro da mi!
Pre zen ta cja kie run ków!
Gwiaz dy TV!
Po kaz Ju do i wy szko le nia strze -
lec kie go!
Wie le atrak cji!
Za pra sza my 18 czerw ca od go -
dzi ny 10:00
Wyż sza Szko ła Han dlo wa im. B.
Mar kow skie go w Kiel cach
ul. Pe ry fe ryj na 15, 25-562 Kiel ce
Re kru ta cja: 41 331 74 10 – pok.
105
www.wsh -kiel ce.edu.pl

Za gro że nia XXI wie ku 
i jak im prze ciw dzia łać 


