
Świę to krzy scy po li cjan ci po raz ko -
lej ny prze pro wa dzi li dzia ła nia pn.
„Trzeź wy po ra nek”. Ak cja ma na ce -
lu ujaw nia nie i eli mi no wa nie nie -
trzeź wych kie row ców, a tym sa -
mym po pra wę bez pie czeń stwa
na dro gach na sze go wo je wódz twa. 

Al ko hol, to bar dzo czę sta przy czy -
na wie lu tra gicz nych zda rzeń dro go -
wych. Aby ogra ni czyć ich licz bę, świę -
to krzy scy po li cjan ci dą żąc do po pra wy
bez pie czeń stwa, pro wa dzą wzmo żo ne
dzia ła nia kon tro l ne. W po nie dział ko wą
ak cję zo sta li za an ga żo wa ni funk cjo na -
riu sze wszyst kich ko mend na te re nie ca -
łe go wo je wódz twa. W cią gu za le d wie
kil ku go dzin prze ba da nych zo sta ło
prze szło 5,5 tys. kie row ców. Jak się oka -
za ło 48 by ło nie trzeź wych.

Po dob nie by ło pod czas mi nio ne go
week en du. W trak cie trwa nia ak cji
„Bez piecz ny week end” w rę ce funk cjo -
na riu szy „wpa dło” 69 kie row ców, któ -
rzy po dró żo wa li na tzw. „po dwój nym
ga zie”. To da je łącz ną licz bę 117 za trzy -
ma nych od piąt ku do po nie dział ku
włącz nie.

Nie ste ty po mi mo cią głych ape li,
w dal szym cią gu du ża licz ba kie row -
ców de cy du je się na jaz dę z „pro mi -
la mi”. Prze strze ga my za tem wszyst -
kich użyt kow ni ków dróg przed ta -
kim za cho wa niem. Pa mię taj my, że
nie ma bez piecz nej daw ki al ko ho lu,
któ ra by ła by ak cep to wa na z punk tu
wi dze nia za sad bez pie czeń stwa ru -
chu dro go we go. Cza sa mi wy pi cie
lamp ki wi na, jed ne go pi wa lub kie -

lisz ka wód ki, mo że przy czy nić się
do po wsta nia tra gicz ne go w skut -
kach wy pad ku ko mu ni ka cyj ne go. 

Ta kich zda rzeń w ostat nim cza sie
na dro gach wo je wódz twa świę to krzy -
skie go na szczę ście nie od no to wa no.
W mi nio ny week end mia ło miej sce 6

wy pad ków dro go wych, z cze go 8 osób
od nio sło ob ra że nia. Ofiar śmier tel nych
nie by ło.

Po li cja ape lu je o roz są dek za kie -
row ni cą i bez piecz ne za cho wa nie
na dro dze.

GA

ZNIKNĄŁ POD WODĄ I NIE WYPŁYNĄŁ
W niedzielę, 1 lipca, o godzinie  16.20 jedna z mieszkanek powiadomiła
Posterunek Policji w Bogorii, że na terenie zbiornika wodnego,
zlokalizowanego na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria widziała
płynącego wpław mężczyznę, który w pewnym momencie zniknął pod wodą
i nie wypłynął na powierzchnię. Więcej na str. 3

ZAWSZE MOŻE BYĆ LEPIEJ
Musimy być konsekwentni w tym co robimy na treningach.
Grać w każdym meczu o zwycięstwo. Każdy z zawodników
musi znaleźć swoje miejsce w drużynie i wykonywać to, co
robi najlepiej - mówi w wywiadzie dla Extra Korso trener
MKS Busko Sławomir Grzesik. Więcej na str. 15
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NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ....
Nie miałem nigdy wątpliwości, że stare prawdy zawierają
niezmiennie aktualne doświadczenia naszych przodków. Z
takim przekonaniem podjąłem się kierowania naszą gminą
z chwilą wyboru na funkcję burmistrza w 2006 roku. Więcej
na str. 13
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NA CAŁY TYDZIEŃ

reklama

reklama

Z głę bo kim smut kiem i ża lem przy ję li śmy wia do mość
o śmier ci

JA NA SA NIA WY
dłu go let nie go Pre ze sa Za rzą du Ban ku Spół dziel cze go 

w Kli mon to wie

Ro dzi nie i bli skim zmar łe go skła da my wy ra zy naj głęb sze go
współ czu cia.

Ra da Nad zor cza
Za rząd i Pra cow ni cy

Nad wi ślań skie go Ban ku Spół dziel cze go
w Sol cu -Zdro ju

Trzeź wy po ra nek



Sen ny kosz mar bo ha te ra
Za nim usnę, lu bię so bie po ma rzyć, a za wsze za czy nam od bar dzo am -

bit nych sko ja rzeń. Oto je stem pre zy den tem waż ne go pań stwa i przy le cia łem
z wi zy tą do znacz nie mniej waż ne go. Na mo ją cześć gra ją hymn, kła nia ją się
sztan da ry, kom pa nia ho no ro wa w bły skach ba gne tów krzy czy sło wa po wi ta -
nia. Dum nie kro czę po czer wo nym dy wa nie. Pod czas uro czy ste go obia du
wzno szę to ast za bo ha ter ski na ród go spo da rza, któ ry ty le wy cier piał, no
i obie cu ję swo ją do zgon ną przy jaźń, bra ter stwo i wspól ną wal kę z wro giem.

Ma rze nia by wa ją też bar dzo ak tu al ne. Oto re pre zen ta cja Pol ski ma sto -
czyć waż ny mecz, któ ry de cy du je o mi strzo stwie Eu ro py. Mam wte dy dy le -
mat, czy zo stać bram ka rzem, bro nią cym nie praw do po dob ne strza ły prze -
ciw ni ków, czy też na past ni kiem, strze la ją cym de cy du ją ce go o na szym zwy -
cię stwie go la. Wi dzę też sie bie na obo zach spor to wych w róż nych kra jach
świa ta, gdzie do szczę ścia bra ku je nam tyl ko pta sie go mle ka.

By wa, że na wet księ dzem chciał bym zo stać. Wy obra żam wte dy sie bie
sto ją ce go na am bo nie, pa trzą ce go na wszyst kich z gó ry i wska zu ją ce go im
dro gę do nie ba. Tu mu szę do dać, że z am bo ny le piej wi dać i le piej sły chać
niż z miej sca przed oł ta rzem i z mi kro fo nem w rę ku.

Lu bię też po ma rzyć o swo ich nie zwy kłych zdol no ściach lo gicz ne go my -
śle nia i da rze prze wi dy wa nia. Po pro stu sta ję się ja sno wi dzem. Kie dy po li cja
ca łe go świa ta nie mo że zła pać se ryj ne go mor der cy, ja w cią gu kil ku go dzin
je stem w sta nie wska zać miej sce je go po by tu i do star czyć nie zbęd ne do wo -
dy je go zbrod ni. 

W po ka za nych tu przy pad kach, i w dzie siąt kach in nych prze obra żeń,

spo ty ka łem się z uwiel bie niem, po dzię ko wa nia mi, me da la mi, ty tu ła mi ho no -
ris cau sa i wręcz bał wo chwal stwem.

W pew nym mo men cie nie ste ty i nie świa do mie za sy piam. Za czy na się
kosz mar. Oto pre zy denc ki dy wan dla te go jest czer wo ny, bo pły nie po nim
mo ja krew. Sę dzio wie, któ rym nie gdyś da ro wa łem ży cie, wy da li na mnie
na wy rok śmier ci przez roz strze la nie. Przed tem chcie li mnie otruć, a jesz cze
wcze śniej oskar ży li o mal wer sa cje. W tym mę czą cym śnie nie mo gę się bro -
nić; ja, nie gdyś pan i wład ca, je stem bez bron ny.

Pa mię tam też wi wa tu ją ce na mo ją część ty sią ce lu dzi na sta dio nie, a te -
raz, we śnie te sa me ty sią ce gwiż dżą i wy krzy ku ją ob raź li we sło wa. By łem
ido lem, a te raz je stem po gar dza nym czło wie kiem, je śli tak to moż na na zwać.
Naj gło śniej krzy czą ci, któ rzy na pił ce się nie zna ją, a krzy czą mo że i dla te -
go, że chcą za głu szyć wła sne nie do łę stwo.

Al bo ten sen. Przed ple ba nią stoi tacz ka, któ rą chcą mnie wy wieźć z pa -
ra fii. Wrzesz czą, że pó ki tu je stem, nie bę dą cho dzić do ko ścio ła. A jesz cze
nie daw no bal da chim na de mną nie śli, kwia ty pod sto py sy pa li. Ma ra noc -
na ści ska za gar dło i znów je stem bez sil ny.

Waż ne też to, że zdol no ści ja sno wi dze nia za wio dły mnie w sto sun ku
do wła snej oso by.

Po wyż szą opo wieść wy słu cha łem od przy god ne go pa sa że ra na tra sie
Kiel ce -Bu sko. Tuż za Mły na mi po pro sił o mo ją oce nę je go ma rzeń i snów.
Od po wie dzia łem py ta niem, dla cze go ma rzy tyl ko o bo ha te rach, a nie chce
być so bą? Ra czej niech za pa mię ta sło wa Ber tol ta Brech ta: „ Nie szczę śli wy
to kraj, któ ry po trze bu je bo ha te rów”.

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

Plac Zwycięstwa 26 
l Sklep Nr 5 – spożywczy 

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

ul. Broniewskiego 13
l Sklep Nr 10 – spożywczy

Solec-Zdrój ul. 1 Maja 4 
l Sklep Nr 14 – spożywczy Stopnica

Pl. Piłsudskiego 8 
l Sklep Nr 16 – spożywczy 

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

ul. 1 Maja 8 
l Sklep Nr 27 – spożywczy 

ul. Kopernika 19 
l Sklep Nr 28 – spożywczy 

Plac Targowy 7A 
l Sklep Nr 31 – spożywczy 

ul. Mickiewicza 10a 
l Sklep Nr 38 – spożywczy 

ul. Poprzeczna 4 LUX 
l Sklep Nr 40 – spożywczy 

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

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

ul. Rzewuskiego 1
l Sanatorium Krystyna, 

ul Rzewuskiego 3
l Starostwo Powiatowe

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

Al. Mickiewicza 10 
l Sklep komputerowy Bajts Computers

w Busku-Zdroju

STASZÓW
l Supermarket Tesco, 

ul. Mickiewicza 26
l Hipermarket Helena, 

ul. Krakowska 44
l Starostwo Powiatowe w Staszowie,

ul. Świerczewskiego 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Rynek 16

TU DOSTANIESZ

EXTRA KORSO

Sesja nagród
i odznaczeń
Ostat nia se sja bu skich rad nych przed roz po czę ciem wa ka cji prze bie gła
pod zna kiem na gród i od zna czeń. Me da la mi za dłu go let nią służ bę, wzo ro -
we i su mien ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków służ bo wych od zna cze ni zo sta li
za słu że ni pra cow ni cy Urzę du Mia sta i Gmi ny w Bu sku -Zdro ju. 

Po sta no wie niem pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej me da lem zło tym za dłu -
go let nią służ bę uho no ro wa ni zo sta li: Ma rian Adam czyk, Ja dwi ga Dyt kow ska, Ha li -
na Ka wacz, Ro bert Osiń ski, Ma ciej Re da, Krzysz tof Sar nec ki i Ja nusz Sła bow ski.
Me dal srebr ny otrzy ma li: To masz Du da oraz An na Przy bo row ska -Ryś. Me da lem
brą zo wym za dłu go let nią służ bę od zna cze ni zo sta li: Agniesz ka Dziar ma ga, Ja kub
Kar piń ski i Ar tur To karz. Me da le wrę czy ła wo je wo da świę to krzy ski Bo żen ty na Pał -
ka -Ko ru ba, któ ra po gra tu lo wa ła od zna czo nym pra cow ni kom sa mo rzą do wym do da -
jąc przy tym, że nie zmier nie mi ło jest wrę czać ta kie od zna cze nia w swo jej ro dzin -
nej gmi nie. 

Pod czas se sji na gro dę i list gra tu la cyj ny od bur mi strza otrzy mał rów nież Ro -
man Du sza – soł tys wsi Szcza wo ryż, któ ry wy róż nio ny zo stał w kon kur sie „Soł tys
Ro ku 2011”. 

W imie niu rad nych gra tu la cje wy róż nio nym zło ży ła rów nież prze wod ni czą ca
Ra dy Miej skiej Ju sty na Nu rek. 

TEKST I FOT. EHR

Kie lec ka po li cja po szu ku je spraw cy
Wy dział Kry mi nal ny Ko men dy Miej skiej Po li cji w Kiel cach pro wa dzi spra wę

do ty czą cą usi ło wa nia do pro wa dze nia do czyn no ści sek su al nej mło dej kiel czan ki.
Zda rze nie to mia ło miej sce w no cy z 30 na 31 ma ja 2012 ro ku w klat ce scho do wej
w blo ku na jed nym z osie dli w Kiel cach.

Oso by, któ re roz po zna ją męż czy znę na za łą czo nym zdję ciu lub po sia da ją wie -
dzę na te mat tej oso by pro szo ne są o kon takt oso bi sty z Wy dzia łem Kry mi nal nym
Ko men dy Miej skiej Po li cji w Kiel cach przy ul. Śnia dec kich 14 lub te le fo nicz ny
na nr te le fo nu: 41/349-34-20; 41/349-34-00; 997 lub 112.

Ry so pis spraw cy: Męż czy zna w wie ku oko ło 28-32 lat, śred niej bu do wy cia ła,
sze ro kie ra mio na; wzrost oko ło 175 cm; wło sy ciem ne, krót kie. W chwi li po peł nie -
nia prze stęp stwa ubra ny był w sza rą blu zę z kap tu rem i z ja snym na pi sem z przo -
du o tre ści „UNLI MI TED”; spodnie dżin so we ko lo ru nie bie skie go; bu ty spor to we.

Zgłoś ła pów kę, unik niesz ka ry
Wy dział do Wal ki z Ko rup cją Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel cach pro wa dzi

śledz two prze ciw ko oso bom zwią za nym z Wo je wódz kim Ośrod kiem Ru chu Dro go we -
go w Tar no brze gu, jak rów nież ze szko ła mi jaz dy z te re nu Sta szo wa i Tar no brze ga. 

Spra wa do ty czy ko rup cji zwią za nej z eg za mi no wa niem kur san tów na pra wo jaz -
dy. Do chwi li obec nej za rzu ty po sta wio no łącz nie trzem oso bom. Dwie z nich zo -
sta ły za trzy ma ne przez po li cjan tów, na to miast trze cia zgło si ła się sa ma do pro ku ra -
tu ry. Po dej rza ni w za mian za ła pów ki mie li po ma gać w po myśl nym zda niu eg za -
mi nu na pra wo jaz dy po wo łu jąc się na wpły wy i zna jo mo ści. Wszyst ko od by wa ło
się na tak zwa nym sty ku dzia łal no ści szkół jaz dy i Wo je wódz kie go Ośrod ka Ru chu
Dro go we go w Tar no brze gu. Jed ną z za trzy ma nych osób jest zwią za na ze szko łą jaz -
dy w Sta szo wie, dru ga z za trzy ma nych zwią za na jest z ośrod kiem ru chu dro go we -
go. Na ra zie wo bec za trzy ma nych osób za sto so wa no po rę cze nie ma jąt ko we w wy -
so ko ści 25, 10 i 5 ty się cy zło tych. 

Z ze bra nych do tych czas ma te ria łów wy ni ka, że li sta za rzu tów i ich cha rak ter
ule gnie zmia nie, po dob nie jak li sta po dej rza nych. 

Oso by, któ re zda wa ły eg za min na pra wo jaz dy w Wo je wódz kim Ośrod ku Ru -
chu Dro go we go w Tar no brze gu i w związ ku z tym wrę cza ły ko rzy ści ma jąt ko we eg -
za mi na to rom, bądź po śred ni kom pro szo ne są o zgła sza nie się do Wy dzia łu do Wal -
ki z Ko rup cją Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel cach. In for ma cję prze ka zać
moż na rów nież te le fo nicz nie za po śred nic twem stro ny in ter ne to wej: www.swie to -
krzy ska.po li cja.gov.pl ba ner: „Zgłoś ko rup cję”. 

Pa mię tać na le ży, że nie pod le ga ka rze oso ba, któ ra wrę czy ła ła pów kę i o tym
fak cie po in for mo wa ła or gan po wo ła ny do ści ga nia prze stępstw, ujaw nia jąc wszyst -
kie istot ne oko licz no ści prze stęp stwa, za nim or gan ten o nim się do wie dział. 

KWP KIEL CE

Prze wo zi li nar ko ty ki
Świę to krzy scy po li cjan ci za trzy ma li trzech miesz kań ców po wia tu bu skie go

w wie ku od 22 do 26 lat po dej rze wa nych o po sia da nie nar ko ty ków. Funk cjo na riu -
sze zna leź li przy nich po nad sto gra mów su szu ro ślin ne go, wstęp nie zi den ty fi ko wa -
ne go ja ko ma ri hu ana. Za po sia da nie znacz nej ilo ści środ ków odu rza ją cych gro zi ka -
ra na wet do 8 lat po zba wie nia wol no ści.

Od dłuż sze go cza su bu scy kry mi nal ni przy glą da li się gru pie męż czyzn, któ rzy
mo gli po sia dać przy so bie znacz ne ilo ści nar ko ty ków. Po dej rze nia stró żów pra wa
zo sta ły po twier dzo ne. Póź nym po po łu dniem na jed nej z dróg w gmi nie No wy Kor -
czyn, po li cjan ci za trzy ma li do kon tro li oso bo we go se ata. Jak się oka za ło au tem po -
dró żo wa ło trzech męż czyzn w wie ku 22, 24 i 26 lat. Kry mi nal ni do kład nie prze szu -
ka li oso by oraz sa mo chód. Funk cjo na riu sze pod czas tych czyn no ści ujaw ni li fo lio -
we to reb ki z su szem. Łącz nie znaj do wa ło się w nich po nad sto gra mów sub stan cji.
Wstęp nie prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka za ły, że jest to ma ri hu ana. 

Spraw cy zo sta li za trzy ma ni. Noc spę dzi li w po li cyj nym aresz cie. Zgod nie
z usta wą, za po sia da nie znacz nej ilo ści środ ków odu rza ją cych gro zi ka ra do 8 lat
po zba wie nia wol no ści.

SAMO ŻYCIE



Informacje 3

ZNIK NĄŁ POD WO DĄ 
I NIE WY PŁY NĄŁ
W nie dzie lę, 1 lip ca, o go dzi nie 16.20 jed na z miesz ka -
nek po wia do mi ła Po ste ru nek Po li cji w Bo go rii, że
na te re nie zbior ni ka wod ne go, zlo ka li zo wa ne go
na rze ce Ko rzen nej w miej sco wo ści Bo go ria wi dzia ła
pły ną ce go wpław męż czy znę, któ ry w pew nym mo -
men cie znik nął pod wo dą i nie wy pły nął na po wierzch -
nię. 

Na miej sce zda rze nia na tych miast skie ro wa no
jed nost ki stra ży po żar nej z Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych z Bo go rii i Rusz czy oraz z Jed nost kę Ra -
tow ni czo -Ga śni czą Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Sta szo wie, któ re pod ję ły ak cję prze szu ki wa nia
dna zbior ni ka. Do go dzi ny 20.10 po szu ki wa nia nie
przy nio sły efek tu. 

W trak cie oglę dzin ujaw nio no na brze gu zbior ni ka
le żą ce krót kie spoden ki, ko szul kę i te le fon ko mór ko wy.
Usta lo no, że przed mio ty te są wła sno ścią 55-let nie go
męż czy zny za miesz ka łe go w gmi nie Bo go ria. Czyn no -
ści do cho dze nio we pro wa dzi Ko men da Po wia to wa Po li -
cji w Sta szo wie.

KOSZ TOW NY ZA BIEG
W po nie dzia łek, 2 lip ca, o go dzi nie 11.25 jed na z ko -
biet po wia do mi ła te le fo nicz nie Ko me dę Po wia to wa
Po li cji w Sta szo wie, że przy szła do niej 80-let nia są -
siad ka i po wie dzia ła, że kil ka mi nut te mu by ły u niej
oso by na ro do wo ści rom skiej i okra dły jej mę ża. Wiek
dwóch ko biet okre śli ła na oko ło 60 i 20 lat. Wie ku męż -
czy zny sie dzą ce go w sa mo cho dzie nie by ła w sta nie
okre ślić. 

Cy gan ki pod po zo rem sprze da ży kap ci we szły
do do mu, w któ rym prze by wał 86-let ni męż czy zna, oso -
ba nie do sły szą ca, prze ja wia ją ca ce chy de men cji star -
czej. W mo men cie „uzdra wia nia” zło dziej ki z przed niej
kie sze ni ko szu li fla ne lo wej skra dły mu zwi tek pie nię dzy
w kwo cie 1000 zło tych. By ło to 10 bank no tów po 100
zło tych. Ofia ra kra dzie ży do pie ro po do brych dzie się ciu
mi nu tach od wyj ścia ko biet zo rien to wał się o utra cie pie -
nię dzy. 

Po do ko na niu kra dzie ży ko bie ty wsia dły do srebr ne -
go sa mo cho du oso bo we go i od je cha ły w kie run ku
skrzy żo wa nia Sta szów – Jur ko wi ce – Most ki. Po stę po -
wa nie pro wa dzi Ko men da Po wia to wa Po li cji w Sta szo -
wie. 

ZDE RZE NIE PAN DY Z PO LO
W so bo tę, 30 czerw ca, w go dzi nach przed po łu dnio -
wych dy żur ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Bu sku -
-Zdro ju po in for mo wał ofi ce ra dy żur ne go Ko me dy Po -
wia to wej Po li cji, że w miej sco wo ści Pa lon ki do szło
do wy pad ku dro go we go.

Na miej scu usta lo no, że kie ru ją cy sa mo cho dem
mar ki Fiat Pan da 70-let ni męż czy zna z By to mia
na skrzy żo wa niu dróg nie ustą pił pierw szeń stwa prze -
jaz du i ude rzył w ja dą cy sa mo chód mar ki VW Po lo,
któ rym kie ro wał 56-let ni męż czy zna z Bu ska -Zdro ju.
W wy ni ku zde rze nia kie ru ją cy volks wa ge nem do znał
ura zu klat ki pier sio wej, a 53-let nia je go pa sa żer ka
ogól nych po tłu czeń cia ła. Ran na w wy pad ku zo sta ła
tak że, ja dą ca w fia cie ja ko pa sa żer ka, 78-let nia ko bie -
ta, któ ra do zna ła ura zu most ka. Ca ła trój ka prze wie -
zio na zo sta ła do szpi ta la. 

WBIEGŁ POD SA MO CHÓD
29 czerw ca dys po zy tor ka Po go to wia Ra tun ko we go
w Kiel cach po in for mo wa ła po li cję o po trą ce niu dziec -
ka przez nie zna ny sa mo chód w miej sco wo ści Wi śnio -
wa Po du chow na w gmi nie Sta szów. 

W wy ni ku pod ję tych przez po li cję czyn no ści usta -
lo no, że w miej sco wo ści Wi śnio wa Po du chow na, ja dą -
cy sa mo cho dem mar ki Au di A4 dro gą po wia to wą
w kie run ku miej sco wo ści Most ki 20-let ni męż czy zna
po trą cił 6-let nie go chłop ca, któ ry wbiegł na jezd nię
wprost pod nad jeż dża ją ce au to. 

W wy ni ku ude rze nia chło piec od niósł ob ra że nia
cia ła. Z ura zem no gi za bra ny zo stał ka ret ką po go to wia
ra tun ko we go do szpi ta la w Kiel cach, gdzie po zo sta je
na le cze niu. 

KRONIKA POLICYJNA

reklama

kontakt@odszkodawania-busko.pl
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Nad wi ślań ski Bank Spół dziel czy w Sol cu – Zdro ju, ul.
1 Ma ja 6 ogła sza prze targ pi sem ny, nie ogra ni czo ny
na sprze daż pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści za bu do wa -
nych po ło żo nych w Kli mon to wie ul. dr J. Zy sma na 2, 27-
640 Kli mon tów, po wiat San do mierz

a) dział ka nr 57/5 o po wierzch ni 1584 m2 za ce nę wy -
wo ław czą 180 000, 00 zł net to. 

b) dział ka nr 57/6 o po wierzch ni 711 m2, za ce nę wy -
wo ław czą 100 000, 00 zł net to. 

Prze targ od bę dzie się w dniu 31.07.2012 ro ku w sie -
dzi bie Nad wi ślań skie go Ban ku Spół dziel cze go 

w Sol cu – Zdro ju. 
Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest zło że nie pi sem nej

ofer ty oraz wpła ce nie wa dium w wy so ko ści 10% wy so ko -
ści ce ny wy wo ław czej net to do dnia 30.07.2012 ro ku
do godz. 1300.

Wa run ki prze tar gu udo stęp nio ne są na stro nie in ter ne -
to wej NBS w Sol cu Zdro ju pod ad re sem www.nbs bank.pl
oraz w sie dzi bie od dzia łow Ban ku 

Nad wi ślań ski Bank Spół dziel czy w Sol cu – Zdro ju za -
strze ga, że ogło sze nie, a tak że wa run ki prze tar gu mo gą
być zmie nio ne lub od wo ła ne w każ dym cza sie.

ZA RZĄD BAN KU

We wto rek, 26 czerw ca w Bu skim
Sa mo rzą do wym Cen trum Kul tu ry
mia ła miej sce uro czy stość wrę cze -
nia na gród bur mi strza uczniom
szkół pod sta wo wych i gim na zjal -
nych z te re nu na szej gmi ny, któ rzy
w ro ku szkol nym 2011/2012 uzy ska -
li naj lep sze wy ni ki w na uce i w spo -
rcie. 

Pod czas uro czy sto ści wy róż nie ni
ucznio wie otrzy ma li dy plo my oraz na -
gro dy książ ko we. Naj lep sze dru ży ny

spor to we ode bra ły ze sta wy pi łek i sto -
pe ry. Rów nież na uczy cie le zo sta li do ce -
nie ni za szcze gól ne osią gnię cia dy dak -
tycz no -wy cho waw cze w pra cy z mło -
dzie żą. 

-Dro dzy ucznio wie gra tu lu ję wam
zdo by tej pod czas ro ku szkol ne go wie -
dzy i spor to wych osią gnięć. Gra tu lu ję
i dzię ku ję rów nież gro nu pe da go gicz ne -
mu, na uczy cie lom i wy cho waw com
za trud, wy trwa łość i su mien ność w wy -
ko ny wa niu co dzien nych obo wiąz -
ków – po wie dział bur mistrz Wal de mar
Si ko ra. Wło darz gmi ny po dzię ko wał
rów nież ro dzi com i pra cow ni kom
oświa ty za ak tyw ny udział w ży ciu
szkół. 

Z oka zji roz po czy na ją cych się wa -
ka cji go spo da rze mia sta zło ży li ca łej
szkol nej spo łecz no ści ży cze nia uda ne -
go wy po czyn ku, sło necz nej po go dy
oraz wy tchnie nia od co dzien nych obo -
wiąz ków.

Wtor ko wą uro czy stość uświet nił
pro gram ar ty stycz ny w wy ko na niu mło -
dzie ży uczest ni czą cej w pro jek cie edu -
ka cyj nym „Aka de mia otwar tych umy -
słów” re ali zo wa nym w Sa mo rzą do wym
Gim na zjum nr 1 w Bu sku -Zdro ju oraz
wy stęp uczniów ze Szko ły Pod sta wo wej
nr1 i Sa mo rzą do we go Gim na zjum
w Zblu do wi cach.

TEKST. EHR, FOT. AM

Na gro dy dla naj lep szych



Kultura 5

W dniach od 21 do 24 czerw ca Sol -
cu -Zdro ju od był się IV Ogól no pol -
ski Fe sti wal Mu zy ki Akor de ono wej
pod ha słem „Har mo nia Zdro wia
i Mu zy ki”. Przez czte ry dni mi ło śni -
cy mu zy ki akor de ono wej mie li nie -
po wta rzal ną oka zje po słu chać naj -
lep szych kra jo wych wy ko naw ców.

W czwar tek, 21 czerw ca, o go dzi -
nie 20.00 kon cer tem ze spo łu kle zmer -
skie go Chmiel ni kers w am fi te atrze
Ho te lu Ma li no wy Zdrój za in au gu ro -
wa ny zo stał IV Ogól no pol ski Fe sti wal
Mu zy ki Akor de ono wej w Sol cu -Zdro -
ju. Dość licz na gru pa słu cha czy zło żo -
na za rów no z miesz kań ców gmi ny, jak
rów nież ku ra cju szy z du żym za in te re -
so wa niem wy słu cha ła kon cer tu te go
zna ne go ze spo łu kle zmer skie go. 

W pią tek, 22 czerw ca, od go dzi ny
14.00 roz po czę ła się część kon kur so -
wa Fe sti wa lu, w któ rej wzię li udział
ucznio wie, stu den ci i ab sol wen ci z na -
stę pu ją cych szkół i uczel ni: z Aka de -
mii Mu zycz nej im. F. No wo wiej skie go
w Byd gosz czy, z Aka de mii Mu zycz nej
im. I. J. Pa de rew skie go w Po zna niu,
z Aka de mii Mu zycz nej im. K. Li piń -
skie go we Wro cła wiu, z Uni wer sy te tu
Mu zycz ne go im. Fry de ry ka Cho pi -
na w War sza wie, z Aka de mii Mu zycz -
nej w Kra ko wie, z Aka de mii Mu zycz -
nej im. S. Mo niusz ki w Gdań sku,
z Ze spo łu Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej nr. 4 im. K. Szy ma now skie go
w War sza wie i z Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej I i II stop nia im. Wan dy

Kos sa ko wej w Sa no ku.
Prze słu cha nia od by wa ły się przez

dwa dni, tj. w pią tek i w so bo tę, 22
i 23 czerw ca w sa li kon cer to wej sa na -
to rium „Świt”, gdzie ju ry w skła dzie:
prze wod ni czą cy: prof. Wło dzi mierz
Lech Puch now ski, czło nek Cen tral nej
Ko mi sji ds. stop ni i ty tu łów, pre zes
SAP oraz człon ko wie: prof. nad zwy -
czaj ny Ja nusz Król, pro rek tor Uni wer -
sy te tu Ja na Ko cha now skie go w Kiel -
cach, prof. Je rzy Mą dral ski, dy rek tor
In sty tu tu Edu ka cji Mu zycz nej Uni -
wer sy te tu Ja na Ko cha now skie go
w Kiel cach, prof. Hen ryk Kuź niak
z Wyż szej Szko ły Fil mo wej w Ło dzi
i mgr Je rzy Cy gan, po my sło daw ca Fe -
sti wa lu oce nia ło i na gra dza ło wy ko -
naw ców.

W nie dzie lę, 24 czerw ca, o go dzi -
nie 15.00 ogło szo no wy ni ki, a o go -
dzi nie 16.30 zwy cięz cy w po szcze gól -
nych ka te go riach wy stą pi li w Kon cer -
cie Lau re atów. W tym ro ku na gro dę
Grand Prix wy wal czył ze spół z Po zna -
nia w skła dzie: Ewa Gu bań ska, Ja kub
Ka szu ba i Mi chał Gaj da. Oprócz na -
gro dy pie nięż nej zwy cięz cy kon kur su
otrzy ma li do dat ko wo na gro dę ufun -
do wa ną przez dr Cze sła wa Sie kier skie -
go, człon ka Par la men tu Eu ro pej skie -
go. Jest nią wy ciecz ka do Bruk se li.
Go ść mi ho no ro wy mi so lec kie go fe sti -
wa lu by li mię dzy in ny mi wo je wo da
świę to krzy ski Bo żen ty na Pał ka -Ko ru -
ba i po seł do Par la men tu Eu ro pej skie -
go dr Cze sław Sie kier ski.

Or ga ni za to ra mi fe sti wa lu by li:
Gmin ne Cen trum Kul tu ry w Sol cu -
-Zdro ju, Urząd Gmi ny w Sol cu -Zdro -
ju, Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa
Dzia ła nia „G5” oraz Ochot ni cza
Straż Po żar na w Sol cu -Zdro ju. Fe sti -
wal zo stał do fi nan so wa ny ze środ ków
fi nan so wych wo je wódz twa świę to -
krzy skie go oraz po wia tu bu skie go,
a tak że z środ ków po cho dzą cych
od spon so rów, któ rym or ga ni za to rzy
skła da ją ser decz ne po dzię ko wa nia. 

To dzię ki mię dzy in ny mi ich hoj -
no ści mo gą po wsta wać wiel kie wy da -
rze nia ar ty stycz ne, im pre zy kul tu ral ne
da ją ce za do wo le nie i sa tys fak cje nie
tyl ko or ga ni za to rom, ale tak że, a mo -
że przede wszyst kim uczest ni -
kom – mło dym ar ty stom, któ rzy ry -
wa li zu ją przed pu blicz no ścią o na gro -
dę, o mia no naj lep sze go, pre zen tu jąc
przy tym wiel ką mi łość do mu zy ki.

Wspar cia fi nan so we go fe sti wa lo wi
udzie li li: Ho tel SPA Ma li no wy Zdrój
w Sol cu -Zdro ju, rad ny wo je wódz ki
Mie czy sław Sas z Bu ska -Zdro ju, Uzdro -
wi sko Bu sko -Zdrój S. A, Ko pal nia Gip -
su „Lesz cze”, Nad wi ślań ski Bank Spół -
dziel czy w Sol cu -Zdro ju, dr Cze sław
Sie kier ski, po seł do Par la men tu Eu ro -
pej skie go, Uzdro wi sko So lec -Zdrój Sp.
z o.o., Gru pa PSB Sp. z o.o., „Ho li -
stic” z Sol ca -Zdro ju oraz „Dwór Dzie -
ka nów” w Zie lon kach.

ER

Grand Prix dla Po zna nia
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W śro dę, 27 czerw ca w sa li kon fe -
ren cyj nych sa na to rium Mar co ni
w Bu sku -Zdro ju od by ła się kon fe -
ren cja pod su mo wu ją ca re ali za cję
pro jek tu pod na zwą „Mi strzo wie
edu ka cji – kur sy udo sko na la ją ce
dla świę to krzy skich na uczy cie lek
i na uczy cie li”. Pro jekt ten re ali zo -
wa ny był na te re nie wo je wódz twa
świę to krzy skie go w okre sie od 1
lip ca 2011 ro ku do 30 czerw ca 2012
ro ku przez Za kład Do sko na le nia Za -
wo do we go.

Wśród za pro szo nych na kon fe ren -
cję go ści obec ni by li mię dzy in ny mi
Grze gorz Świerszcz, Wi ce mar sza łek Wo -
je wódz twa Świę to krzy skie go, Je rzy Wą -
tro ba, pre zes Za rzą du Za kła du Do sko -
na le nia Za wo do we go w Kiel cach, Mał -
go rza ta Mo zuł, Świę to krzy ski Ku ra tor
Oświa ty i Gra ży na Ko zioł, kie row nik Za -
miej sco we go Od dzia łu Ku ra to rium
Oświa ty w Bu sku -Zdro ju. Obec ni by li
tak że przed sta wi cie le sa mo rzą dów z po -
wia tu bu skie go, piń czow skie go, ka zi -
mier skie go i sta szow skie go oraz dy rek to -
rzy i kie row ni cy in sty tu cji współ pra cu ją -
cych na co dzień z Za kła dem Do sko na -
le nia Za wo do we go w Bu sku -Zdro ju.

Przy by łych go ści po wi tał dy rek tor
Od dzia łu Re gio nal ne go Za kła du Do -
sko na le nia Za wo do we go w Bu sku -
-Zdro ju Grze gorz So larz, a kon fe ren cję
otwo rzył pre zes Za rzą du ZDZ w Kiel -
cach Je rzy Wą tro ba.

Ja ko pierw sza głos za bra ła Mał go -
rza ta Mo zuł, Świę to krzy ski Ku ra tor
Oświa ty. W swo im wy stą pie niu pa ni
ku ra tor bar dzo wie le miej sca po świę ci ła
omó wie niu sta nu kształ ce nia w świę to -
krzy skich szko łach. Po wie dzia ła, że po -
mi mo po sia da nia bar dzo no wo cze snej
ba zy dy dak tycz no – na uko wej, jed nej
z naj no wo cze śniej szej w kra ju, po mi mo
le gi ty mo wa nia się tym, że po nad 60
pro cent na uczy cie li po sia da ty tuł na -
uczy cie la dy plo mo wa ne go te go rocz ne
wy ni ki eg za mi nów do szkół li ce al nych
i tech ni ków oraz eg za mi ny ma tur od -
bie ga ją od wy ni ków in nych wo je -
wództw. 

– Po ziom wy kształ ce nia na uczy -
cie li nie za wsze prze kła da się na po -
ziom wie dzy, wy kształ ce nia
uczniów – mó wi ła pa ni ku ra tor. – Sy -
tu acja ta za sta na wia. Na le ży zro bić
wszyst ko aby ucznio wie koń czą cy
szko ły pod sta wo we szli do gim na -
zjum z do brze opa no wa ną umie jęt -
no ścią czy ta nia, zna jo mo ścią ma te -
ma ty ki i in nych przed mio tów. Szko ła
Pod sta wo wa to fun da ment dal sze go
kształ ce nia się mło de go czło wie ka.
No wo cze sny na uczy ciel to pe da gog
kre atyw ny, o du żej wy obraź ni, po tra -
f ią cy eks pe ry men to wać, umie ją cy
my śleć w przy szłość, nie bo ją cy się
no wych wy zwań i za dań. Ma my wie -
le do brych szkół w wo je wódz twie
świę to krzy skim. Aby nie być go ło -
słow ną wspo mnę tu o Gim na zjum nr

1 w Bu sku -Zdro ju, któ re mo że po -
chwa lać się jed ny mi z naj lep szych
wy ni ków w na szym re gio nie.

Po wy stą pie niu pa ni ku ra tor głos
za bra ła Gra ży na Ko zioł, kie row nik Za -
miej sco we go Od dzia łu Ku ra to rium
Oświa ty w Bu sku -Zdro ju. Pre lek cja po -
świę co na by ła teo rii in te li gen cji wie lo ra -
kich Ho war da Gard ne ra ja ko na rzę dzia
pra cy no wo cze sne go na uczy cie la. Wy -
kład ten spo tkał się z du żym za in te re so -
wa niem obec nych na kon fe ren cji na -
uczy cie li i go ści.

Pod su mo wa nia i oce ny za koń czo -
ne go pro jek tu „Mi strzo wie edu ka -
cji – kur sy do sko na lą ce dla świę to krzy -
skich na uczy cie lek i na uczy cie li” do ko -
na ła ko or dy na tor te go pro jek tu
Agniesz ka Waw rzyk – Kla ja. Jak po wie -
dzia ła w swo im wy stą pie niu Agniesz ka

Waw rzyk – Kla ja pro jekt edu ka cyj ny
pod na zwą „Mi strzo wie edu ka cji” ob jął
prze szko le niem 80 osób, w tym 60 na -
uczy cie lek i 20 na uczy cie li za miesz ka -
łych na te re nie wo je wódz twa świę to -
krzy skie go, za trud nio nych w pla ców -
kach edu ka cyj nych zlo ka li zo wa nych
na te re nach wiej skich i wiej sko -miej -
skich.

Pro jekt skie ro wa ny był do na uczy -
cie li oraz pra cow ni ków dy dak tycz nych
szkół i pla có wek oświa to wych, któ rzy
z wła snej ini cja ty wy chcie li pod nieść,
uzu peł nić lub zdo być no we kwa li fi ka cje. 

Głów ny cel pro jek tu osią gnię ty
zo stał przez re ali za cję trzech ro dza -
jów kur sów do sko na lą cych dla na -
uczy cie li w za kre sie zgod nym z lo kal -
ną i re gio nal ną po li ty ką edu ka cyj ną
w wo je wódz twie świę to krzy skim.

Ofer ta szko le nio wa obej mo wa ła ta kie
te ma ty jak: „Na uczy ciel w dy dak ty ce
osób do ro słych”, „Edu ka tor me dial -
ny” i „Eu ro pej ski na uczy ciel”. Ten
ostat ni kurs po świę co ny był umie jęt -
no ści po zy ski wa nia fun du szy unij -
nych na wspie ra nie dzia łań oświa to -
wych, na warsz ta ty me to dycz ne, trud -
ne spra wy i sy tu acje wy cho waw cze
w szko le i ra dze nie so bie z pa to lo gia -
mi spo łecz ny mi.

Mó wiąc o za koń czo nym pro jek cie
pre zes Za rzą du ZDZ w Kiel cach Je rzy
Wą tro ba po wie dział: – Mam na dzie ję,
że wy ni ki re ali za cji pro jek tu oraz do -
świad cze nia i umie jęt no ści zdo by te
przez świę to krzy skich na uczy cie li bę dą
słu żyć nie tyl ko roz wo jo wi oso bi ste mu
i sa mo re ali za cji uczest ni ków szko leń ale
rów nież roz wo jo wi na sze go re gio nu
z po żyt kiem dla nas wszyst kich. Pre zes
po dzię ko wał kie row nic twu i pra cow ni -
kom Świę to krzy skie go Biu ra Roz wo ju
Re gio nal ne go w Kiel cach, któ re peł ni
ro lę in sty tu cji po śred ni czą cej I stop nia
w Pro gra mie Ope ra cyj nym Ka pi tał
Ludz ki za udzie lo ne wspar cie me ry to -
rycz ne i wie le cen nych wska zó wek pod -
czas re ali za cji te go przed się wzię cia.

Mi łym ak cen tem kon fe ren cji, pod -
su mo wu ją cej pro jekt był wy stęp du etu
mu zycz ne go. Jed nym z je go so li stów
był Je rzy Wą tro ba, któ ry za pre zen to wał
uczest ni kom kon fe ren cji bo ga ty re per -
tu ar sta rych prze bo jów z lat pięć dzie -
sią tych i z lat sześć dzie sią tych oraz pio -
sen ki bie siad ne.

TEKST I FO TO. AN DRZEJ BO RYC KI

Mi strzo wie edu ka cji



Pa nie bur mi strzu, je ste śmy po se sji ab so -
lu to ryj nej, na któ rej pod su mo wa no rok
2011. Mi nę ło pół to ra ro ku, od kie dy za siadł
pan w fo te lu bur mi strza Sta szo wa. Czy fo -
tel ten dla pa na jest wy god ny, ema nu je cie -
płem i spo ko jem? 

Fo tel bur mi strza jest za wsze fo te lem go rą -
cym, dla te go, że dzie je się wie le rze czy, któ re
przy no szą z jed nej stro ny sa tys fak cję, a z dru -
giej po czu cie roz go ry cze nia, że cze goś się nie
uda ło zre ali zo wać. Rok 2011 przy niósł nam za -
do wa la ją ce wy ni ki w za rzą dza niu bu dże tem
gmi ny. Na le ży pa mię tać o tym, że sy tu acja fi -
nan so wa gmi ny by ła bar dzo trud na. Przy ję li -
śmy bu dżet przy go to wa ny w po przed niej ka -
den cji, w któ rym wie le ele men tów oka za ło się
nie moż li wy mi do zre ali zo wa nia. Nie mniej jed -
nak, uda ło nam się wpro wa dzić ko rek ty, dzię ki
któ rym, pod pew ny mi wzglę da mi rok 2011 był
ro kiem chy ba naj lep szym jak do tej po ry.

Przy kła dem dzia łań, któ ry mi mo że my się
po szczy cić są pra ce ma ją ce na ce lu po pra wę,
prze bu do wę i mo der ni za cję dróg. Na ten cel
uda ło nam się po zy skać więk szą kwo tę w cią gu
jed ne go ro ku niż w cią gu ca łej po przed niej ka -
den cji. Prze ło ży ło się to na wy ko na nie 12 km
dróg. Po za tym wy ko na li śmy przy sło wio wy ka -
wał do brej ro bo ty na sta szow skim osie dlu
Ogro dy, gdzie, oprócz sa mych na wierzch ni,
wy mie ni li śmy in fra struk tu rę ka na li za cyj ną, wo -
do cią go wą, bu rzo wą. Na po tka li śmy na wie le
trud no ści, któ re wy ni ka ły z fak tu, iż osie dle
Ogro dy to te ren od lat za bu do wa ny. Osta tecz -
nie jed nak za da nie zo sta ło wy ko na ne po myśl -
nie. 

Po za tym w 2011 ro ku uda ło się przy go -
to wać pro jekt mo der ni za cji ko tłow ni miej skiej.
In we sty cja jest na eta pie pro jek to wa nia. Pierw -
sze prze tar gi ru szą w li sto pa dzie te go ro ku. Pie -
nią dze na tę in we sty cję zo sta ły przy go to wa ne
wła śnie w ro ku 2011. 
A w ja kich kwe stiach czuć nie do syt?

Je że li cho dzi o ele men ty ma ło opty mi -
stycz ne, to by ła to na pew no prze su wa ją ca się
w cza sie de cy zja o pro jek to wa niu ob wod ni cy
Sta szo wa. Ko lej nym ele men tem, roz cią gnię tym
w cza sie, by ła bu do wa mo stu w Po łań cu. Obec -
nie są już od po wied nie de cy zje i wszyst ko
wska zu je, że in we sty cje te zo sta ną za koń czo ne
w za pla no wa nych ter mi nach.

Spra wą, któ ra naj bar dziej spę dza sen z po -
wiek jest sy tu acja w oświa cie. Jest to ogrom -
na bo lącz ka, gdyż pro blem oświa ty bę dzie
utrzy my wał się przez kil ka ko lej nych lat, a apo -
geum osią gnie w ro ku 2014. Gmi na Sta szów
mu si prze zna czyć ogrom ne pie nią dze na utrzy -
ma nie oświa ty i re ali za cję wszyst kich za dań
edu ka cyj nych i wy cho waw czych zwią za nych
z kształ ce niem dzie ci i mło dzie ży oraz za pew -

nie niem im od po wied nich wa run ków. Ten ele -
ment nie da je mi spać po no cach. Ko niecz -
ność re duk cji za trud nie nia w tym sek to rze to
jest ogrom na tra ge dia ludz ka, z cze go ja ko bur -
mistrz zda ję so bie spra wę. 
Czy kło po ty z za trud nie niem w oświa cie to
naj więk szy pro blem gmi ny? Czy jest ja kieś
do bre roz wią za nie tej sy tu acji?

Dla te go go rą ce go fo te la bur mi strza to
jest naj gor sza rzecz, któ ra mo gła się przy da -
rzyć, po nie waż to wła śnie ja mu szę po no sić
kon se kwen cje dzia łań po przed niej wła dzy i to
ja je stem zmu szo ny po dej mo wać de cy zje, ogra -
ni cza ją ce środ ki dla po szcze gól nych pla có wek.
Czy jest do bre roz wią za nie? Oczy wi ście, że tak.
Je stem prze ko na ny, że pro blem ten moż na roz -
wią zać wspól ny mi si ła mi. Tyl ko ra cjo nal ne po -
dej ście osób i or ga ni za cji, któ re ma ją wpływ
na funk cjo no wa nie i kształt oświa ty w gmi nie
mo że do pro wa dzić do roz wią za nia tej przy krej
sy tu acji. Mó wię tu przede wszyst kim o dy rek -
to rach szkół, bo to od nich za le ży, ja ki kształt
nada dzą pro wa dzo nej przez sie bie pla ców ce.
Mó wię tu rów nież o związ kach za wo do wych,
któ re przy roz sąd nym po dej ściu do spra wy
i chę ci me ry to rycz nej dys ku sji na te mat funk -
cjo no wa nia oświa ty ja ko ca ło ści, nie po szcze -
gól nej pla ców ki, bę dą w sta nie współ pra co wać
ze mną ja ko z or ga nem pro wa dzą cym. W tym
wszyst kim waż ne jest po dej ście rów nież na -
uczy cie li, któ rych ten pro blem naj bar dziej do -
ty ka i nie ste ty, bę dzie do ty kał przez na stęp ne
la ta. 
Kie dy za czę ły się pro ble my? Czy moż -
na by ło unik nąć sy tu acji, któ ra jest obec -
nie tak dra ma tycz na? 

Z ca łą pew no ścią za ist nia ła sy tu acja jest
dra ma tycz na. Praw dą jed nak jest to, że moż -
na ją by ło prze wi dzieć, gdyż by ła ona od wie -
lu lat zna na wszyst kim pod mio tom, któ re two -
rzą sys tem edu ka cji. Jest to pro blem nie tyl ko
na szej gmi ny, ale ca łej Pol ski, z tym, że nie któ -
re re gio ny prze wi dzia ły go już 5-6 lat te mu
i od po wied nio za rzą dza ły pla ców ka mi by
obec nie zmi ni ma li zo wać je go ne ga tyw ne skut -
ki. W na szej gmi nie po przed nia wła dza nie po -
czy ni ła ta kich kro ków i dla te go te raz sto imy
przed fak tem zwol nień. 

Ja, ja ko or gan pro wa dzą cy, po dej mu ję de -
cy zje za któ re nie czu ję się win ny, gdyż sta no -
wią one na stęp stwo za nie dbań z lat po przed -
nich. W cią gu ostat nich 5 lat uby ło w na szych
szko łach po nad 800 dzie ci, zaś na uczy cie li ma -
my wię cej niż 5 lat te mu. 800 dzie ci to jest jed -
na wiel ka szko ła, w któ rej jest kil ku dzie się ciu
na uczy cie li. Po wta rzam, że pro blem był zna ny
od wie lu lat. 

Peł niąc w po przed niej ka den cji funk cję
bur mi strza, ana li zo wa łem fak ty i wie dzia łem

o tym. Po dej mo wa łem dzia ła nia by sy tu acja,
któ ra te raz na sta ła nie mia ła miej sca. Jed nym
z dzia łań by ło ogra ni cze nie przy jęć no wych na -
uczy cie li. Nie ste ty, przez ostat nie la ta mo jej
nie obec no ści w gmi nie przy ję to spo ro no wych
na uczy cie li. Je stem prze ko na ny, że przez ostat -
nie 5 lat, gdy by na stę po wa ła na tu ral na re duk cja
eta tów, np. odej ścia na eme ry tu ry, dzi siaj nie
mie li by śmy sy tu acji, w któ rej ma my o sześć -
dzie się ciu na uczy cie li za du żo, któ rzy w prze -
wa ża ją cej czę ści za pew ne są wspa nia ły mi pe da -
go ga mi. Zmniej sze nie tej licz by jest ogrom nie
trud ne i bo le sne tym bar dziej, że niż de mo gra -
ficz ny da lej po stę pu je i z ro ku na rok uby wa
nam ok. 100 dzie ci w gmi nie. 

Pro blem w edu ka cji bie rze się rów nież
stąd, że Pań stwo w nie od po wied ni spo sób do -
tu je środ ki na oświa tę i w nie wła ści wy spo sób
tra fia ją one do jed no stek sa mo rzą do wych. My -
ślę, że bez zmia ny prze pi sów do fi nan so wy wa -
nia oświa ty, pro blem re duk cji eta tów bę dzie się
po głę biał z każ dym ko lej nym ro kiem. 

Bar dzo prze ży wam każ dą de cy zję oświa to -
wą, bo nie da się spać spo koj nie, ma jąc świa do -
mość ska li pro ble mu i kon se kwen cji, ja kie de -
cy zje te przy no szą dla po szcze gól nych ro dzin,
do tknię tych zwol nie nia mi. 
Ja ka in we sty cja jest obec nie dla gmi ny
prio ry te to wa?

Oczy wi ście nie ma jed nej naj waż niej szej.
Na to miast bar dzo dum ni je ste śmy z roz po czy -
na ją cej się wkrót ce bu do wy Za kła du Eko lo gicz -
ne go Go spo dar ki Od na wial nej w Rzę do wie,
któ rej udzia łow cem jest gmi na. Na po cząt ku
ro ku 2011 sy tu acja spół ki w Rzę do wie by ła dra -
ma tycz na, po nie waż gro zi ła jej li kwi da cja. Ist -
nia ło du że ry zy ko, że zgro ma dzo ne na kła dy,
w po sta ci skła dek w wy so ko ści po nad mi lio -
na zło tych i 50 ha grun tów prze zna czo nych
pod bu do wę te go za kła du mo gą zo stać stra co -
ne po przez li kwi da cję spół ki. Pra wie wszyst kie
part ner skie gmi ny, a jest ich osiem na ście, dą ży -
ły do wy co fa nia się z in we sty cji. Ten pro ces
uda ło się za ha mo wać i za chę cić po zo sta łe gmi -
ny do po zo sta nia w spół ce i pro jek cie. Gmi -
na Sta szów jest jed nym z waż niej szych udzia -
łow ców tej in we sty cji. Jest to ogrom ny suk ces,
któ ry uda ło nam się od nieść w ro ku 2011.
Obec nie jest już po prze tar gach i pod pi sa no
wszyst kie umo wy na re ali za cję. Koszt in we sty -
cji sza co wa ny jest na kwo tę 36 mln zł, z te go
za pew nio ne są środ ki unij ne w wy so ko ści 31
mln zł. Już te raz wia do mo, że za koń cze nie
prac na stą pi w koń ców ce ro ku 2013. 
Ja kie plu sy dla miesz kań ców gmi ny wy nik -
ną z po wsta nia za kła du go spo dar ki od pa -
da mi?

Przede wszyst kim po zwo li to na unik nię -
cie wzro stu cen wy wo zu śmie ci. W lip cu 2013

ro ku wcho dzi w ży cie no we li za cja usta wy
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach.
Do tych cza so we umo wy na wy wóz śmie ci, za -
wie ra ne przez np. Przed się bior stwo Go spo dar -
ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej, za stą pi opła ta
po bie ra na przez gmi nę. Opła ta ta by ła by
znacz nie wyż sza, gdy by za kład ten nie po wstał
czę ścio wo na te re nie gmi ny Sta szów, po nie waż
na le ży od li czyć kosz ty trans por tu. Ko lej nym
plu sem dla gmi ny bę dą wpły wy z po dat ków
od nie ru cho mo ści i opłat śro do wi sko wych. Po -
za tym po wsta ną no we miej sca pra cy. Pla nu je
się, że za trud nie nie do ce lo wo znaj dzie tam kil -
ka dzie siąt osób.
Czy gmi na sta ra się przy cią gnąć na swój
te ren przed się bior ców?

Dziś nie przy cią gnie się in we sto ra, je że li
nie za ofe ru je mu się go to we go te re nu. Gmi -
na Sta szów po zy ska ła środ ki z mi ni ster stwa
na pro jek to wa nie ob sza ru go spo dar cze go
na 40 ha w miej sco wo ści Grzy bów. Chce my
oży wić atrak cyj ne te re ny Grzy bo wa. W per -
spek ty wie po łą czeń dróg wo je wódz kich z bu -
do wą mo stu w Po łań cu oka zu je się, że Grzy -
bów ma szan se roz wo ju. Kosz ty pla no wa nej in -
we sty cji to prze szło 20 mln zł. Na tych 40 ha
chce my przy go to wać te re ny uzbro jo ne w in fra -
struk tu rę ka na li za cyj ną, wod ną, ener ge tycz ną,
bu rzo wą i dro go wą po to, by na dział kach
o wiel ko ści od hek ta ra do dwóch każ dy, kto ze -
chciał by za in we sto wać, otrzy mał nie ru cho -
mość z peł nym wy po sa że niem. Na tę in we sty -
cję chce my po zy skać pie nią dze z ze wnątrz. Po -
sia da my już przy go to wa ną do ku men ta cję
na pro jekt z pro gra mu mi ni ste rial ne go. Ma my
tak że po zy ska ne pie nią dze na je den etap in we -
sty cji, to jest 1/3 ze środ ków pro gra mu wo je -
wódz kie go. Po przez stwo rze nie ob sza rów in we -
sty cyj nych chce my spra wić, by nasz re gion stał
się atrak cyj ny dla przed się bior ców. 

Chciał bym, aby stwo rzo ne przez nas
dział ki in we sty cyj ne by ły szan są na roz wój
i na od nie sie nie suk ce su przez mło dych i am -
bit nych miesz kań ców na szej gmi ny. W przy -
szłym ro ku po win ni śmy przy stą pić do re ali za -
cji pierw szej czę ści za da nia.
Ja kie są pa na zda niem prio ry te to we za da -
nia dla gmi ny w ro ku 2012?

Bu dżet przy ję ty przez Ra dę nie za kła da re -

duk cji za dłu że nia. Bu dżet ten za kła da na to -
miast dal szą re duk cję kosz tów bie żą cych. Na -
szym za mia rem przy two rze niu bu dże tu by ło
zmniej sze nie kosz tów bie żą cych miesz kań ców
gmi ny od 5 do 6 mln zł. My zde cy do wa nie
chce my po pra wiać sy tu ację gmi ny i wszyst kie
wskaź ni ki wska zu ją na to, że nam się to uda je.
Wal czy my o to, by stać się wia ry god nym kre -
dy to bior cą dla ban ku. Nie mo że my też do pu -
ścić, by na sze za dłu że nie wy no si ło 60 proc. Ja
mam na dzie ję, że Ci, któ rzy się na tym zna ją
do ce nia ją te dzia ła nia. Oczy wi ście dla więk szo -
ści miesz kań ców gmi ny są to rze czy ob ce, ale
pro szę mi wie rzyć, że in na po li ty ka do pro wa -
dzi ła by do zwięk sze nia po dat ków, któ re i tak są
już wy so kie. Chcąc unik nąć ta kie go roz wią za -
nia. 

Sta ra my się my śleć przy szło ścio wo i umie -
jęt nie go spo da ro wać bu dże tem gmi ny. Obec -
nie bi je my się z my śla mi, czy re ali zo wać za da -
nia, na któ re już po zy ska li śmy pie nią dze z Unii
Eu ro pej skiej np. pro jekt,, Or li ka”, na któ ry
otrzy ma li śmy 50 proc. do fi nan so wa nia. W sy -
tu acji kry zy su, kie dy do cho dy pań stwa i gmi ny
spa da ją, za da je my so bie py ta nie, czy ce lo we
jest wzię cie tych pie nię dzy i zre ali zo wa nie in -
we sty cji, któ ra nie przy nie sie tak szyb ko wy -
mier nych efek tów? Oczy wi ście zdro wia mło -
dzie ży nie moż na prze li czać na pie nią dze. Mu -
si my jed nak uwa żać, by nie re ali zo wać in we sty -
cji, na któ re nas po pro stu nie stać.

Po za tym w 2012 ro ku oszczęd no ści do -
ty czyć bę dą tak że sek to ra oświa to we go. Spo ro
oszczę dza my tak że na sprzą ta niu mia sta, gdyż
zmie ni li śmy wy ko naw cę, któ ry jest tań szy,
a usłu gi re ali zu je w mo jej oce nie na o wie le
wyż szym po zio mie niż po przed ni. Po za tym,
o wie le ta niej uda ło nam się ostat niej zi my od -
śnie żyć dro gi, gdyż zna leź li śmy fir mę tań szą,
któ ra rów nie do brze, jak ostat nia, wy wią za ła się
z za da nia. Naj waż niej sze jest jed nak nie tyl ko
oszczę dza nie na du żych kwe stiach, ale przede
wszyst kim na rze czach ma łych, nie od czu wal -
nych znacz nie dla miesz kań ców. W ro ku 2011
uda ło nam się zmniej szyć wy so kość wy dat ków
na wy na gro dze nia w sa mym urzę dzie. Wie rzę,
że wspól ny mi si ła mi uda się osią gnąć suk ces
w wie lu dzie dzi nach, cze go ży czę wszyst kim
miesz kań com i so bie. 
Czy pan bur mistrz ma już pla ny wa ka cyj -
ne? Jak spę dza pan wol ny czas? 

Nie mam pla nów wa ka cyj nych, bo trud -
no coś z wy prze dze niem za pla no wać. Funk cja,
któ rą peł nię, wy ma ga ode mnie peł nej dys po -
zy cyj no ści, więc je śli w ogó le zde cy du ję się
na wa ka cje, to bę dzie to z pew no ścią spon ta -
nicz na de cy zja. Je śli zaś cho dzi o mo je pa sje,
to jest to maj ster ko wa nie. Świet nie re lak su ję się
w wol nych chwi lach, któ rych nie mam jed nak
zbyt wie le, wy ko nu jąc drob ne re mon ty we wła -
snym do mu. Jak chy ba każ dy czło wiek naj le -
piej czu ję się w za ci szu wła sne go do mu i w nim
naj le piej od po czy wam psy chicz nie i re ge ne ru ję
ener gię na co dzien ne obo wiąz ki, wy ni ka ją ce
z peł nio ne go prze ze mnie urzę du.

Wywiad 7
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Nie bo ję się no wych wy zwań
Z bur mi strzem Sta szo wa RO MU AL DEM GAR CZEW SKIM roz ma wia Do ro ta Ba jur.
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Z my ślą o miesz kań cach
Miesz kań cy Ga da wy mo gą cie szyć się już no wym ośrod kiem tu ry stycz no -
-kul tu ral nym. W nie dzie lę, 24 czerw ca uro czy ście otwar to obiekt. 

-Sza now ni pań stwo, dziś po dzi wia my efekt koń co wy kil ku mie sięcz ne go przed -
się wzię cia. Z in we sty cji, któ rej bu do wa do bie gła już koń ca ko rzy stać bę dą przede
wszyst kim miesz kań cy Ga da wy. Mam na dzie ję, że ośro dek bę dzie miej scem ży cia
kul tu ral ne go so łec twa, bę dzie sku piał ro dzi ny, miesz kań ców oraz że po zwo li ak tyw -
nie spę dzić wol ny czas – po wie dział bur mistrz Wal de mar Si ko ra, ofi cjal nie otwie ra -
jąc obiekt. Po dzię ko wał rów nież wszyst kim tym, któ rzy przy czy ni li się do je go po -
wsta nia. 

W uro czy stym otwar ciu uczest ni czy li mię dzy in ny mi: wo je wo da świę to krzy ski
Bo żen ty na Pał ka -Ko ru ba, sta ro sta bu ski Je rzy Ko larz, ko men dant po wia to wy po li -
cji w Bu sku -Zdro ju Ro man Sob czak, rad ni gmi ny i po wia tu oraz soł ty si. 

Ośro dek tu ry stycz no – kul tu ral ny w Ga da wie zo stał wy po sa ża ny w sprzęt spor -
to wy, au dio -vi deo oraz me ble. Wy ko na no do jaz dy do obiek tu, utwar dzo no plac po -
sto jo wy dla sa mo cho dów oso bo wych i pod jazd dla osób nie peł no spraw nych.
Przy ośrod ku po wstał plac za baw dla dzie ci z huś taw ka mi, pia skow ni cą i zjeż dżal -
nią. 

Na re ali za cję in we sty cji gmi na Bu sko -Zdrój po zy ska ła do fi nan so wa nie w ra -
mach dzia ła nia „Wdra ża nie Lo kal nych Stra te gii Roz wo ju” – „Od no wa i roz wój
wsi”, ob ję te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013”. 

TEKST. EHR, FOT. WT

Noc ne węd ko wa nie
Z so bo ty na nie dzie lę, z 23 i 24 czerw ca na zbior ni ku wod nym sek cji Pol skie go
Związ ku Węd kar skie go „Sza niec” od by ły się za wo dy węd kar skie o Pu char Bur mi -
strza Mia sta i Gmi ny Bu sko -Zdrój. Star to wa ło w nich 21 za wod ni ków, w tym jed -
na ko bie ta An na Buch cic z Kielc. Ka pi tan spor to wy za wo dów Wi told Ga jew ski
rów no o go dzi nie 18.00 dał sy gnał do star tu. Po 13-go dzin nym ma ra to nie węd kar -
skim, o 7.00 ra no, 24 czerw ca za koń czo no za wo dy. Na stą pił mo ment wa że nia i li -
cze nia zło wio nych ryb, po czym pod su mo wa no ma ra ton. 

Zwy cięz cą za wo dów węd kar skich zo stał Ma rek Mo li sak, któ ry zdo był aż 11200 punk -
tów. Dru gie miej sce za jął Jan Żu rek z wy ni kiem 10815 punk tów, a trze cie miej sce Krzysz -
tof Sar nec ki, któ ry zdo był 8400 punk tów. Ca ła wy róż nio na trój ka otrzy ma ła z rąk bur mi -
strza Wal de ma ra Si ko ry pu cha ry i ma te ria ły pro mo cyj ne. 

Łącz nie wszy scy za wod ni cy ma ra to nu węd kar skie go zło wi li bli sko 77 kg ryb, któ re ca -
łe i zdro we po now nie wpusz czo no do wo dy.

Te go rocz nym za wo dom węd kar skim do pi sa ła po go da. Do bry hu mor nie opusz czał też
uczest ni ków ma ra to nu. War to do dać, że za wo dy przy pa dły w tym ro ku w Noc Świę to jań -
ską. 

KS, EHR

Nauka
przez
zabawę
W śro dę, 27 czerw ca ucznio wie
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Sta szo wie ra zem z po li cjan -
ta mi wy bra li się na wy ciecz kę
ro we ro wą. Rajd roz po czął po li -
cyj ny pa trol.

Rajd ro we ro wy dla uczniów
zor ga ni zo wa ła wy cho waw czy ni
kla sy, któ ra sys te ma tycz nie w cią -
gu ca łe go ro ku szkol ne go, na lek -
cjach wy cho wa nia ko mu ni ka cyj ne -
go upo wszech nia ła wśród naj -
młod szych wie dzę na te mat za sad
ru chu dro go we go. 

Przed roz po czę ciem raj du sta -
szow scy po li cjan ci przy po mnie li
je go uczest ni kom o prze pi sach
i za sad bez pie czeń stwa w ru chu
dro go wym oraz ape lo wa li o uży -
wa nie ele men tów zwięk sza ją cych
bez pie czeń stwo jaz dy. Mun du ro wi
wrę czy li opa ski od bla sko we nie
tyl ko dzie ciom, ale i ich ro dzi com
czu wa ją cym nad prze bie giem wy -
ciecz ki. 

Dla dzie ci by ło to ogrom ne
wy zwa nie, gdyż oprócz za ba wy
mu sie li o wła snych si łach po ko nać
wy zna czo na tra sę, a tym sa mym
spraw dzić się rów nież ja ko ro we -
rzy ści.

AL
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Już po raz siód my w Siel cu ko ło
Sta szo wa od był się wiel ki fe styn ple ne -
ro wy Szklar ki 2012. Tej let niej, ob fi tu ją -
cej w wie le cie ka wych i róż no rod nych
atrak cji im pre zie, któ ra tra dy cyj nie od -
by ła się w ostat nią nie dzie lę czerw ca to -
wa rzy szy ły Ogól no pol skie Za wo dy
Hip picz ne roz gry wa ne w ra mach co -
rocz nie od by wa ją cej się Świę to krzy skiej
Ścież ki Hu cul skiej.

Tyl ko w sa mą nie dzie lę, na miej sco -
wych łą kach, oka la ją cych „Dom z Ba li”
ba wi ło się kil ka na ście ty się cy lu dzi za -
rów no z wo je wódz twa świę to krzy skie -
go, jak i z kra ju, a nie rzad ko i z za gra -
ni cy. Uczest ni cy tej, jed nej z naj więk -
szych im prez ple ne ro wych w na szym
re gio nie mie li do wy bo ru sze -
reg bar dzo cie ka wych atrak -
cji ad re so wa nych za rów no
dla do ro słych, jak i dzie ci. 

Nie wąt pli wie jed ną z naj -
więk szych i jed nych w kra ju
atrak cji był ca ło dnio wy po -
kaz wy to pu szkła na świe żym
po wie trzu. Hut ni cy z Hut
Szkła Go spo dar cze go Ta de -
usza Wrze śnia ka na oczach

zgro ma dzo nych lu dzi w róż ne kształ ty
i przed mio ty za mie nia li wy ta pia ne
szkło. Tra dy cyj nie już po kaz ten spo -
tkał się z ży wym za in te re so wa niem
przy by łych na im pre zę go ści.

Po za po ka zem wy to pu szkła,
na uczest ni ków szkla rek cze ka ło wie le
jesz cze in nych atrak cji. Od by ła się mię -
dzy in ny mi pre zen ta cja rze miosł daw -
nych i obec nych, uczest ni czyć moż -
na by ło w mi ni szkół ce jeź dziec kiej,
a tak że po ba wić się z dzieć mi w we so -

łym mia stecz ku, ob fi tu -
ją cym w licz ne atrak cje

do któ rych za li czyć
moż na by ło mię dzy

in ny mi wspi nacz kę al pi -
ni stycz ną, za ba -

wę w ku li na wo dzie czy ka ru ze lę. 

Im pre zie to wa rzy szy ły tak że tar gi
sztu ki lu do wej i wy ro bów eko lo gicz -
nych z wi kli ny i z gli ny, de gu sta cje po -
traw, w tym tych tra dy cyj nych oraz pre -
zen ta cje dzieł pla stycz nych lo kal nych
twór ców. Na sto isku ar ty stycz nym
moż na by ło spo tkać mię dzy in ny mi
ob ra zy zna ne go ma la rza re gio nal ne go
Wła dy sła wa Sa dło chy, któ ry tra dy cyj -
nie, każ de go ro ku uczest ni czy w szklar -
kach pre zen tu jąc swo je pra ce. Tym ra -
zem te ma tem do mi nu ją cym na je go
wy sta wie by ły pej za że i kra jo bra zy mia -
sta Ka zi mierz nad Wi słą.

Szklar ki 2012 roz po czę ły się od wy -
stę pu Or kie stry Hut Szkła

Go spo dar cze go Ta de -
usza Wrze -

Szklar ki z gwiaz da mi
Dzie siąt ki ty się cy lu dzi, w ostat nią nie dzie lę czerw ca, ba wi ło się na im pre zie
ple ne ro wej w Siel cu ko ło Sta szo wa. Gwiaz da mi te go rocz nych szkla rek by li:
Syl wia Grzesz czak, Go lec uOr kie stra i KSU.



Fotoreportaż V

reklama

śnia ka pod dy rek cją ka pel mi strza Grze -
go rza Chy ca. Po kon cer cie or kie stry dę -
tej na sce nie, usta wio nej na wzgó rzu na -
prze ciw Do mu z Ba li, roz po czę ły się
fan ta zje ar ty stycz ne ze spo łów dzia ła ją -
cych przy Sta szow skim Ośrod ku Kul tu -
ry – „Nie bar dzo” i „Na po cze ka niu”,
a tak że kon cert ze spo łu lu do we go „Tu -
czę pia nie”, któ ry w swo im re per tu arze
ma pio sen kę o szklar kach, skom po no -
wa ną i wy ko ny wa ną na lu do wą nut kę.

Jak to już by wa, na te go rocz nych
szklar kach nie za bra kło gwiazd pol skiej
mu zy ki roz ryw ko wej. Punk tu al nie o go -
dzi nie 15.00 roz po czął się re ci tal uta -
len to wa nej pio sen kar ki pol skiej mło de -
go po ko le nia Syl wi Grzesz czak, któ ra
za śpie wa ła naj więk sze swo je prze bo je.

Pa ro ty sięcz na wi dow nia grom ki mi bra -
wa mi na gra dza ła wy stęp tej mło dej pio -
sen kar ki. A o go dzi nie 17.00, sta szow -
skiej i nie tyl ko sta szow skiej pu blicz no -
ści za pre zen to wał się zna ny ze spół bra -
ci Go lec, Go lec uOr kie stra. Te go nie -
dziel ne go dnia na uczest ni ków szkla rek
cze kał jesz cze wy stęp kul to we go ze spo -
łu KSU. 

Pi sząc o te go rocz nych gwiaz dach
szkla rek nie spo sób nie wspo mnieć
o tym, że przez ostat nie sześć edy cji tej
im pre zy na jej sce nie wy stę po wa ły ta kie
gwiaz dy i ze spo ły jak: Pa try cja Mar kow -
ska, Kult, Łzy, Za ko po wer, Sta chur sky
i Nor bi.

W cza sie, kie dy wy stę po wa ła Go lec
uOr kie stra na sie lec kich bło niach od by -

wa ło się ofi cjal ne za koń cze nie Świę to -
krzy skiej Ścież ki Hu cul skiej w cza sie
któ rej z rąk Ewy i Ta de usza Wrze śniak
zwy cięz cy za wo dów, za rów no jeźdź cy,
jak i ko nie otrzy ma li licz ne na gro dy
i dy plo my wy róż nie nia. 

Pa tro nat ho no ro wy nad te go rocz ną
im pre zą Szklar ki 2012 spra wo wa li: wi ce -
pre mier i mi ni ster go spo dar ki Wal de -
mar Paw lak, mar sza łek wo je wódz twa
świę to krzy skie go Adam Ja ku bas, wo je -
wo da świę to krzy ski Bo żen ty na Pał ka -
-Ko ru ba, sta ro sta sta szow ski An drzej
Kru zel i bur mistrz Sta szo wa Ro mu ald
Gar czew ski. 

Głów nym or ga ni za to rem im pre zy
by ły Hu ty Szkła Go spo dar cze go Ta de -
usza Wrze śnia ka.

TEKST I FO TO. AN DRZEJ BO RYC KI
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Konkurs
promujący
spółdzielczość

Z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości Tygodnik Extra Korso
organizuje konkurs z nagrodami. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie, aby
wziąć udział w losowaniu nagród, którymi są pen drieve i koszulki. 

A oto pytanie: Proszę wymienić co najmniej trzy spółdzielnie
działające na terenie powiatu buskiego i staszowskiego. Odpowiedzi
prosimy wysłać na adres:   korso@extra-media.pl do 31 lipca 2012 roku.

REDAKCJA

Gmin na Spół dziel nia „SCH” w Sta -
szo wie po wsta ła 30 ma ja 1947 ro ku.
Nie zmien nie od te go cza su zaj mu je
się dzia łal no ścią han dlo wą i pro -
duk cyj ną. Ak tu al nie pro wa dzi ob -
słu gę 30 pla ców kach han dlo wych,
sprze da ży de ta licz nej i czte rech
hur tow ni: spo żyw czej, che micz no -
ko sme tycz nej, bu dow la no – wy koń -
cze nio wej „Maj ster” i rol nej
„Ogrod nik”. Wszyst kie hur tow nie
miesz czą się w Sta szo wie przy ul.
To wa ro wej 2.

Do naj lep szych skle pów spół dziel -
ni na le żą dom to wa ro wy „Ję drek” i pa -
wi lon han dlo wy „Bar tek” w Sta szo wie,
pa wi lon han dlo wy „Maks” w Ko niem -
ło tach, de li ka te sy „Olek”, pa wi lon han -
dlo wy „Ka rol” w Ry twia nach i pa wi lon
han dlo wy „Ujazd” w Bo go rii.

Spół dziel nia swo ją dzia łal ność
pro wa dzi rów nież na ryn ku kie lec -
kim, two rząc wła sną sieć skle pów
pod na zwą „Ga le ria pie czy wa”.
Pierw szy sklep po wstał w stycz niu
2011 ro ku. Wiel kość sprze da ży i osią -
gnię ty zysk, utwier dzi ły spół dziel nię
o słusz no ści de cy zji. Za chę co na efek -
ta mi, sta szow ska spół dziel nia roz bu -
do wu je sieć skle pów „Ga le ria pie czy -
wa” na kie lec kim ryn ku. W mar cu
2012 r. uru cho mio ny zo stał dru gi,
a w kwiet niu trze ci sklep.

„Ga le rie” po sia da ją sta łą rze szę
klien tów i sym pa ty ków swo ich wy ro -
bów. Ad re sy skle pów: „Ga le ria pie czy -
wa”, ul. War szaw ska 49, „Ga le ria pie -
czy wa”, ul. Mas sal skie go 28

„Ga le ria pie czy wa, ul. Ślą ska 10

W swo jej 65-let niej tra dy cji spół -
dziel nia wy pra co wa ła swo je wła sne re -
cep tu ry na wy piek wie lu ga tun ków
chle bów. Pie czy wo jest eko lo gicz ne,
zdro we, bez po lep sza czy i kon ser wan -
tów, pro du ko wa ne na na tu ral nym za -
kwa sie i wy pie ka ne w pie cu opa la nym
wę glem. 

Oprócz tra dy cyj ne go pie czy wa
mie sza ne go i bu łek zwy kłych, pro du -
ko wa nych jest oko ło 40 asor ty men tów
in nych ga tun ków chle bów, w tym
chleb ra zo wy, gra ham, jęcz mien ny,
win ny, or ki szo wy, żyt ni, wło ski, ra dom -
ski i in ny oraz buł ki z ziar na mi, ra zo -
we, kor nel ki, jęcz mien ne itp. Hi tem
pro duk cji jest „Chleb spod strze chy”
pro du ko wa ny me to dą wie lo fa zo wą
na ba zie tyl ko mą ki żyt niej, wo dy i so -
li.

GS w Sta szo wie pro du ku je rów nież
wie le wy ro bów cu kier ni czych ta kich
jak: cia sta, tor ty, buł ki słod kie z róż -
nym na dzie niem, pącz ki, drob ne cia -
stecz ka, ba by, struc le, ob wa rzan ki. Cia -
sta wy pie ka ne są na pod sta wie do mo -
wych prze pi sów.

Naj młod szym dziec kiem są wy ro -
by gar ma że ryj ne: pie ro gi, 8 ro dza jów,
pasz te ci ki, ko tle ty mie lo ne, go łąb ki,

piz za i przy smak „Me xi co”. Są to wy -
ro by do mo we, wy ra bia ne ręcz nie,
przez co cie szą się du żym uzna niem
wśród klien tów. 

Spół dziel nia sta szow ska po no si
du że na kła dy in we sty cyj ne na roz wój
i mo der ni za cję wła snych za kła dów pro -
duk cyj nych. Zwięk sza jąc pro duk cję sta -
ra się jed no cze śnie za pew nić wy so ką ja -
kość pie czy wa i po zo sta łych wy ro bów.

Po nad to, chcąc utrzy mać zna -
czą cą po zy cję w han dlu, co ro ku kil -
ka set ty się cy zło tych prze zna cza -
nych jest na roz wój sie ci han dlo wej.
GS -owskie pla ców ki han dlo we są
ład ne, es te tycz ne, sa mo ob słu go we,
no wo cze śnie wy po sa żo ne i urzą dzo -
ne. Spół dziel nia czy ni sta ra nia, aby
swo im stan dar dem nie od bie ga ły
one od skle pów kon ku ren cyj nych.
Dba rów nież o ofer tę to wa ro wą, do -
sto so wu jąc ją do po trzeb i moż li wo -
ści f i nan so wych klien tów.

Po zy cja sta szow skiej spół dziel ni,
w od nie sie niu do in nych firm kon ku -
ren cyj nych w bran ży spo żyw czej jest
od lat wy so ka. GS jest po zy tyw nie oce -
nia ny za rów no za osią gnię cia w han -
dlu, jak i za pro duk cję pie czy wa, wy ro -
bów cu kier ni czych i gar ma że ryj nych. 

Fir ma po chwa lić się mo że licz ny -
mi na gro da mi i wy róż nie nia mi ta ki mi
jak: Za słu żo ny dla mia sta Sta szo wa,
czer wiec 1997 rok; Za za słu gi dla Spół -
dziel czo ści, czer wiec 2007 rok; Pry -
mus, 2008 rok; Orzeł Agro biz ne su,
czer wiec 2010 rok; Ga ze la Biz ne su,
2011 rok; Me na dżer Spół dziel ca, 2011
rok i Orzeł Agro biz ne su GRAND
PRIX, 2011 rok.

Spół dziel nia otrzy ma ła rów nież
wie le dy plo mów i po dzię ko wań
od róż nych in sty tu cji, szkół oraz
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
za udzie la ną po moc fi nan so wą i rze -
czo wą.

Od 25 lat pre ze sem Za rzą du jest
Bar ba ra Gosz czyń ska. Po zo sta li człon -
ko wie Za rzą du to: Bar ba ra Stroj na, za -
stęp ca pre ze sa, głów ny księ go wy i Ur -
szu la Mrocz ko, czło nek Za rzą du.

Obec nie Spół dziel nia za trud nia
180 osób i zrze sza 120 człon ków. 

Kon dy cja fi nan so wa spół dziel ni
z ro ku na rok sta je się co raz lep sza.
Wskaź ni ki eko no micz ne ma ją ten den -
cję wzro sto wą. Spół dziel nia rok rocz nie
osią ga do dat ni wy nik fi nan so wy.
Wszyst ko to da je do bre per spek ty wy
na przy szłość.

Ni niej szy tekst jest ar ty ku łem pro -
mu ją cym stro nę in ter ne to wą www.spo -
ldziel czo sc swie to krzy ska.pl

AB

Pomni tradycji, 
patrzący w przyszłość

reklama

„Spółdzielczość
buduje lepszy świat”
Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych ogło si ła rok 2012 Mię dzy na ro do wym
Ro kiem Spół dziel czo ści. Ha sło Mię dzy na ro do we go Ro ku Spół dziel czo ści
brzmi „Spół dziel nie bu du ją lep szy świat”. Pod sta wo wy mi ce la mi Mię dzy na -
ro do we go Ro ku Spół dziel czo ści są wzmoc nie nie świa do mo ści spo łecz nej
na te mat spół dziel ni i ich wkła du w roz wój spo łecz no -go spo dar czy oraz
pro mo wa nie tej for my przed się bior czo ści. 

Spół dziel czość w wo je wódz twie świę to krzy skim to pod mio ty o bar dzo
zróż ni co wa nym pro f i lu dzia łal no ści w swo im za kre sie. Na te re nie Sta szo wa,
Bu ska -Zdro ju i oko lic dzia ła wie le spół dziel ni róż nych branż m. in. spół dziel -
nie pra cy: Wy twór czo -Usłu go wa Spół dziel nia Pra cy w Opa to wie, Han dlo wo -
-Pro duk cyj na Spół dziel nia Pra cy w Ka zi mie rzy Wiel kiej, ban ki spół dziel cze
w Chmiel ni ku, Bu sku -Zdro ju, Sta szo wie i Po łań cu, spół dziel nie mle czar skie
ta kiej jak: Okrę go wa Spół dziel nia Mle czar ska w Chmiel ni ku, Bi dzi nach
i Opa to wie, spół dziel nie spo żyw ców: PSS Spo łem w Sta szo wie, Bu sku -Zdro -
ju, spół dziel nie rze mieśl ni cze w Bu sku -Zdro ju i Sta szo wie, spół dziel nie
miesz ka nio we w Bu sku -Zdro ju, Opa to wie, Piń czo wie, Sta szo wie i Po łań cu
oraz gmin ne spół dziel nie „Sa mo po moc Chłop ska” w Chmiel ni ku, Piń czo -
wie, Wi śli cy w Sta szo wie i in ne. 

www.spoldzielczoscswietokrzyska.pl



Nowa dla
stowarzyszenia
W śro dę, 20 czerw ca, w Koń skich ofi cjal nie otwar to
no wą, oka za łą sie dzi bę Ko nec kie go Sto wa rzy sze nia
Wspie ra nia Przed się bior czo ści. 

W uro czy sto ści, oprócz Za rzą du Sto wa rzy sze nia
i pra cow ni ków udział wzię li licz nie za pro sze ni go ście,
w tym m. in. wo je wo da świę to krzy ski Bo żen ty na Pał ka -
-Ko ru ba, czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Świę to krzy skie -
go Ka zi mierz Ko tow ski, dy rek tor ze spo łu ISW w Pol -
skiej Agen cji Roz wo ju Przed się bior czo ści Ma rio la Misz -
tal -Ko wal ska, na czel nik Wy dzia łu w De par ta men cie Fun -
du szy Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej An drzej
Gaw lic ki, Pa weł We so łow ski z Mi ni ster stwa Go spo dar ki,
sta ro sta ko nec ki Bog dan So bo nia, sta ro sta sta szow ski
An drzej Kru zel oraz bur mi strza mia sta i gmi ny Koń skie
Mi chał Ci choc ki.

W pro gra mie otwar cia zna la zła się hi sto ria sto wa rzy -
sze nia, od chwi li je go po wsta nia w 1995 ro ku, zi lu stro wa -
na fil ma mi i ar chi wal ny mi zdję cia mi, a tak że ca ła li sta do -
ko nań na rzecz przed się bior ców, osób za kła da ją cych dzia -
łal ność go spo dar czą, a tak że osób bez ro bot nych po trze bu -
ją cych kon kret ne go, fa cho we go po rad nic twa i wspar cia.
O ja ko ści pra cy, te go, bez wąt pie nia, jed ne go z naj lep szych
sto wa rzy szeń w kra ju, ja kie dzia ła ją w ob sza rze współ pra cy
z przed się bior ca mi, świad czą nie tyl ko licz ne cer ty fi ka ty,
ca ła li sta zre ali zo wa nych pro jek tów, ale tak że oka za ły
bu dy nek, któ re go nie po wsty dził by się nie je den bank,
czy in ne in sty tu cje fi nan so we. No wo cze śnie wy po sa -
żo ny biu ro wiec o po wierzch ni 1 170 m2, zbu do wa ła
fir ma Do rbud S.A. re pre zen to wa na przez pre ze sa To -
ma sza Twor ka. 

Mi łą czę ścią ga li by ło wrę cze nie oko licz no ścio -
wych na gród,, Ko ni ków przed się bior czo ści”, przy zna -
wa nych przez Za rząd Ko nec kie go Sto wa rzy sze nia
Wspie ra nia Przed się bior czo ści, któ ry mi uho no ro wa -
no: Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, na gro dę
ode brał na czel nik An drzej Gaw lic ki, Mi ni ster stwo
Go spo dar ki, na gro dę ode brał Pa weł We so łow ski oraz
Bank Go spo dar stwa Kra jo we go. Dla ban ku na gro dę
ode brał Ja ro sław Ka ła, dy rek tor De par ta men tu In stru -
men tów In ży nie rii Fi nan so wej w BGK.

Obec ność wśród za pro szo nych go ści sta ro sty sta -
szow skie go An drze ja Kru zla wy ni ka ła z wie lo let niej
współ pra cy Ko nec kie go Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia

Przed się bior czo ści z po wia tem sta szow skim, a w szcze gól -
no ści ze wspól nie, ak tu al nie re ali zo wa ne go na Ukra inie
pro jek tu, z pro gra mu,, Pol ska Po moc roz wo jo wa 2012” Mi -
ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych. Wła dze po wia tu bar dzo
ce nią so bie współ pra cę z tak re no mo wa nym sto wa rzy sze -
niem.

W prze ka za nym li ście gra tu la cyj nym od sta ro sty sta -
szow skie go, czy ta my m. in.: – Z oka zji od da nia do użyt ku
no wo cze snej sie dzi by Ko nec kie go Sto wa rzy sze nia Wspie ra -
nia Przed się bior czo ści w Koń skich, Pa nu Pre ze so wi, po zo -
sta łym człon kom Za rzą du oraz wszyst kim pra cow ni kom
sto wa rzy sze nia pra gnę zło żyć naj szczer sze gra tu la cje. Bu do -
wa tak oka za łe go i no wo cze sne go bu dyn ku biu ro we go jest
naj lep szym świa dec twem Wa szej zna ko mi tej pra cy na ryn -
ku do rad czo -fi nan so wym nie tyl ko w na szym wo je wódz -
twie, ale tak że na te re nie ca łe go kra ju oraz po za je go gra ni -
ca mi. 

W imie niu władz po wia tu sta szow skie go, a tak że swo -
im wła snym go rą co ży czę dal szych suk ce sów w Pań stwa
pra cy na rzecz po mo cy pol skim przed się bior com, jak rów -
nież oso bom po szu ku ją cym pra cy, czy za kła da ją cym wła -
sną dzia łal ność go spo dar czą.

W pla nach na naj bliż sze mie sią ce i rok przy szły zna la -
zły się ko lej ne pro jek ty, któ re po po zy tyw nej oce nie kon -
kur so wej bę dą wspól nie re ali zo wa ne w part ner stwie sto wa -
rzy sze nio wo – sa mo rzą do wym, przez Ko nec kie Sto wa rzy -
sze nie Wspie ra nia Przed się bior czo ści i Po wiat Sta szow ski. 

TEKST I FO TO: JAN MA ZAN KA
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Ksiądz Hen ryk Ko za kie wicz, pro -
boszcz pa ra fii pw. Św. Bar tło mie ja
w Sta szo wie, ku stosz Sank tu arium
Bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II
w Sta szo wie, pra łat Ka pi tu ły Opa -
tow skiej, po osią gnię ciu wie ku eme -
ry tal ne go prze szedł, w nie dzie lę, 24
czerw ca na sta tus re zy den ta. Uro -
czy sta msza świę ta kon ce le bro wa -
na, od pra wio na w Sank tu arium Bło -
go sła wio ne go Ja na Paw ła II w Sta -
szo wie by ła oka zją do po dzię ko wa -
nia księ dzu pra ła to wi za 48 lat ka -
płań stwa, w tym za 36 lat pra cy dusz -
pa ster skiej w Sta szo wie.

Uro dził się 3 sierp nia 1938 ro ku
w Oża ro wie. Jest sy nem Jó ze fa i Wan dy
z Osmen dów. Szko łę Pod sta wo wą
ukoń czył w Oża ro wie, a szko łę śred -
nią – Li ceum Bi sku pie w Lu bli nie.
W 1958 ro ku wstę pu je do Wyż sze go
Se mi na rium Du chow ne go w San do -
mie rzu. Świę ce nia ka płań skie przyj mu je
w 1964 ro ku z rąk Słu gi Bo że go Ks.
Bpa Pio tra Go łę biow skie go. Pra cu je
w Słu pi No wej, Ostrow cu, Sta ra cho wi -
cach, Przed bo rzu i Zwo le niu. W ro ku
1976 zo sta je skie ro wa ny do pra cy
w Sta szo wie. Przez 10 lat jest wi ka riu -
szem, a w 1986 ro ku zo sta je pro bosz -
czem pa ra fii św. Bar tło mie ja. Ja ko pro -
boszcz pra cu je przez 26 lat. Jest bu -

dow ni czym ko ścio ła Du cha św., od no -
wi cie lem ko ścio ła św. Bar tło mie ja
i dzie ka nem de ka na tu sta szow skie go.

Ksiądz pra łat Hen ryk Ko za kie wicz
tak wspo mi na swo ją po słu gę ka płań ską
w Sta szo wie: – W dniu 25 czerw ca 1976
ro ku, Ks. Bp Piotr Go łę biow ski kie ru je
mnie do Sta szo wa ja ko po moc dla ks.
Ada ma Rdzan ka, ów cze sne go pro bosz -
cza. To by ły trud ne la ta. Miesz ka li śmy
u lu dzi świec kich. Pa ra fia by ła du ża,
gdyż li czy ła 22 tys. wier nych, a ko ściół
św. Bar tło mie ja mógł jed no ra zo wo po -
mie ścić oko ło 500 osób. Dla te go pa ra -

fia po trze bo wa ła du żej świą ty ni, o któ -
rą sta ra no się przez 40 lat po znisz cze -
niu, w 1944 ro ku, ko ścio ła Du cha św.
Otrzy ma li śmy po zwo le nie, ale na bu -
do wę Do mu Pa ra fial ne go, któ ry zbu -
do wa li śmy w la tach 1978 – 1981. Do -
pie ro w ro ku 1982 do sta li śmy po zwo le -
nie na bu do wę ko ścio ła Du cha św. 

Bu do wa trwa ła 14 lat. Ko ściół zo -
stał po świę co ny przez Ks. Bpa Wa cła wa
Świe rzaw skie go 13 paź dzier ni ka 1996
ro ku. Ko ściół dol ny Mat ki Bo żej Nie -
usta ją cej Po mo cy od da no do użyt ku
w ro ku 2001. W ro ku 2002 roz po czę to

grun tow ny re mont świą ty ni św. Bar tło -
mie ja po cho dzą cej z ro ku 1343. Pra ce
trwa ły 10 lat. Dzię ki wiel kiej ofiar no ści
sta szow skich pa ra fian, władz miej skich
i za kła dów pra cy sta szow ska Fa ra – per -
ła ar chi tek tu ry – zo sta ła cał ko wi cie od -
no wio na i od re stau ro wa na od no we go
da chu, aż po no wą po sadz kę. Ko ściół
zo stał po świę co ny przez J. E Ks. Bpa
Edwar da Fran kow skie go i od da ny
do użyt ku Kul tu Bo że go 24 sierp nia
2011 ro ku, w uro czy stość pa tro na pa ra -
fii Świę te go Bar tło mie ja. Bo gu niech
bę dą dzię ki za bło go sła wień stwo, opie -
kę Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy
i życz li wość ludz ką. Szczęść Bo że.

W uro czy stej mszy świę tej oprócz
licz nie zgro ma dzo nych wier nych,
udział wzię li: ka pła ni de ka na tu sta szow -
skie go, ko nec kie go, oża row skie go i ka -
zi mier skie go, a tak że de le ga cje władz sa -
mo rzą do wych, szkół, za kła dów pra cy
oraz pocz ty sztan da ro we. W sa mo po -
łu dnie, przy dźwię kach Or kie stry Hut
Szkła Go spo dar cze go, pro ce syj nie wy -
ru szo no z ko ścio ła św. Bar tło mie ja.
Ho mi lię, wy gło sił pro boszcz pa ra fii św.
Bar ba ry w Sta szo wie ks. kan. Edward
Zie liń ski. 

Licz ne de le ga cje władz po wia tu sta -
szow skie go, mia sta i gmi ny Sta szów,
przed się bior cy, na uczy cie le, ucznio wie
szkół, człon ko wie sto wa rzy szeń i in -

nych or ga ni za cji po dzię ko wa li księ dzu
pra ła to wi za 36 lat pra cy w Sta szo wie
i dzie ła, któ rych do ko nał. 

Swo je prze my śle nia i po dzię ko wa -
nia ksiądz pra łat Hen ryk Ko za kie wicz
za warł w oko licz no ścio wej bro szu rze
na pi sa nej na oko licz ność nie dziel nych
uro czy sto ści, w któ rej czy ta my:,, Po -
dzię ko wa nia: Pa nu Bo gu za dar po wo -
ła nia do służ by w Ko ście le; ro dzi com,
sio strom i ro dzi nie za mo dli twę za ka -
pła nów i współ pra cow ni ków, któ rzy
pra co wa li ze mną w Sta szo wie; za 36 lat
pra cy dusz pa ster skiej w Sta szo wie;
za dar bu do wy ko ścio ła Du cha św. ja ko
wo tum wdzięcz no ści za ura to wa ne ży -
cie Ja na Paw ła II 13 ma ja 1981 ro ku;
za dar ks. ka no ni ka Ada ma Rdzan ka,
mo je go pro bosz cza, któ ry był wzo rem
służ by Chry stu so wi; naj pięk niej sze po -
dzię ko wa nie wspa nia łe mu lu do wi bo że -
mu pa ra fii p. w. św. Bar tło mie ja za za -
ufa nie, współ pra cę, mo dli twę; za pra cę,
któ rą wy ko na li śmy ra zem; za kła dom
pra cy, sa mo rzą dom, lu dziom do brej
wo li, któ rzy dla Ko ścio ła zło ży li swój
pot, ofia rę, zdro wie, i za wsze do bre sło -
wo; zmar łym pa ra fia nom, bu dow ni -
czym – niech do bry Bóg da im nie bo. 

Wszyst kich ob darz Bo że swo im bło -
go sła wień stwem, aby za wsze trwa li w mi -
ło ści Bo żej, a cho rych i cier pią cych ob -
darz ła ską zdro wia. Mat ko Bo ża Nie usta -
ją cej Po mo cy módl się za na mi. Bóg za -
płać.

TEKST I FO TO: JAN MA ZAN KA

Po dzię ko wa li za la ta ka płań stwa

Żywa lekcja
historii
Jan Kru zel ps. „Kaw ka”. To Je mu po świę -
co ne by ło spo tka nie po ko leń zor ga ni zo wa -
ne z ini cja ty wy Ko ła Grodz kie go PTTK
w Sta szo wie do któ re go do łą czy ła ro dzi -
na Ja na, strzel cy i har ce rze. Gość ho no ro -
wy przy był z Kra ko wa. Był nim 90-let ni Cze -
sław Ło ta re wicz, ps.,, So kół”, żoł nierz Ar mii
Kra jo wej i sy bi rak, któ ry 13 lat prze by wał
na ze sła niu. Jest ostat nim świad kiem
w słyn nym mo skiew skim,, Pro ce sie Szes -
na stu”. Był przy ja cie lem mi ni stra Ada ma
Bie nia. 

W pięk nej sce ne rii, wśród oczek wod nych
i drzew ogro du An drze ja i Re mi giu sza Kru zów,
zgro ma dzi ło się po nad 100 osób: ro dzi na, przy -
ja cie le, zna jo mi, sa mo rzą dow cy i kom ba tan ci.
Jed nak, naj licz niej szą gru pą by li mło dzi lu dzie,
umun du ro wa ni har ce rze i strzel cy. Stwa rza ło to
nie po wta rzal ną at mos fe rę mo dli tew ną pod czas
mszy św. Ks. dzie kan Pa weł Cy gan, pro boszcz
Ko niem łoc ki, w asy ście ks. mjr Je rze go Ry bu siń -
skie go, pro bosz cza Ku ro zwęk od pra wi li mszę
po lo wą z pięk ną ho mi lią ks. Paw ła. W tle oł ta -
rza stał szpa ler sta szow skich i ry twiań skich
strzel ców z kpt. Wie sła wem Ku cą, a obok,
w mun du rze dziad ka Ja na Kru za, wnuk To masz. 

Po przy wi ta niu go ści za pa lo no ogni sko
i har ce rze ru szy li sło wem w prze szłość mło -
dzień czą, par ty zanc ką oraz sy be ryj ską Jan Kru -
zla. Spek takl przy go to wa ła Ni na Ko zak w opar -
ciu o zwy cię ską pra cę w Kon kur sie „Od waż my
się być wol ny mi” Mar ty ny Skur skiej. Mi nu tą ci -
szy uczczo no po le głych, po mor do wa nych
i zmar łych żoł nie rzy z ostat niej woj ny. Był i czas
na wspo mi na nie. 

He le na Kru zel przy po mnia ła ze bra nym, jak
wy glą dał po wrót Ja na z ła grów so wiec kich. Z wil -
got ny mi ocza mi i drżą cym gło sem mó wi ła
o skrom nym ży ciu, trud no ściach w otrzy ma niu
pra cy i ży ciu co dzien nym. Cie płe sło wa do ze -
bra nych skie ro wał „So kół” Cze sław Ło ta re wicz.
Szcze gól nie po dzię ko wał or ga ni za to rom za pięk -

ną uro czy stość, wła dzom Sta szo wa za Park Bie -
nia i po sta wio ne tam po mni ki. – Kra ków mo że
się uczyć od sta szo wian jak czcić bo ha te rów
i wy cho wy wać mło dych pa trio tycz nie – po wie -
dział. 

Ko lej ne wspo mnie nie by ło od pi szą ce go ten
tekst An drze ja Haw ry la ka. Do ty czy ło pra cy
i kon tak tów w Spół dziel ni „Jed ność”, gdzie Jan
był głów nym księ go wym. Pod czas czę stych wy -
jaz dów do Rze szo wa, gdy tyl ko zbli ża li śmy się
do Kol bu szo wej wska zy wał przy droż ny dąb
pod któ rym od po czy wał wraz z ze sła ny mi
na Sy bir. W po wie trzu już uno si ły się za pa chy
przy go to wa nych po traw: bi go su, gro chów ki stra -
żac kiej, kieł ba sek z roż na i ka szan ki. By ło cia sto
i by ły na po je. 

Do peł nie niem uro czy sto ści by ło od zna cze -
nie sta ro sty An drze ja Kru zla,, Me da lem za Za -
słu gi dla,, Strzel ca”, nada nym przez Sztab Głów -
ny Związ ku Strze lec kie go,, Strze lec” w War sza -
wie. Me dal na strze lec kim mun du rze sta ro sty
przy piął st. insp. Związ ku Strze lec kie go, ko men -
dant szy dłow skich strzel ców Ma rian Le siak. 

TEKST. AN DRZEJ HAW RY LAK, 
FO TO: JAN MA ZAN KA
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Im Bied niej
tym Zgod niej
Bu dżet na 2011 r. przy go to wa ny był w ra mach pro wi zo rium
bu dże to we go przy ję te go przez wła dze miej skie jesz cze
w ka den cji 2006-2010. W mo men cie je go uchwa la nia, w lu -
tym 2011 r. bur mistrz Ro mu ald Gar czew ski zwra cał uwa gę
na wy so kie za dłu że nie, prze sza co wa nie, w szcze gól no ści
w za kre sie do cho dów ma jąt ko wych i nie do sza co wa nie
po stro nie nie któ rych wy dat ków. Ta ka sy tu acja wy mu si ła
na Ra dzie Miej skiej wpro wa dza nie nie mal na każ dej se sji
zmian w bu dże cie, w tym wpro wa dza nia no wych za dań,
licz nych prze su nięć i prze sza co wań.

Mi mo tych pro ble mów, re ali za cję bu dże tu na 2011 rok na le ży
oce nić po zy tyw nie. Zre ali zo wa no re kor do we kwo to wo za da nia in we -
sty cyj ne przy jed no cze snym ogra ni cze niu wy dat ków bie żą cych. Do -
cho dy ma jąt ko we wy nio sły 10,191 tys. zło tych. Dla po rów na nia
w 2010, któ ry przed sta wia ny był ja ko re kor do wy pod tym wzglę dem
by ły o ok. 2,5 mln. zł mniej sze.

W 2011 ro ku wy ko na ne zo sta ły przy cho dy w kwo cie 69 079
872,57 zł, tj. pra wie 3 mln wię cej niż za pla no wa no na po cząt ku ro -
ku. Na ten wy nik wpły nę ły głów nie po zy ska ne środ ki ze wnętrz ne in.
na re ali za cję in we sty cji i ogól na po pra wa go spo dar ki fi nan so wej,
w tym ścią gal no ści po dat ków.

Za pla no wa ne wy dat ki bu dże tu wy nio sły 78 469 566,13 zł, a za -
kła da ny de fi cyt 9,039 833,61 zł, po za koń cze niu ro ku rze czy wi sta re -
ali za cja za mknę ła się ade kwat nie kwo ta mi 75 519 842,64 zł i 6 439
970,07 zł. 

Ogól na sy tu acja fi nan so wa gmi ny Sta szów jest trud na. Za dłu że -
nie z ty tu łu kre dy tów wy no si ło na ko niec ro ku 30,7 mln zł. Co praw -
da, wi dać wy raź ne zmniej sze nie dy na mi ki wzro stu za dłu że nia, ale
i tak w 2011 ro ku wzro sło ono o ok. 4 mln. Zło tych, dla po rów na -
nia w 2010 ok. 8 mln. zł. Przy czy ną ta kie go sta nu rze czy jest stan fi -
nan sów, po zo sta wio ny po za koń cze niu ka den cji 2006-2010 i jed no -
cze sna re ali za cja w 2011 r. du żej ilo ści do fi nan so wa nych środ ka mi
ze wnętrz ny mi in we sty cji.

Mi mo od gór nie na rzu co nych pod wy żek w oświa cie, wzro stu
cen i opłat uda ło się ogra ni czyć, w sto sun ku do ro ku 2010, wy dat ki
bie żą ce do kwo ty 58 212 tys. zł.

Trud na sy tu acja wy mu si ła jed no cze śnie dzia ła nia oszczęd no ścio -
we. Gmi na otrzy ma ła 900 tys. zł mniej sub wen cji oświa to wej, któ ra
wy nio sła łącz nie ok. 16 mln. Jed no cze śnie wy dat ki by ły tam o 1,3
mln zło tych więk sze niż w 2010 ro ku. Po wo dem te go sta nu rze czy
by ły mię dzy in ny mi niż de mo gra ficz ny i kil ku na sto pro cen to we pod -
wyż ki wy na gro dzeń na uczy cie li. Po zmia nach or ga ni za cyj nych nie -
wła ści wy trend zwięk sza nia wy dat ków bie żą cych w oświa cie zo stał wy -
ha mo wa ny. Efek ty fi nan so we bę dą wy raź nie wi docz ne w re ali za cji
przy szłych bu dże tów. Je śli zsu mo wać wszyst kie jed nost ki or ga ni za cyj -
ne, w tym Urząd Mia sta i Gmi ny  wy dat ki bie żą ce są niż sze niż
w 2010 r. 

W za kre sie in we sty cji zre ali zo wa na zo sta ła re kor do wa ilość za -
dań za łącz ną kwo tę 17 307 tys. zł, tj. 22,92 proc. ogól nych do cho -
dów i wy dat ków. Na ko niec po przed niej ka den cji, za 2010, wy dat ków
tych by ło łącz nie 16 208 tys. zł. 

Wśród zre ali zo wa nych za dań zna la zły się, m. in. nie -
uwzględ nio ne w pro wi zo rium wy ko na nie do ku men ta cji na bu -
do wę chod ni ka Sta szów – Oglę dów, wzdłuż re mon to wa nej
dro gi wo je wódz kiej Chmiel nik – Osiek (65 tys. zł), a tak że wy -
ko na nie od wod nie nia bo iska Or lik 2012.

Za kwo tę po nad 1,1 mln. do fi nan so wa no za da nia re ali zo -
wa ne przez Po wiat Sta szow ski, wy ko nu jąc waż ne dla miesz kań -
ców dro gi lo kal ne tj.: Chań cza przy za po rze, Zim no wo -
da – Smer dy na, Po krzy wian ka – Łu ka wi ca, Jó ze fów Wi to wic -
ki – Łu ka wi ca, Sie lec – Ko niem ło ty – Ni zi ny, Ziem bli ce – Krzy -
wo łęcz – Grzy bów.

W ra mach za dań wła snych w 2011 ro ku wy ko na no mo -
der ni za cję i bu do wę 12 km dróg gmin nych. Po zy ska no na nie
ze środ ków ze wnętrz nych po nad 3,6 mln. zł, czy li wię cej niż
przez ca łą ka den cję 2006-2010. Na le ży tu wy róż nić przede
wszyst kim re wi ta li za cję os. Ogro dy, gdzie oprócz in we sty cji
dro go wych, du że pra ce prze pro wa dził PGKiM, któ ry wy ko nał
kom plek so we re mon ty in sta la cji wo do cią go wych, ka na li za cji
bu rzo wej i sa ni tar nej. 

W 2011 r. wy ko na no za pla no wa ny w po przed niej ka den -
cji re mont ul. Ła zien kow skiej, za znacz ną kwo tę 413 tys. zł.
Wy re mon to wa no tak że most na rze ce De ście.

W Ste fa nów ku wy as fal to wa no dro gę z do fi nan so wa niem
ze środ ków Fun dusz Ochro ny Grun tów Rol nych. Wy ko na ne
zo sta ło nie za pla no wa ne za po przed niej ka den cji oświe tle nie
i przej ście od ul. Ko sza ro wej do mo stu na rze ce Czar nej. 

Od bu do wa no frag men ty dróg w Ko niem ło tach, kom plek -
so wo wy re mon to wa ny zo stał, wcze śniej nie mal nie prze jezd ny,
frag ment ul. Łącz nik, od bu do wa no dro gę Ła zi ska – Chra py

Go ry czań skie (dol na Łu ka wi ca), wy ko na no in we sty cje dro go we
w Czer ni cy, w Smer dy nie, a tak że Pod ma le niec – Do bra, ul. Ko ściusz -
ki w Sta szo wie. Wy ko na no dro gi w Ziem bli cach, w Grzy bo wie
„na Gu łacz”, w Wią zow ni cy Du żej na Gra nicz ni ku. Na więk szość
spo śród tych za dań zdo by te zo sta ły pie nią dze z Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych, gdzie udział gmi ny wy niósł śred nio za le d wie 15 proc. 

Gmi na uczest ni czy ła po nad to w pro gra mach e -świę to krzy skie,
ko rzy sta ła z fun du szy z PROW, wspie ra ne by ły Ochot ni cze Stra że
Po żar ne dla któ rych za ku pio no m. in. dwa sa mo cho dy po żar ni cze
do Smer dy ny (uży wa ny, dof. 30 tys. zł) i no wy za 450 tys. zł do Wią -
zow ni cy, na któ ry po zy ska ne zo sta ło 300 tys. Zło tych, po 150 tys.
z Za rzą du Głów ne go OSP i od Ko men dan ta Głów ne go Stra ży Po żar -
nej.

W za kre sie za dań oświa to wych wy bu do wa ny zo stał plac za baw
w Ko niem ło tach i w Sta szo wie dla PSP Nr 2. Udzie lo ne zo sta ło rów -
nież do fi nan so wa nie – 300 tys. zło tych na za kup sprzę tu dla szpi ta -
la w Sta szo wie. 

Wy ko na ne zo sta ły za da nia z za kre su ochro ny śro do wi ska tj. ter -
mo mo der ni za cje szko ły w Ko niem ło tach, w Ku ro zwę kach, ośro dek
zdro wia w Ku ro zwę kach i re mont da chu w Wią zow ni cy na bu dyn ku
przy chod ni. Na ich re ali za cję gmi na uzy ska ła do fi nan so wa nie z po -
wia tu sta szow skie go, a ich re ali za cja bę dzie skut ko wać ob ni że niem
kosz tów eks plo ata cji bu dyn ków.

Za pie nią dze z rzą do we go pro gra mu „Ma luch” wy ko na no czę -
ścio wy re mont bu dyn ku przed szko la nr 8, na żło bek i klub dzie cię -
cy (nie mal 300 tys. zł). Za 65 tys. zł wy ku pio ne zo sta ły te re ny
pod przy szły zbior nik w Wol ce Żab nej – Ko pa ni nie.

Nie mal 2,5 mln. zło tych po chło nę ły wy ku py grun tów zlo ka li zo -
wa nych głów nie na os. Ma ło pol skie. Wy da tek ten i de cy zje pod ję to
w po przed niej ka den cji, pla nu jąc jed no cze śnie na ten cel w bu dże cie
sym bo licz ne 200 tys. zł, czy li mniej niż 10 proc. re al nej war to ści ko -
niecz nych wy dat ków.

Kwo to wo naj więk szym za da niem 2011 ro ku by ło za koń cze nie
re wi ta li za cji os. Pół noc w Sta szo wie, w tym ul. Lan gie wi cza i Spo koj -
nej oraz za go spo da ro wa nie par ku Bie nia. Obec nie two rzo na jest do -
ku men ta cja na po sze rze nie par ku o te ren po daw nym przed szko lu,
gdzie znaj dzie się miej sce na po więk sze nie pla cu za baw, fon tan nę
i ska te park. Na osie dlu, wy ko na no przy tej oka zji no we chod ni ki
i par kin gi. Łącz nie re wi ta li za cja kosz to wa ła 5,519 mln zł.

Po raz pierw szy w hi sto rii, re ali zo wa ne by ły w 2011 ro ku waż ne
dla lo kal nych spo łecz no ści za da nia z wy ko rzy sta niem fun du szu so -
łec kie go.

Do spra woz da nia za 2011 rok do dać na le ży tak że du żą ak -
tyw ność sa mo rzą du w za kre sie po dej mo wa nia i współ pra cy w ini -
cja ty wach słu żą cych po zy ski wa niu środ ków na waż ne dla re gio -
nu za da nia. Ich efek tem jest m. in. zmie rza ją ca do roz po czę cia
bu do wa Za kła du Go spo dar ki Od pa da mi Ko mu nal ny mi w Rzę -
do wie, prze ję cie Przed się bior stwa Ko mu ni ka cji Sa mo cho do wej,
in we sty cje w PGKiM sp. z o.o. i ZEC sp. z o.o.

Wła dze miej skie po dej mo wa ły współ pra cę w za kre sie roz bu do -
wy sie ci dróg wo je wódz kich, w tym bu do wy ukła du ob wod nic Sta -
szo wa, cią gów ko mu ni ka cyj nych Chmiel nik -Osiek, bu do wy prze pra -
wy mo sto wej na Wi śle w Po łań cu, roz bu do wy i wy po sa że nia Szpi ta -
la Po wia to we go.

Po mi mo trud nej sy tu acji fi nan so wej i go spo dar czej w kra ju,
gmi na Sta szów dziel nie bro ni się przed jej skut ka mi. Jest to tak -
że za słu gą dzia ła nia w myśl czę sto po wta rza nej przez bur mi strza
Sta szo wa mak sy my „im bied niej, tym trze ba zgod niej”.

Wy klu czy li 
wy klu cze nie
Cen trum In te gra cji Spo łecz nej w Sta szo wie w okre sie od 1 wrze śnia 2011
ro ku do 30 czerw ca 2012 ro ku re ali zo wa ło pro jekt pod na zwą „Ak tyw -
ność się opła ca”. Pro jekt ten współ fi nan so wa ny był 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. 

War tość do fi nan so wa nia pro jek tu ze środ ków EFS wy no si ła 50 tys. zło tych,
wkład wła sny nie był wy ma ga ny. 

Pro jekt po wstał w opar ciu o ini cja ty wę od dol ną uczest ni ków za jęć CIS, któ -
rzy w lu tym 2011 ro ku w wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dań an kie to wych, wska -
za li po trze bę uzu peł nie nia ofer ty Cen trum o do dat ko we za ję cia z psy cho lo giem,
do rad cą za wo do wym, in for ma ty kiem, praw ni kiem. Spo łecz ność lo kal na z wła snej
ini cja ty wy zo sta ła ak tyw nie włą czo na nie tyl ko w for mu ło wa nie pro ble mu i spo -
so bu je go roz wią za nia, ale tak że w re ali za cję sa me go przed się wzię cia. 

W ra mach pro jek tu ob ję to wspar ciem 33 oso by, w tym 9 męż czyzn i 24 ko -
bie ty, co sta no wi ło 110 pro cent pla no wa nej licz by be ne fi cjen tów pro jek tu. Gru -
pę do ce lo wą sta no wi ły oso by za gro żo ne wy klu cze niem spo łecz nym z po wo du
dłu go trwa łe go bez ro bo cia. Zor ga ni zo wa ne dla be ne fi cjen tów wspar cie mia ło
na ce lu: na ukę pla no wa nia ży cia i za spo ka ja nia po trzeb wła snym sta ra niem,
zwięk sze nie umie jęt no ści ko mu ni ka cyj nych, na ukę ra dze nia so bie ze stre sem i sy -
tu acja mi kon flik to wy mi.

Za ję cia edu ka cyj ne mia ły na ce lu na by cie przez be ne fi cjen tów osta tecz nych
umie jęt no ści sku tecz ne go i efek tyw ne go po ru sza nia się po ryn ku pra cy po przez
au to pre zen ta cję, wła ści wą or ga ni za cję cza su pra cy i co dzien nych za jęć, przy bli ży -
ły pra wo pra cy, po mo gły w roz wią zy wa niu co dzien nych pro ble mów ży cio wych.
Za ję cia pro wa dzo ne w ra mach pro jek tu mia ły cha rak ter warsz ta tów, kon sul ta cji,
dia gnoz, po rad nic twa in dy wi du al ne go i gru po we go.

Do koń ca ma ja 2012 r w ra mach re in te gra cji spo łecz nej od by ły się za ję cia:
z za kre su pro fi lak ty ki uza leż nień i pro ble mów wy cho waw czych -189h / 200h;
z psy cho lo giem, warsz ta ty psy cho lo gicz ne, gru po we i in dy wi du al ne po rad nic -
two psy cho lo gicz ne – 99h / 110h; z praw ni kiem z za kre su pra wa pra cy -
27h/30h; z do rad cą za wo do wy, gru po we i in dy wi du al ne po rad nic two za wo do -
we, za ję cia ak ty wi za cyj ne z za kre su po ru sza nia się po ryn ku pra cy) – 54h / 60h;
z in for ma ty kiem, kurs kom pu te ro wy – 72h / 80h. 6 osób za koń czy ło 5-mie -
sięcz ny kurs pod staw ob słu gi kom pu te ra, tym sa mym na by ło umie jęt no ści ob -
słu gi kom pu te ra i otrzy ma ło za świad cze nia o ukoń cze niu kur su, 6 osób kon ty -
nu uje udział w kur sie kom pu te ro wym na bar dziej za awan so wa nym po zio mie.
Każ dy z uczest ni ków kur su otrzy mał pod ręcz nik do na uki ko rzy sta nia z kom -
pu te ra i in ter ne tu. 

Ogra ni czo ny do stęp do wy da rzeń kul tu ral nych, brak w mie ście ki na, te atru,
a tak że trud na sy tu acja fi nan so wa be ne fi cjen tów osta tecz nych unie moż li wia tym
oso bom ak tyw ne uczest nic two w wy da rze niach re kre acyj no -kul tu ral nych. W cza -
sie pro wa dzo nych przez CIS ba dań uczest ni cy, nie jed no krot nie wska zy wa li
na po trze bę wzbo ga ce nia ofer ty CIS o wy jaz dy in te gra cyj ne mię dzy in ny mi do te -
atru, w gó ry. Zor ga ni zo wa nie w ra mach pro jek tu wy cie czek in te gra cyj nych by ło
ele men tem pro gra mu wy rów nu ją ce go szan se osób wy klu czo nych spo łecz nie
z oso ba mi nie pod le ga ją cy mi wy klu cze niu spo łecz ne mu i w pew nym stop niu
przy czy ni ło się do zwięk sze nia za do wo le nia z ży cia be ne fi cjen tów osta tecz nych. 

W cza sie zor ga ni zo wa nej w ter mi nie od 18 do 20 ma ja wy ciecz ki do Mur za -
si ch le uczest ni cy mie li moż li wość wje chać ko lej ką li no wą na Ka spro wy Wierch,
zdo być No sal, Sar nią Ska łę, przejść Do li ną Bia łe go, Czer wo ną Prze łę czą. Zor ga -
ni zo wa na w kwiet niu wy ciecz ka do Te atru Lu do we go w Kra ko wie po łą czo na ze
zwie dza niem Oświę ci mia mia ła nie tyl ko cha rak ter in te gra cyj ny, ale tak że edu ka -
cyj ny. 

W ostat nim mie sią cu re ali za cji pro jek tu kon ty nu owa ne by ły za ję cia z re in te -
gra cji spo łecz nej. Po nad to uczest ni cy pro jek tu wzię li udział w ogni sku in te gra cyj -
nym w Czer ni cy. 

CIS

KOLUMNA SAMORZĄDOWA MIASTA I GMINY STASZÓW
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Wy stę py szkol nych ar ty stów, kon -
kurs na naj ład niej szy wia nek, wy -
stęp ma łych che er le ade rek oraz
kon cert ze spo łu „Bez Na zwy” to
tyl ko nie któ re z atrak cji, ja kie cze -
ka ły na wszyst kich, któ rzy w nie -
dzie lę, 24 czerw ca przy by li do No -
we go Kor czy na, gdzie hucz nie
świę to wa no so bót ko wą noc. Co -
rocz ny fe styn zor ga ni zo wa ny zo stał
przez Urząd Gmi ny w No wym Kor -
czy nie we współ pra cy z Gmin nym
Ośrod kiem Kul tu ry.

Noc Ku pa ły, zwa na Świę to jań ską
czy też So bót ką to na zwa sło wiań skie go
świę ta zwią za ne go z let nim prze si le -
niem Słoń ca, ob cho dzo ne go w naj krót -
szą noc w ro ku, czy li naj czę ściej z 23
na 24 czerw ca. Naj waż niej sze i naj bar -
dziej po pu lar ne ob rzę dy so bót ko we to
ta niec przy ogniu i rzu ca nie wian ków
na wo dę. 

W nie dzie lę 24 czerw ca o godz.
17.00 wójt gmi ny No wy Kor czyn, Pa -
weł Za ga ja po wi tał wszyst kich ze bra -

nych na pla cu obok musz li kon cer to -
wej. W kil ku cie płych sło wach opo wie -
dział o wy da rze niu i za pro sił do wspól -
ne go bie sia do wa nia. 

Ja ko pierw sza po ja wi ła się na sce nie
ka pe la lu do wa „Kor czy nia nie”. Po niej
swój do ro bek ar ty stycz ny przed sta wi li
ucznio wie szkół pod sta wo wych z te re -
nu gmi ny No wy Kor czyn, a tak że wy -
cho wan ko wie Pla ców ki Opie kuń -
czo – Wy cho waw czej w Wi nia rach. Na -
stęp nie ma łe che er le ader ki z kor czyń -
skie go punk tu przed szkol ne go za pre -
zen to wa ły nie zwy kłe umie jęt no ści nie
tyl ko ma cha nia pom po na mi, ale też
ryt micz ne go po ru sza nia się. Po pis
swych umie jęt no ści wo kal nych da ły
rów nież sio stry Ka sia i Ola Ce ra zy,
a tak że Mi chał Gaj. Po nad to na sce nie
moż na by ło po dzi wiać dzie cię cy ze spół
lu do wy „Wia ne czek”, dzia ła ją cy
przy Pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej
w No wym Kor czy nie oraz ze spół „Bez
Na zwy” z Piń czo wa, któ re go li de rem
i za ło ży cie lem jest wi ce sta ro sta piń -
czow ski Ma rek Oma sta. 

Bar dzo dum ni by li miesz kań cy
gmi ny, gdy na sce nie po ja wi ły się za -
wod nicz ki z Uczniow skie go Klu bu
Spor to we go „Wi sła” No wy Kor czyn.
Dziew czę ta pod opie ką tre ne ra Hen ry -
ka Pa bi jań czy ka wy wal czy ły bo wiem
awans do dru giej li gi, cze go ser decz nie
po gra tu lo wa li im nie tyl ko wójt gmi ny
wraz z za stęp cą Pio trem Stra chem oraz
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Pa weł
Ku lik, ale rów nież Ma ciej Cen der dy -
rek tor Biu ra Świę to krzy skie go Związ ku
Pił ki Noż nej w Kiel cach. Sło wa uzna nia
i gra tu la cji usły sza ła rów nież Mło dzie -
żo wa Dru ży na Po żar ni cza, dzia ła ją ca
pod opie ką dru ha An drze ja Waj sa, któ -
ra w ostat nich Wo je wódz kich Za wo -
dach Spor to wo – Po żar ni czych za ję ła
pierw sze miej sce w ka te go rii chłop ców.

Pod czas fe sty nu atrak cją dla pu -
blicz no ści by ły rów nież kon kur sy,
w tym kon kurs na naj ład niej szy wia nek
świę to jań ski oraz szu ka nie kwia tu pa -
pro ci. Oprócz te go go ście mo gli prze -
ką sić mię dzy in ny mi kieł ba ski z gril la
lub  po sma ko wać re gio nal nych spe cja -
łów. Na naj młod szych cze ka ły gry i za -
ba wy na wol nym po wie trzu. 

Wie czo rem roz po czę ły się ob rzę dy
so bót ko wej no cy, któ re za pre zen to wa li
ucznio wie z Sa mo rzą do we go Gim na -
zjum im. Św. Kin gi. Wi do wi sko pt. „So -
bót ka Świę to jań ska” za koń czy ło się
pusz cza niem chiń skich lam pio nów.
Po uro czy sto ściach roz po czę ła się za ba -
wa ta necz na, do któ rej wszyst kich
miesz kań ców za pro sił ze spół „Vo kall”.
Ba wio no się do póź nych go dzin noc -
nych, jak na so bót ko wą noc przy sta ło. 

W tym ro ku w No wym Kor czy nie
po go da do pi sa ła, to też im pre za so bót -
ko wa zgro ma dzi ła tłu my i bez wąt pie -
nia moż na ją za li czyć do nie zwy kle
uda nych fe sty nów.

AN NA NO WAK

Za bez pie czą sy na go gę
W związ ku z du żym za gro że niem, ja kie stwa rza obec ny stan sy na go gi, gmi -
na No wy Kor czyn po zy ska ła od Mar szał ka Wo je wódz twa Świę to krzy skie go
oraz od Świę to krzy skie go Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków łącz nie
po nad 68 tys. zł. na usu nię cie za gro że nia oraz za bez pie cze nie obiek tu
przed dal szą de gra da cją i w kon se kwen cji je go cał ko wi tym za wa le niem.

No wo kor czyń ska sy na go ga zo sta ła wy bu do wa na w 1659 ro ku na mo cy przy wi -
le ju kró la Pol ski Ja na II Ka zi mie rza z ma te ria łów po zy ska nych z roz biór ki zam ku
kró lew skie go w No wym Kor czy nie. Na prze strze ni wie ków by ła kil ka ra zy prze bu -
do wy wa na, w cza sie dru giej woj ny świa to wej zo sta ła do szczęt nie zde wa sto wa na.
Obec nie sy na go ga jest w sta nie ru iny i gro zi za wa le niem, stwa rza jąc du że za gro że -
nie dla lu dzi prze by wa ją cych w po bli żu obiek tu. 

Trud na sy tu acja fi nan so wa gmi ny nie po zwa la na grun tow ny re mont sy na go gi.
Wła dze gmi ny wy stą pi ły jed nak z ini cja ty wą usu nię cia za gro że nia oraz za bez pie cze -
nia obiek tu przed dal szą de gra da cją. Za da nie po le gać bę dzie na wy ko na niu ro bót
roz biór ko wych po zo sta łej czę ści da chu, ro ze bra niu czę ści mu rów do wy so ko ści
gzym su, wy kar czo wa niu za ro śli ro sną cych we wnątrz i na ze wnątrz oraz na wy ko na -
niu wień ca żel be to no we go ze spa la ją ce go fi la ry fron to we ze ścia na mi.

Gmi na bę dzie za bie gać tak że o dal sze środ ki na utwo rze nie tzw. trwa łej ru iny
sy na go gi. 

AN NA NO WAK

Naj lep si z Kor czy na
Pierw sze miej sce w Wo je wódz kich Za wo dach Spor to wo – Po żar ni czych,
któ re od by ły się w dniu 17 czerw ca 2012 ro ku w Sę dzi szo wie, za ję ła Mło -
dzie żo wa Dru ży na Po żar ni cza z No we go Kor czy na. 

W za wo dach tych wzię ło udział 27 Mło dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych dziew cząt
i chłop ców funk cjo nu ją cych przy Ochot ni czych Stra żach Po żar nych, dzia ła ją cych na te -
re nie wo je wódz twa świę to krzy skie go. Dru ży ny ry wa li zo wa ły na sta dio nie w Sę dzi szo wie
w dwóch kon ku ren cjach – roz wi nię cie bo jo we oraz szta fe ta po żar ni cza. Kon ku ren cje te
oraz ca łe za wo dy oce nia ła Ko mi sja Sę dziow ska po wo ła na przez Świę to krzy skie go Ko -
men dan ta Wo je wódz kie go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kiel cach nad bry ga die ra Zbi -
gnie wa Musz cza ka.

Dla dru żyn, któ re za ję ły miej sca na po dium, przy go to wa no me da le, pu cha ry oraz cen -
ne na gro dy ufun do wa ne przez mar szał ka wo je wódz twa świę to krzy skie go Ada ma Ja ru ba sa,
świę to krzy skie go ko men dan ta wo je wódz kie go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Za rząd Od dzia łu
Wo je wódz kie go ZOSP RP w Kiel cach, sta ro stę po wia tu ję drze jow skie go, bur mi strza Sę dzi -
szo wa oraz Wy twór nię Umun du ro wa nia Stra żac kie go w Brze zi nach. 

Zwy cięz cy po szcze gól nych grup bę dą re pre zen to wać wo je wódz two świę to krzy skie
na Kra jo wych Za wo dach Spor to wo – Po żar ni czych MDP, któ re od bę dą się 1 wrze śnia 2012
ro ku w Opo lu.

Skład Mło dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych z No we go Kor czy na: Chłop cy: Wik tor Ma -
ru now ski, Piotr Ce ra zy, Pa weł We so łow ski, Ka mil Szcze pa niak, Pa weł Pa ster nak, To masz Za -
piór kow ski, Mi chał Wę żo wicz, Da mian Bu de ra, Fi lip Strach i Mar cin Pie trzyk.   Dziew czę -
ta: Ber na det ta Bro da, Do ro ta Wi śniew ska, Alek san dra Pa ła siń ska, Mar ta Ko wal czyk, We ro -
ni ka Sko ru pa, Mar ce li na Ja ro szek, Alek san dra Kacz mar czyk, Ka ro li na Sko ru pa, Iza be la Bu -
czak i Wik to ria Gaw łow ska.  

Wy jazd dru żyn na za wo dy do Sę dzi szo wa sfi nan so wa ny zo stał przez Urząd Gmi ny
w No wym Kor czy nie.  

Mło dzie żo wej Dru ży nie Po żar ni czej z No we go Kor czy na z dh An drze jem Waj sem ser -
decz nie gra tu lu je my i ży czy my po wo dze nia na za wo dach kra jo wych. 

AN NA NO WAK

Noc Ku pa ły

KOLUMNA SAMORZĄDOWA GMINY NOWY KORCZYN
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Nie mia łem ni gdy wąt pli wo -
ści, że sta re praw dy za wie -
ra ją nie zmien nie ak tu al ne
do świad cze nia na szych
przod ków. Z ta kim prze ko -
na niem pod ją łem się kie ro -
wa nia na szą gmi ną z chwi lą
wy bo ru na funk cję bur mi -
strza w 2006 ro ku. Nie po -
wiem, że nie wią za ły się
z tym ja kieś oba wy. Z pew -
no ścią nie ba łem się obo -
wiąz ków, bo do cięż kiej i so -
lid nej pra cy przy go to wa ło
mnie ży cie. Nie oba wia łem
się też ogro mu pro ble mów,
bo prze cież bur mistrz mo że
li czyć na wspar cie wie lu do -
świad czo nych pra cow ni -
ków. Je śli cze goś mo głem
się oba wiać, to ogrom nej
o d  p o  w i e  d z i a l  n o  ś c i
przed ludź mi, któ rzy mnie
wy bra li i któ rzy z tym wy bo -
rem wią za li okre ślo ne na -
dzie je, któ rzy mie li na dzie ję,
że na sza gmi na zde cy do wa -
nie ru szy „ku lep sze mu”.

Ła two się mó wi

Do dziś nie mo gę zro zu mieć,
jak nie któ re wy da rze nia sta ły się
przed mio tem wcze snej oce ny mo -
jej pra cy ja ko bur mi strza. „Ka tyń -
skie Dę by”, któ re z mo jej ini cja ty -
wy zo sta ły spro wa dzo ne do na szej
gmi ny i, w prze ko na niu nie tyl ko
mo im, w god nej at mos fe rze po sa -
dzo ne przy na szych szko łach, ścią -
gnę ły na mo ją gło wę gro my, bo
ktoś ro ścił so bie pra wo do wy łącz -
no ści do dra ma tycz nych związ ków
na sze go mia sta z hi sto rią. 

I dru gi przy pa dek, kie dy ścią -
gnię to te le wi zję, któ ra mia ła po ka -
zać ka ry god ny po stę pek bu skie go
bur mi strza – skie ro wa nie do pla -
ców ki opie ki oso by po krzyw dzo nej
przez los i nie uczci wie po trak to wa -
nej przez lu dzi, któ rzy mie li jej po -
ma gać. I za krzyk nię to na ca ły kraj
po przez dzien ni ki: „Nie win ni są
win ni, ale wi nien jest bur mistrz”.
A dziś mógł bym tyl ko za py tać, czy
ktoś, tak jak ja, wy brał się z od wie -
dzi na mi do oso by, o któ rej mo wa?
Czy ktoś spraw dził, jak sam za in te -
re so wa ny oce nia tam swój po byt?
Do brze by ło by, że by śmy cza sem
przy po mnie li so bie przy sło wie:
„Nie sądź my, aby śmy nie by li są -
dze ni”.

Suk ces ma wie lu oj ców,
po raż ka jest sie ro tą

Czas mo je go bur mi strzo wa nia był
okre sem wiel kiej szan sy na po zy ski wa -
nie tzw. „środ ków unij nych”. Ob ją łem
urząd, w któ rym moi po przed ni cy
na sta no wi sku bur mi strza, rad ni, no
i bez po śred ni wy ko naw cy za dań – pra -
cow ni cy róż nych szcze bli gmi ny, in -
ten syw nie pra co wa li nad jak naj lep -
szym wy ko rzy sta niem tej oka zji. Tyl ko
my wie my, ile po za eta to wych go dzin
spę dzić na le ża ło w urzę dzie, aby
w pro ce du rach kon kur so wych na sze
pro jek ty by ły naj lep sze. Mia łem wiel -
ką sa tys fak cję od bie ra jąc na gro dy
świad czą ce o wy raź nym przo do wa niu
na szej gmi ny w tym za kre sie. Do dziś
dum ny je stem, że mia łem oka zję stać
na cze le tak spraw ne go ze spo łu
i po po nad ro ku, kie dy czy tam, że
obec ny bur mistrz przy jął ko lej ne wy -
róż nie nie dla na szej gmi ny, cie szę się
z te go po wo du i ja ko rad ny, i ja ko
zwy kły oby wa tel.

Urzą dza jąc so bie wy ciecz ki po
ścież ce ro we ro wej, in nych dro gach
gmin nych, ra du ję się wi do kiem zmo -
der ni zo wa nych i od no wio nych szkół
i in nych obiek tów, świe tli ca mi gmin -
ny mi, ha la mi i bo iska mi spor to wy mi.
Cie szę się z ośrod ka zdro wia i, dzię ki
Bo gu, nie z te go po wo du, że cho ru ję,

ale dla te go, że jest no wo cze sny i do -
brze słu ży miesz kań com. 

I mo że tyl ko emo cje nie co ro sną,
kie dy pa trzę na spo sób re ali za cji Alei
Mic kie wi cza. Ale prze cież i ta roz cią -
gnię ta do gra nic moż li wo ści guz dra ni -
na kie dyś mu si się skoń czyć. Praw da?

Ci sza, jak ma kiem za siał

A gdzież to po dzia li się wo ju ją cy
o za gro żo ne pra wa i do bro spo łecz ne
spra wie dli wi? Ty leż to do strze ga li błę -
dów przed dwo ma la ty. A dziś nie
prze szka dza ja koś ni ko mu ba ła gan or -
ga ni za cyj ny i ko mu ni ka cyj ny. Nie za -
uwa ża nikt, że krą ży my po pla cu bu -
do wy, któ rej or ga ni za cję ro zu mie chy -
ba tyl ko ktoś, kto sam to za pla no wał.
I ta kie go pla no wa nia wła śnie de mo kra -
tycz nie chcie li śmy. 

Mu si my stać w kor kach na przy -
szpi tal nym skrzy żo wa niu, a prze cież
sku tecz nym mia ły wy star czyć trzy mie -
sią ce na je go mo der ni za cję. Tyl ko trzy,
bo wszy scy sły sze li śmy, że jest to pro -
ste dla „obie cy wa czy”. 

Le cą drze wa na Ko per ni ka, bo
już są sta re, a prze cież moż na na ich
miej sce ku pić no we. A jak się wy bra ło
mi ło rząb – to bę dzie na pew no mi ło.
„Drze wa umie ra ją sto jąc” – jak mó wi
przy sło wie. Te pa dły ci cho, bez sen su.
Żal. Trze ba nie znać te go mia sta, by
nie wie dzieć, że drze wa by ły lu bia ne
i de cy do wa ły o uro ku uli cy. Nie chcia -
ło się ni ko mu po szu kać w Bu sku miej -
sca, gdzie no we drze wa by ły by przez
miesz kań ców przy ję te z ra do ścią. Ale
uwzględ nie nie ich zda nia
to kło pot. Mo gło by się
oka zać, że nie ro zu mie ją ce
wła dzy spo łe czeń stwo bę -
dzie chcia ło je umie ścić
w in nym miej scu niż wła -
dza. 

Tłu ma czyć z pol -
skie go na na sze

A naj bar dziej dzi wi
mnie fakt, że nikt nie wy -
ma ga do trzy my wa nia zo -
bo wią zań. Ty leż by ło po -
wie dzia ne i za pi sa ne. Sam
mam ca łą ko lek cję ulo tek.
Ale mo że ulot ka to wła -
śnie coś, co ma ule cieć.
Jest jak ten pta szek. 

Nic nie ma, na nic nie
ma. Za ci skaj pa sa na ro -
dzie, bo prze cież za chwi -
lę wy bo ry i mu szą się zna -
leźć pie nią dze dla wsi
i osie dli, aby na ród wy brał
wła ści wie. Ja ja koś do dziś
zro zu mieć nie mo gę: Czy

jak uda ło mi się po zy skać fu rę gro -
sza – to nie do brze? Czy jak na stęp -
com prze ka za łem na gro dzo ne pro -
jek ty – to nie do brze? Czy jak oso bi -
ście za dba łem, aby na uczy cie le ze zli -
kwi do wa nych szkół nie stra ci li pra -
cy – to nie do brze? A z ko lei, kie dy
dziś nie na pra wio no nic z te go mo je -
go „nie do bre go”, z te go, za co mnie
kry ty ko wa no – to do brze?

Cu dze chwa li cie, swe go
nie zna cie…

Ale że by ktoś nie my ślał, że
jest mi w Bu sku źle. To mo je mia -
sto, lu bię tu spa ce ro wać, roz ma -
wiać z ludź mi, cza sem po sie dzieć
w ka wia ren kach. Na każ dym kro ku
spo ty kam lu dzi, z któ ry mi war to
po roz ma wiać. Cza sem po na rze ka -
my, cza sem po snu je my wi zję Bu -
ska po re wi ta li za cji. Za sta na wia my
się, dla cze go im pre zy ostat nie go
ro ku „Bu sko wia nin” i kon cert im.
Wojt ka Be lo na nie wy peł ni ły sa li
wi do wi sko wej, jak by ło to w la tach
ubie głych. Po głów ku je my nad per -
spek ty wa mi stwo rze nia miejsc pra -
cy dla lu dzi mło dych. Po sprze cza -
my się na te ma ty po li tycz ne. Jak
to Po la cy. Ja za wsze wte dy przy ta -
czam sło wa, któ re sły sza łem nie -
mal za każ dym ra zem, gdy re pre -
zen to wa łem mia sto ja ko bur -
mistrz: Bu sko jest pięk ne.

I życz my so bie wszy scy, aby Bu -
sko pięk nia ło na dal, i dbaj my o to sa -
mi. 

PIOTR WĄ SO WICZ

Dro dzy czy tel ni cy
Od te go nu me ru od da je my dla Pań stwa dys po zy cji jed ną ko lum nę Ty go dni ka Extra Kor so za ty tu -

ło wa ną – Opi nie. Chce my aby ście Pań stwo przed sta wia li na niej, w for mie ar ty ku łów, fe lie to nów i po -
le mik wła sne sta no wi ska, po glą dy i opi nie do ty czą ce naj ży wot niej szych spraw do ty czą cych mia sta, gmi -
ny czy po wia tu. Chce my aby ście Pań stwo dzie li li się tym, co Was bo li, co wy ma ga kry ty ki, a co po -
chwa ły. Czym na le ży się szczy cić, a cze go na le ży się wsty dzić. 

Pisz cie Pań stwo, pre zen tuj cie swo je opi nie i po glą dy, mów cie otwar cie o tym, jak wi dzi cie swo je

mia sto, swo ją gmi nę i swój po wiat. Jak oce nia cie wło da rzy swo ich miast, gmin i po wia tów. Jak oce nia -
cie swo ich rad nych. Co Wa szym zda niem na le ży jesz cze zro bić że by lu dziom w ich miej scu za miesz -
ka nia ży ło się le piej. Jed nym sło wem twórz my spo łe czeń stwo oby wa tel skie. Ko rzy staj my z te go, co da -
je nam sze ro ko ro zu mia na de mo kra cja.

W dzi siej szych opi niach pu bli ku je my ar ty kuł by łe go bur mi strza mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój, rad -
ne go miej skie go obec nej ka den cji Pio tra Wą so wi cza. 

RE DAK TOR NA CZEL NY
AN DRZEJ BO RYC KI

Nie świę ci garn ki le pią....

reklama
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Od bie ra jąc au to po na pra wie z ser wi su sa mo cho -
do we go lub sta cji dia gno stycz nej ocze ku je my, że
po jazd bę dzie w peł ni spraw ny i po zba wio ny wad.
Czę sto jed nak oka zu je się, że nie dość, iż zgło szo -
ne przez nas uster ki nie zo sta ły na pra wio ne, to
do dat ko wo pra cow ni cy ser wi su lub sta cji dia gno -
stycz nej wy rzą dzi li nam in ne szko dy. 

Nie ste ty brak jest me cha ni zmów, któ re mo gły by nas
ochro nić przed ta ki mi sy tu acja mi. Na le ży za cho wać
szcze gól ną ostroż ność za rów no pod czas wy bo ru de ale -
ra sa mo cho do we go, ser wi su czy też sta cji dia gno stycz -
nej, jak i w chwi li od bio ru na pra wio ne go już po jaz du.

Pro to kół zdaw czo – od bior czy
W mo men cie od da nia au ta do na pra wy na le ży do -

ma gać się spi sa nia i wy da nia ko pii pro to ko łu ob ra zu ją -
ce go stan prze ka zy wa ne go po jaz du. W pro to ko le war to
za wrzeć in for ma cje nie tyl ko o uster kach zle co nych
do na pra wy, ale tak że opis wy po sa że nia do dat ko we go
po jaz du, ilo ści pa li wa, a na wet prze bie gu sa mo cho du.

Umo wa 
War to rów nież za wrzeć z ser wi sem umo wę o dzie ło

o do ko na nie na pra wy po jaz du przez któ rą przyj mu ją cy
za mó wie nie, czy li ser wis sa mo cho do wy zo bo wią zu je się
do wy ko na nia ozna czo ne go dzie ła, a za ma wia ją cy
do za pła ty wy na gro dze nia. Od da jąc po jazd do na pra wy
mo że my w spo sób swo bod ny skon stru ować łą czą cą nas
umo wę o dzie ło, naj le piej za wrzeć w niej waż ne dla nas
ure gu lo wa nia, ta kie jak za kaz do ko ny wa nia na pra wy
prze kra cza ją cej pier wot ne usta le nia bez uprzed niej zgo -
dy po sia da cza po jaz du, czy też za kaz wy jeż dża nia sa mo -

cho dem po za te ren ser wi su sa mo cho do we go.

Od po wie dzial ność ser wi su
Ser wis sa mo cho do wy mo że po no sić od po wie dzial -

ność kon trak to wą lub de lik to wą. Od po wie dzial ność
kon trak to wa ozna cza, iż ser wis jest zo bo wią za ny do na -
pra wie nia szko dy wy ni kłej z nie wy ko na nia lub nie na le -
ży te go wy ko na nia za war tej umo wy. Od po wie dzial ność
de lik to wa dłuż ni ka wy ni ka z czy nu nie do zwo lo ne go, za -
wi nio ne go i nie zwią za ne go z za war tą umo wą. 

Lo ka li za cja po jaz du
Od da jąc sa mo chód do ser wi su ca ły czas mo że my

mieć pod gląd gdzie ak tu al nie au to się znaj du je. Moż -
na do dat ko wo za bez pie czyć się, ko rzy sta jąc z mo ni to -
rin gu po jaz dów, któ ry umoż li wia śle dze nie au ta w cza -
sie rze czy wi stym za po mo cą zwy kłej prze glą dar ki in ter -
ne to wej. 

Od biór po jaz du
Od bie ra jąc po jazd z ser wi su sa mo cho do we go

w pierw szej ko lej no ści na le ży do kład nie obej rzeć ele -
men ty ze wnętrz ne po jaz du, spraw dzić, czy nie po sia da
wi docz nych uste rek. Obo wiąz ko wo na le ży spo rzą dzić
pro to kół od bior czy, w któ rym za miesz cza my in for ma -
cje o do ko na nej na pra wie oraz o sta nie tech nicz nym
po jaz du, wpi su je my tak że prze bieg po jaz du, ilość pa li -
wa oraz do dat ko we wy po sa że nie sa mo cho du. Na stęp nie
do kład nej na le ży przyj rzeć się fak tu rze VAT czy też spe -
cy fi ka cji na pra wy, spraw dza jąc, ja kie czę ści zo sta ły wy -
mie nio ne. Wy kry cie wad nie zwłocz nie po od bio rze sa -
mo cho du uła twi wy ka za nie, iż szko da po wsta ła w da -
nym ser wi sie sa mo cho do wym.

Jak się chro nić
przed fu szer ką?

Alfabet CB
radiowca, czyli
jak prawidłowo
korzystać z CB
Radio?
CB ra dio to urzą dze nie słu żą ce szyb kiej wy mia nie in for ma cji o sy tu acji
na dro gach, prze ka zy wa niu ostrze żeń o utrud nie niach, a tak że spraw ne mu
we zwa niu po mo cy. Du żo za le ży jed nak od pra wi dło we go ko rzy sta nia z CB.
Ist nie ją nie pi sa ne za sa dy, któ re war to prze strze gać, by nie utrud niać ko mu -
ni ka cji mię dzy użyt kow ni ka mi.

CB ra dio wa ety kie ta
Pa mię taj my o tym, że na sze roz mo wy mo gą być od słu chi wa ne przez wszyst -

kich kie row ców za rów no w kra ju, jak i po za je go gra ni ca mi. Prze strze gaj my za tem
CB ra dio wej ety kie ty i za cho wuj my się kul tu ral nie. Ja kie są pod sta wo we za sa dy pro -
wa dze nia roz mów przez CB ra dio?

CB słu ży do ko mu ni ko wa nia się, dla te go nie na le ży nada wać za je go po śred -
nic twem mu zy ki, re trans mi sji czy re klam. Za wsze też na le ży upew nić się, czy ka nał
jest wol ny i spraw dzić, czy na sze wy wo ła nie nie prze rwie ja kiejś łącz no ści. Przy ję to
też, że roz mo wy w pa śmie CB pro wa dzo ne są me to dą sim plex. Ozna cza to, że
na jed nym ka na le w da nym mo men cie mo że mó wić tyl ko jed na oso ba – wy ja śnia
Piotr Wit kow ski z Pre si dent Elec tro nics Po land.

CB ra dio po sia da w stan dar do wym wy da niu 40 ka na łów. War to pa mię tać, że
ka na łem dro go wym, wy ko rzy sty wa nym nie mal na ca łym świe cie przez kie row ców,
jest ka nał 19. Tu zwy kle nie pro wa dzi się dłuż szej ko re spon den cji. Po dró żu ją cy
prze ka zu ją so bie in for ma cje na te mat utrud nień, kor ków, nie bez pie czeństw na dro -
dze, czy kon tro lach po li cyj nych. Ogól nym ka na łem wy wo ław czym jest z ko lei ka -
nał 28. Nie na le ży na nim roz ma wiać. Na tym ka na le kie row cy spo ty ka ją się, by
przejść na in ny wol ny ka nał. Na to miast na ka na le 9 moż na we zwać po moc i służ -
by ra tun ko we.

CB ra diow cy przy ję li, że do in nych użyt kow ni ków CB nie zwra ca się per
„Pan/Pa ni”, tyl ko „ko le go/ko le żan ko”. Aby włą czyć się do roz mo wy na le ży za sto -
so wać zwrot „BRE AK”. Oso by pro wa dzą ce roz mo wę po win ny dość szyb ko wpu -
ścić „bre ku ją ce go”, mó wiąc: „daj/pro szę brek” lub „za cze kaj brek”, je śli nie mo gą
w da nej chwi li prze rwać roz mo wy.

Na każ dym ka na le bez względ ne pierw szeń stwo ma ją roz mo wy na ha sło „RA -
TU NEK”. Obu ha seł nie na le ży jed nak nad uży wać.

CB slang

War to po znać kil ka ha seł za czerp nię tych ze slan gu ama tor skie go CB
ra diow ców. Po zwo li to zro zu mieć, po pu lar ne na pa śmie CB, ko mu ni ka ty,
ty pu: „Mo bil ki uwa żaj cie! W War sza wie na Ar mii Kra jo wej sto ją fe de ral ni”
lub „mi sie z su szar ką”. Co to ozna cza? „Mo bil” to sa mo chód z CB ra -
diem, „fe de ral ni”, „mi sie”, „miś ki”, „nie bie scy”, „pie czar ki” czy „gu mi sie”
to tyl ko nie któ re z okre śleń po li cjan tów. In ne po wszech nie sto so wa ne ha -
sła to np.: „kro ko dy le”, czy li In spek cja Trans por tu Dro go we go, „su szar ka”
i „pa tel nia”, czy li ra dar ręcz ny, a tak że ko mu ni ka ty: „mie rzyć tem pe ra tu -
rę”, czy li na mie rzyć na ra dar al bo: „miś ki na hu laj no gach / od ku rza -
czach”, czy li po li cjan ci na mo to cy klach. Swo je okre śle nia ma ją tak że kon -
kret ne mar ki cię ża ró wek. „Ma niek” to cię ża rów ka MAN, „Ska kan ka” to
Sca nia, „Re nia” to Re nault, a „Je lo nek” to Jelcz.

Ko rzy sta nie z CB ra dia mo że być praw dzi wą przy jem no ścią, pod wa run kiem,
że wszy scy użyt kow ni cy do sto su ją się do po wszech nie przy ję tych, choć czę sto nie -
pi sa nych za sad. Ko rzy sta nie z pa sma CB opie ra się w du żej mie rze na współ pra cy
kie row ców, dla te go tak waż ne jest, by so bie wza jem nie nie prze szka dzać.



Za wa mi już se zon 2011/2012. Dru -
ży na za ję ła dru gie miej sce i awan -
so wa ła do IV li gi. Jak pod su mu je
pan te roz gryw ki w wy ko na niu bu -
skie go klu bu?

Po zy tyw nie, bo naj waż niej szy cel,
ja kim był awans osią gnę li śmy ja ko ze -
spół i zgra ny ko lek tyw am bit nych lu -
dzi. Mó wię tak że o szta bie szko le nio -
wym i za rzą dzie. Oczy wi ście za wsze
mo gło być le piej bo po zo sta je nie do -
syt po Pu cha rze Pol ski.

Któ re me cze naj bar dziej za pa dły
pa nu w pa mię ci? Któ re by ły naj gor -
sze, a któ re naj le piej za pa mię ta ne?

Ki bi ce pa mię ta ją me cze wy so ko
wy gra ne, jak z Vic to rią Skalb mierz 10-
0. Mnie oso bi ście za pa dły w pa mię ci
me cze ro ze gra ne przede wszyst kim do -
brze tak tycz nie al bo me cze klu czo we
w se zo nie. Naj lep szy mecz ro ze gra li -
śmy ten ostat ni, re mi so wy z KSZO
Ostro wiec, a klu czo wym me czem gry
o awans był tak że re mis 1:1 w Koń -
skich. Spo tkań nie złych by ło kil ka.
A naj słab szy chy ba z Le chią Straw czyn.

Pro wa dzi pan dru ży nę od run dy
wio sen nej. Wcze śniej bu ski ze spół
pro wa dził Ar tur Ja go dziń ski. Jak
oce nia pan je go je sien ną pra cę
z MKS Bu sko?

Do brze. My ślę, że tre ner Ja go dziń -
ski wło żył tu spo ro pra cy.

Wio sną nie prze gra li ście me czu nie
li cząc wal ko we ru z Ze ni tem Chmiel -
nik. Skąd wzię ła się ta ka for ma?

My ślę, że szyb ko do ga da li śmy się
z chło pa ka mi, że tyl ko cięż ka pra ca
w okre sie przy go to waw czym przy nie sie
efekt i tak się sta ło. Na pew no nie bez
zna cze nia był fakt za trud nie nia fa -
chow ca ja kim jest Adam Wo lań ski,
któ ry po ma gał nam w le cze niu kon tu -
zji, a tro chę ich by ło.

Czuł pan na so bie pre sję ki bi ców?

W tym za wo dzie za wsze czu je się
pre sje ki bi ców. Jest to nor mal ne. Ale
mu szę przy znać, że w Bu sku jest pu -
blicz ność spe cy ficz nie wy ma ga ją ca,
bo cza sa mi by li śmy oce nia ni kry tycz -
nie, a za wsze do pi sy wa li śmy punk ty.
My, ja ko ze spół wie dzie li śmy że je ste -
śmy osła bie ni po waż ną kon tu zją czo -
ło we go za wod ni ka ja kim był w ru dzie
je sien nej Mi chał Pu cha ła i trze ba by -
ło tro chę cza su aby ina czej usta wić
ze spół i dać się w nie go wkom po no -
wać, choć by no wo przy by łe mu Ma -
riu szo wi Bo gu szew skie mu. Ja nie
mam w zwy cza ju oce niać ki bi ców ale
mi ło by ło, że za czę li nam po ma gać
bo ten ze spół na to za słu gi wał i mam
na dzie je że bę dzie z tym tyl ko le piej
w wyż szej li dze.

Jak oce ni pan grę ze spo łu w Pu -
cha rze Pol ski?

Do brze, ale ma my ja ko ze spół du -
ży nie do syt, bo KSZO Ostro wiec by ło
do ogra nia mi mo na szych du żych osła -

bień. Przy po mnę że nie grał Mar cin
Cie mie ra i Se ba stian Kru pa, a w 53 mi -
nu cie z po wo du kon tu zji zszedł z bo -
iska Ma riusz Bo gu szew ski. W za się gu
by ło zwy cię stwo, tym bar dziej że do 82
mi nu ty pro wa dzi li śmy po bram ce Mi -
cha ła Krze miń skie go. 

Co na le ży po pra wić, aby ze spół
pre zen to wał się jesz cze le piej?

Mu si my być kon se kwent ni w tym
co ro bi my na tre nin gach. Grać w każ -
dym me czu o zwy cię stwo. Każ dy z za -
wod ni ków mu si zna leźć swo je miej sce
w dru ży nie i wy ko ny wać to, co ro bi
naj le piej. Ja za wsze po wta rzam chło pa -
kom że ma ją sza no wać się ja ko ze spół,
a każ dy z nich wy gra na tym in dy wi du -
al nie. Są to mo że za wi łe zda nia, ale my -
ślę że każ dy kto miał do czy nie nia
z pił ka od środ ka wie o czym jest mo -
wa. I to wła śnie bę dzie my wzno sić
na wyż szy po ziom.

Ja ką ma pan kon cep cję bu do wy
dru ży ny na ko lej ny se zon?

Jak obec na ka dra bę dzie utrzy ma -
na to kon cep cja jest. Po wią za nie ru ty -
ny z mło do ścią, opar tą w więk szo ści
na wy cho wan kach. I re al ne wzmoc nie -

nia do na szych moż li wo ści, bo ka dra
cza sa mi wy da wa ła się za wą ska.

Szcze gól ną uwa gę zwra ca się za -
wsze na mło dych za wod ni ków. Jak
oce nia pan ich for mę i po stę py?

My ślę, że w Bu sku jest kil ku obie -
cu ją cych za wod ni ków mło de go po ko -
le nia. Jest pe wien pro blem w sfe rze
men tal nej. Nie któ rym wy da je się że
miej sce na le ży im się w skła dzie i prze -
sta ją nad so bą pra co wać zaj mu jąc się
zbęd nym ga da niem i ro bie niem bzdur,
któ re nie ko niecz nie po ma ga ją w bu do -
wie praw dzi wej, dłu go trwa łej for my
spor to wej, któ ra jest nie zbęd na aby
prze bić się do wyż szych lig. Są ta cy
z mło dych za wod ni ków, któ rzy sys te -
ma tycz nie pra cu ją i ro bią du że po stę py
choć by Pa weł Ba du ra czy Se ba stian
Kor czak.

Jak pan oce nia grę pił ka rzy, któ rzy
wzmoc ni li dru ży nę przed run dą
wio sen ną?

My ślę, że bar dzo du żo po mo gli
łącz nie z Ja ku bem Ga daw skim, któ ry
ma ło grał, ale nie by ło oba wy by wsta -
wić go do bram ki, a przy po mnę, że to
94 rocz nik. No i uda ne trans fe ry.

Wszy scy ki bi ce w prze rwie let niej
pa sjo nu ją się no wy mi trans fe ra mi,
czy do ze spo łu z Bu ska -Zdro ju do -
łą czą no wi za wod ni cy?

My ślę że tak, ale re wo lu cji nie
bę dzie. Za wsze uzna je za sa dę że bu -
do wa ze spo łu to jest jak bu do wa do -
mu: „wszyst kich ce gieł na raz nie po -
ło żysz i nie wy bu du jesz go w rok”.
Bę dzie bar dzo roz sąd nie pod tym
wzglę dem.

Któ ry z pił ka rzy z dru ży ny re zerw
ro bi na pa nu naj lep sze wra że nie?
Kie dy, któ ryś z nich za go ści
w pierw szej dru ży nie na dłu żej?

Tre nu ją już z na mi Bar tosz Gra ca
i Ja kub Kor dos, któ rzy już de biu to wa -
li w pierw szym ze spo le oraz Grze gorz
Na le pa. Jak bę dą pra co wać ma ją bar -
dzo du że szan se za do mo wić się na sta -
łe w pierw szej dru ży nie.

Na pew no śle dził pan in ne me cze
w li dze. Coś za sko czy ło Sła wo mi ra
Grze si ka w kla sie okrę go wej?

Do bra po sta wa nie któ rych dru -
żyn na wio snę na przy kład Ze ni tu
Chmiel nik, któ ry po je sie ni miał 23
punk ty, a ogól nie zdo był 52. Do li -
cza jąc punk ty od ję te za wal ko wer
zdo był 55 punk tów. To da je na wio -
snę 33 punk ty. Pro szę so bie wy obra -
zić, co by by ło jak by gra li tak je sie -
nią. Wiel ki sza cu nek dla pra cy tre ne -
ra Szpie gi i je go ze spo łu.

Przy go to wa nia do no we go se zo nu
to ma być zu peł nie no wy roz dział,
czy płyn ne przej ście z za koń czo -
nych już roz gry wek?

Ca ły wol ny okres ma my za pla no -
wa ny. Każ dy z za wod ni ków do stał roz -
pi sa ne tre nin gi in dy wi du al ne. My ślę,
że każ dy z za wod ni ków ma świa do -
mość waż no ści pod trzy ma nia for my fi -
zycz nej bo tre nin gi do no we go se zo nu
za cznie my z wy so kie go „C”. Za czy na -
my 10 lip ca, a IV li ga ru sza 12 sierp nia,
więc ma my tyl ko pięć ty go dni przy go -
to wań, w któ rych ro ze gra my sześć me -
czów spa rin go wych.

Czy od wie dza pan stro nę in ter ne -
to wą MKS -u www.zdroj bu sko.fut -
bo lo wo.pl? Jak pan ją oce nia?

Oczy wi ście. Mu szę przy znać, że
stro na jest jed ną z lep szych stron klu -
bo wych w na szym re gio nie. Trze ba po -
wie dzieć, że sza ta gra ficz na jest na wy -
so kim po zio mie, a in for ma cje po da wa -
ne są na bie żą co w cie ka wy spo sób.
Tak trzy mać. Wie rzę, że swo ją grą do -
sto su je my się do po zio mu stro ny in ter -
ne to wej.

Na za koń cze nie chciał bym po dzię -
ko wać za roz mo wę i za py tać, cze go
moż na ży czyć tre ne ro wi oraz ze -
spo ło wi w nad cho dzą cym se zo -
nie?

Zdro wia, za ufa nia i wia ry w nasz
ze spół. 
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Za wsze mo że być le piej
Z tre ne rem MKS Bu sko -Zdrój SŁA WO MI REM GRZE SI KIEM roz ma wia Da mian Bąk.
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