
PIJANY ZA KIEROWNICĄ
Świętokrzyscy policjanci zatrzymali 49-letniego
nietrzeźwego kierowcę autokaru, który miał zawieźć dzieci
na wycieczkę. Sprawca miał w organizmie 0,7 promila
alkoholu. 

WIĘCEJ NA STR. 2

TRENUJĄ W PEŁNYM SKŁADZIE
W kręgu zainteresowań buskiego klubu znajduje się
czterech piłkarzy. Są to pochodzący z Senegalu Pape
Ibrahim Drame, Piotr Rajca, Paweł Kołdras i Kamil
Szcześniak. 

WIĘCEJ NA STR. 7
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CHĘTNIE KUPIĘ UZDROWISKO
Znane powiedzenie mówi „W przyrodzie nic nie ginie”?.
Ale… Nie wiadomo, czy Uzdrowisko jest nasze. Nie
wiadomo, kto je sprzedaje. Nie wiadomo, komu jest
sprzedawane. I najważniejsze – po co ? Po to żeby
sprzedać, czy po to żeby ktoś mógł kupić? Więcej na str. 6
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Wiel ki Po lak
w Mar co nim
W śro dę, 11 lip ca w go ścin nych mu rach sa li kon cer to wej sa na to rium „Mar -
co ni” mia ło miej sce przy ja ciel skie spo tka nie z za słu żo nym dzia ła czem nie -
pod le gło ścio wym, ne sto rem Po lo nii Ame ry kań skiej Wła dy sła wem Za cha -
ria sie wi czem. 

Oka zją do te go spo tka nia, któ re pro wa dzi ła Ali cja Bed nar ska, kie row nik mar -
ke tin gu i pro mo cji bu skie go uzdro wi ska, by ły stu let nie uro dzi ny sza cow ne go ju bi -
la ta. Ob szer ną re la cję z te go nie zwy kłe go spo tka nia opu bli ku je my w naj bliż szym
wy da niu Ty go dni ka Extra Kor so.

W nie dzie lę, 22 lip ca, w Pu stel ni
Zło te go La su w Ry twia nach, po -
wiat sta szow ski, od bę dzie się fe -
styn: „As si stan ce św. Krzysz to -
fa”. Im pre za or ga ni zo wa na jest
przy współ pra cy ze sta szow ską
po li cją, stra żą po żar ną i po go to -
wiem ra tun ko wym.

Fe styn roz pocz nie się mszą świę tą
o go dzi nie 10.30 w po ka me dul skim
klasz to rze w in ten cji kie row ców i po -
dró żu ją cych o bez pie czeń stwo na na -
szych dro gach. Na stęp nie od bę dzie się
uro czy ste po świę ce nie wszel kie go ro -
dza ju po jaz dów: sa mo cho dów, mo to cy -
kli i ro we rów. Każ dy kie row ca do sta nie
oko licz no ścio wą na klej kę na po świę co -
ny po jazd. 

Im pre za uatrak cyj nio na zo sta nie
po ka zem dzia ła nia służb ra tun ko wych
w sy tu acji wy pad ku dro go we go. Stra ża -
cy przy stą pią do ga sze nia pło ną cych
po jaz dów i ak cji ra tun ko wej wy ma ga ją -
cej wy cią gnię cia ofiar wy pad ku z roz bi -
te go sa mo cho du, ze spół ra tow nic twa

me dycz ne go za de mon stru je udzie -
la nie pierw szej po mo cy a służ by po li -
cyj ne po ka żą ja kie dzia ła nia po dej mu ją
na miej scu zda rze nia dro go we go.

Uczest ni cy fe sty nu bę dą mo gli
wziąć udział w kon kur sach przy go to wa -
nych mię dzy in ny mi przez mun du ro -
wych, a kie row cy o imie niu Krzysz tof
zo sta ną wy róż nie ni man da tem za ufa -
nia.

AL

Fe styn na św. Krzysz to fa



Tyl ko w cza sie pa ru go dzin na dro -
gach po wia tu san do mier skie go
i bu skie go do szło do trzech wy pad -
ków dro go wych, w wy ni ku któ rych
aż czte ry oso by zo sta ły ran ne,
w tym jed no dziec ko. W jed nym
przy pad ku wi nien był al ko hol,
w dwóch po zo sta łych nie prze strze -
ga nie prze pi sów dro go wych 

W pią tek, 13 lip ca, o go dzi nie
00.40, w miej sco wo ści Le nar czy ce, gmi -
na Ob ra zów do szło do groź ne go wy -
pad ku dro go we go. 

Pi ja ny 24-let ni męż czy zna, kie ru jąc
sa mo cho dem oso bo wym mar ki Nis san
Pri me ra, w któ rym je chał 31-let ni pa sa -
żer, wła ści ciel wspo mnia ne go wy żej po -
jaz du, bę dą cy rów nież był pod wpły -
wem al ko ho lu, nie do sto so wał pręd ko -
ści jaz dy do ak tu al nie pa nu ją cych wa -
run ków dro go wych i na łu ku dro gi zje -
chał na pra we po bo cze. Sa mo chód wy -
ła mu jąc czte ry drze wa w sa dzie owo co -
wym wy wró cił się na dach. 

W wy ni ku da cho wa nia po jaz du ob -
ra żeń cia ła do znał pa sa żer sa mo cho du
oraz kie ru ją cy. Po szko do wa ne w wy pad -
ku oso by, po udzie le niu im pierw szej
po mo cy me dycz nej po zo sta ły na od -
dzia le or to pe dii san do mier skie go szpi -
ta la. Dal sze czyn no ści pro wa dzi Ko -
men da Po wia to wa Po li cji w San do mie -
rzu. 

Wy mu sił pierw szeń stwo
W czwar tek, 12 lip ca, o go dzi nie

22.20 w Kli mon to wie do szło do wy -
pad ku dro go we go z udzia łem sa mo -
cho du oso bo we go i cię ża rów ki. Kie -
ru ją cy sa mo cho dem oso bo wym mar -
ki Opel Vec tra 27-let ni męż czy zna
pod czas włą cza nia się do ru chu z te -
re nu sta cji pa liw wy mu sił pierw szeń -
stwo prze jaz du na pra wi dło wo ja dą -
cym w kie run ku Opa to wa sa mo cho -
dzie cię ża ro wym mar ki Vo lvo kie ro -
wa nym przez 43-let nie go kie row cę.
W wy ni ku zde rze nia kie ru ją cy sa mo -

cho dem Opel Vec tra do znał ob ra żeń
cia ła i zo stał od wie zio ny do szpi ta la.
Obaj kie row cy by li trzeź wi. Po stę po -
wa nie pro wa dzi Po ste ru nek Po li cji
w Kli mon to wie. 

Peu ge otem w che vro le ta 
W pią tek, 13 lip ca, o go dzi nie

07.06 w miej sco wo ści Mły ny, gmi -
na Bu sko -Zdrój, kie ru ją cy sa mo cho -
dem oso bo wym mar ki Peu ge ot 205
39-let ni męż czy zna ja dąc od Kielc
w kie run ku Bu sko -Zdrój na dro dze
kra jo wej K -73, skrę ca jąc w le wo
w dro gę pod po rząd ko wa ną nie ustą -
pił pierw szeń stwa prze jaz du pra wi dło -
wo ja dą ce mu po jaz do wi mar ki Che -
vro let za kie row ni cą któ re go sie dział
40-let ni męż czy zna, ja dą cy wraz ze
swo im 7-let nim dziec kiem. W wy ni ku
zde rze nia dziec ko do zna ło ob ra żeń
cia ła i tra fi ło do szpi ta la. Czyn no ści
pro wa dzi Ko men da Po wia to wa Po li cji
w Bu sku -Zdro ju. AB

Ser ce ro śnie..
Ser ce ro śnie, pa trząc na te cza sy – tak pi sał Jan Ko cha -

now ski kil ka set lat te mu. Cho dzi ło mu przy tym o pięk ną
przy ro dę i pra wych lu dzi, któ rych nie trze ba roz we se lać ani
mu zy ką ani śpie wem, a na wet wi nem. 

Wy da je mi się, że tak słod ko brzmią ce sło wa moż na po -
wtó rzyć rów nież obec nie. Oto zgła sza się kan dy dat na pre -
ze sa PZPN, któ ry chce pra co wać na tym sta no wi sku za dar -
mo, a pen sja jest prze cież nie ba ga tel na, bo 50 tys. zło tych
mie sięcz nie. Chwy ci łem za słow nik wy ra zów ob cych, aby
prze czy tać do kład nie co ozna cza sło wo „al tru ista”. Oto je -
go zna cze nie: jest to czło wiek bez in te re sow nie trosz czą cy się
o do bro in nych lu dzi, nie kie ru ją cy się in te re sem wła snym,
sob ko stwem, ego izmem. 

Już du ma za czę ła mnie roz pie rać, że oto ma my god ne -
go czło wie ka na tak eks po no wa ną funk cję, gdy są siad, zna -
ny ki bic pił ki noż nej i po li ty ki eu ro pej skiej, zło śli wie przy -
po mniał mi, że ten że kan dy dat jest eu ro po słem i pew nie
mie sięcz nie za ra bia na wet wię cej. Mo że więc so bie po zwo -
lić na ta ki gest, li cząc, że zo sta nie wy bra ny eu ro po słem
na na stęp ną ka den cję.

Aby jed nak unik nąć ja kich kol wiek nie po ro zu mień, nie -
ści sło ści i nie po trzeb nych po dej rzeń, na pre ze sa PZPN zgła -
szam Ada mia ko wą, któ ra zna się do brze na pił ce, la tem ko -
pa ną na no wo cze snych bo iskach.

Ser ce ro śnie, kie dy przez trzy mie sią ce – czer wiec, li piec,
sier pień – oglą dam w pol skiej te le wi zji po wtór ki fil mów

i róż nych pro gra mów sprzed wie lu lat. Mło dość mi się przy -
po mi na i za to chwa ła kie row nic twu któ rejś z ko lei Mu zy.

Lu bię pa trzeć z dwóch po wo dów: po pierw sze, bo
znam za koń cze nie, a po dru gie w żad nym z daw nych pro -
gra mów nie ma wul ga ry zmów i cham stwa, mi ło ści wie pa nu -
ją cych nam obec nie. Nie war to też mó wić o zwy kłym glę -
dze niu re por te rów spor to wych i ko men ta to rów wy da rzeń
bie żą cych. Po nie waż w te le wi zji po ja wia ją się te sa me ga da -
ją ce gę by za pro szo nych go ści, naj lep szym wyj ściem jest sko -
rzy sta nie z pi lo ta.

Mu szę się przy tym po chwa lić, że od po nad 40 lat sys -
te ma tycz nie, zgod nie z wy mo ga mi, opła cam abo na ment te -
le wi zyj ny. W związ ku jed nak z ty mi po wtór ka mi przez
okres la ta, pra gnę za py tać, czy mo gę zro bić kse ro opła ty
na czer wiec – li piec – sier pień ubie głe go ro ku i wy słać do te -
le wi zji ja ko opła tę za rok bie żą cy?

Ser ce też ro śnie, kie dy pa trzę na pra ce re mon to we ulic
w sa mym Bu sku. Lu bię po dzi wiać prze ko py i wy ko py
na uli cy Ba to re go. Bo daj dzie sią ty raz roz ko pa ny chod nik,
a uli ca Mic kie wi cza od Ba to re go do pla cu Zwy cię -
stwa – od daw na stra szy dziu rą i aż dziw, że nikt nie po ła -
mał so bie nóg. Po dzi wiam bu skie spo łe czeń stwo, któ re po -
kor nie zno si wszel kie utrud nie nia. Do cho dzę do wnio sku,
że lu dzie lu bią mieć po czu cie krzyw dy i to, że prze ciw no ści
zno szą ze spo ko jem, po wie dział bym na wet, że z ho no rem.

My, Po la cy, lu bi my być po dzi wia ni za cier pie nie. Praw -
dzi we lub uro jo ne. Aż ser ce ro śnie, pa trząc na te cza sy.

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

SAMO ŻYCIE

reklama

Pijany
za

kierownicą
Świę to krzy scy po li cjan ci za trzy ma -
li 49-let nie go nie trzeź we go kie row -
cę au to ka ru, któ ry miał za wieźć
dzie ci na wy ciecz kę. Spraw ca miał
w or ga ni zmie 0,7 pro mi la al ko ho lu.

Du żym bra kiem od po wie dzial no -
ści wy ka zał się kie row ca au to ka ru, któ -
ry miał za wieźć dzie ci na dwu ty go dnio -
wą wy ciecz kę w gó ry. Do zda rze nia do -
szło nie dzie lę, 15 lip ca w San do mie rzu.
Oko ło 7.30 po li cjan ci z san do mier skiej
dro gów ki tuż przed wy jaz dem au to bu -
su skon tro lo wa li je go stan tech nicz ny
oraz kie row cę po jaz du. Jak się oka za ło
49-la tek, któ ry przy je chał au to ka rem
był nie trzeź wy. Miał 0,7 pro mi la al ko -
ho lu w or ga ni zmie. Po li cjan ci spraw dzi -
li rów nież stan tech nicz ny po jaz du. Tu
tak że by ły za strze że nia. Mun du ro wi
stwier dzi li wa dli we dzia ła nie ukła du ha -
mul co we go, w związ ku z czym za trzy -
ma li do wód re je stra cyj ny sa mo cho du. 

Nie spraw ny au to bus zo stał szyb ko
za stą pio ny au to ka rem, któ re go stan
tech nicz ny nie bu dził żad nych wąt pli -
wo ści. Dzie ci z nie wiel kim opóź nie -
niem bez piecz nie wy je cha ły w pla no wa -
ną po dróż. 

49-let ni, nie trzeź wy kie row ca naj -
praw do po dob niej stra ci pra wo jaz dy.
Gro zić mu mo że na wet 2 la ta wię zie -
nia.

Jaz da na pro mi lach
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Stowarzyszenie „G5” działa
od maja 2007 roku jako
Lokalna Grupa Działania
i skupia partnerów
publicznych, pięć gmin
powiatu buskiego: Nowy
Korczyn, Pacanów, Solec
Zdrój, Stopnicę i Wiślicę,
społecznych
i gospodarczych. 

Re ali zu jąc Lo kal ną Stra te gię Roz wo ju
w ra mach pro gra mu LE ADER ob ję te go
PROW 2007-2013 sto wa rzy sze nie spo ry na -
cisk kła dzie m. in. na wpar cie roz wo ju tu ry sty -
ki oraz pro mo cję aza byt ków i in nych pro duk -
tów tu ry stycz nych te go zna czą ce go ob sza ru
wo je wódz twa świę to krzy skie go ja kim jest Po -
łu dnio we Po ni dzie to jest te ren pię ciu gmin
usy tu owa nych w je go po łu dnio wej czę ści. Ce -
chą cha rak te ry stycz ną opi sy wa ne go mi kro re -
gio nu jest kom ple men tar ność i wza jem ne
uzu peł nia nie się ofer ty tu ry stycz nej je go miej -
sco wo ści, po zwa la ją ce na „peł ną moc” od po -
czyn ku dla ca łej ro dzi ny. 

Jest to te ren czy sty eko lo gicz nie, o wspa -
nia łych wa lo rach przy rod ni czych, a tak że, So -
lec - Zdrój o wa lo rach uzdro wi sko wych, te ren
o bar dzo ma łym uprze my sło wie niu, o do mi -
nu ją cej ro li rol nic twa. Czyn ni ki te mo gą być
wiel kim atu tem re gio nu w roz wo ju tu ry sty ki.
Wo kół, w pro mie niu do znaj du ją się du że
uprze my sło wio ne aglo me ra cje: Gór ny Śląsk,
Kra ków, Kiel ce, Rze szów, nie co da lej Łódź
i War sza wa dla miesz kań ców któ rych ob szar

ten mo że ja wić się ni czym pięk ny raj ski ogród
po mię dzy prze my sło wy mi re gio na mi. Wspa -
nia łość fau ny i flo ry, do te go bar dzo bo ga te
dzie dzic two hi sto rycz ne, się ga ją ce po cząt ków
pol skiej pań stwo wo ści, czy nią zeń ob szar nie -
zwy kle atrak cyj ny. 

Stąd też Lo kal na Stra te gia Roz wo ju za kła -
da jak naj peł niej sze wy ko rzy sta nie tej spe cy fi -
ki re gio nu, sta no wią cą je go atut. Obec na sy -
tu acja w sek to rze tu ry stycz nym jest bar dzo
po dob na we wszyst kich pię ciu gmi nach. Ol -

brzy mi po ten cjał nie był do tych czas na le ży cie
wy ko rzy sty wa ny. Do pie ro w ostat nich la tach
pró bu je się te ten den cje od wró cić, cze mu słu -
ży two rze nie pro duk tów tu ry stycz nych i ich
pro mo cja m. in. po now ny roz wój uzdro wi ska
w Sol cu -Zdro ju, uru cho mie nie ECB w Pa ca -
no wie, od bu do wa zam ku kró lew skie go
w Stop ni cy, in we sty cje re wi ta li za cyj ne w No -
wym Kor czy nie i Wi śli cy. 

Wspól no ta hi sto rycz na i kul tu ro wa oraz
geo gra ficz na, ale przede wszyst kim po do bień -
stwo sy tu acji go spo dar czo -spo łecz nej i wy stę -
pu ją cych w nich pro ble mów oraz wspól ne ce -
le po łą czy ły pięć gmi ny Po łu dnio we go Po ni -
dzia w jed ną Lo kal ną Gru pę Dzia ła nia „G5”.
Dzię ki te mu pięć gmin pro wa dzi te raz wie le
wspól nych i spój nych pro gra mów, ini cja tyw
i dzia łań.

Mi sją Lo kal nej Gru py Dzia ła nia Sto wa rzy -
sze nie „G5” jest wy zwa la nie ini cja tyw od dol -
nych oraz in te gro wa nie osób, in sty tu cji i śro -
do wisk na rzecz roz wo ju ob sza rów wiej skich
i wy ko rzy sty wa nia na szych naj więk szych po -
ten cja łów – wa lo rów tu ry stycz nych, czy ste go
śro do wi ska, lo kal nych pro duk tów i tra dy cji
oraz ka pi ta łu ludz kie go.

Mi sja ta moż li wa jest do zre ali zo wa nia
przy wy ko rzy sta niu bu dże tu Lo kal nej Gru py
Dzia ła nia w po szcze gól nych ob sza rach: Od -
no wa i roz wój wsi; Two rze nie i roz wój mi kro -
przed się biorstw; Róż ni co wa nie w kie run ku
dzia łal no ści nie rol ni czej; Ma łe pro jek ty

Pro jek ty re ali zo wa ne przez Lo kal ną Gru -
pę Dzia ła nia Sto wa rzy sze nie „G5” oraz o pre -
zen ta cję na szych be ne fi cjen tów pre zen to wać
bę dzie my w ko lej nych ar ty ku łach.

EWA SA TOR

Tam wo da czy sta i tra wa zie lo na
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Na uli cy Ko per ni ka w Bu sku -
-Zdro ju kon ty nu owa ne są in ten -
syw ne pra ce bu dow la ne ma ją ce
na ce lu kom plet ną prze bu do wę
dro gi. 

Po ło żo no już 200 me trów li nii
ka blo wej ulicz ne go oświe tle nia,
oko ło 400 me trów jed no stron ne go
chod ni ka i kra węż ni ków po za chod -
niej stro nie uli cy. Wy bu do wa no tak -
że zjazd ser wi so wy do ko tłow ni
przy osie dlu Ko ściusz ki, któ ry po -
pra wi funk cjo no wa nie obiek tu.
Roz po czę to bu do wę ka na li za cji
desz czo wej wraz z przy łą cza mi.

W ra mach in we sty cji prze bu do -
wy wa ny jest par king przy ra tu szu,
któ ry upo rząd ku je par ko wa nie
przed bu dyn kiem urzę du.

Po za koń cze niu pro wa dzo nych
obec nie prac po ło żo na zo sta nie
pierw sza war stwa as fal tu, któ ra
udroż ni i po pra wi ruch na uli cy. 

TEKST I FOT. EHR

Ko per nik w re mon cie

reklama

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
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Z Jac kiem Strze lec kim, człon kiem
Ra dy Po wia tu w Bu sku -Zdro ju roz -
ma wia An drzej Bo ryc ki.
-Pa nie Jac ku, przy zna pan, że prze -
bieg ostat niej se sji Ra dy Po wia tu
był nie zwy kle emo cjo nu ją cy. Po raz
pierw szy od wie lu lat rad ni nie by li
jed no myśl ni w spra wie udzie le nia
Za rzą do wi ab so lu to rium. Se sja wy -
jąt ko wo nie by ła w peł ni trans mi to -
wa na przez Te le wi zję Po ni dzie,
moż na by ło je dy nie śle dzić jej za pis
dźwię ko wy, więc mo że dla wie lu
osób przy da się wy ja śnie nie, że był
pan jed nym z naj bar dziej ak tyw -
nych w tym dniu rad nych. 

Rze czy wi ście, po ziom emo cji był
nie ma ły. I mo że zdzi wi to pa na, ale
wca le nie za mie rza łem tak czę sto za bie -
rać gło su. Sta no wi sko klu bu „Nasz głos
w po wie cie” w spra wie ab so lu to rium
za pre zen to wał rad ny Zbi gniew Ja strząb,
zaś mo je zda nie na te mat oce ny dzia łań
Za rzą du po zna li ko le dzy rad ni na po -
sie dze niu Ko mi sji Fi nan so wo -Bu dże to -
wej. Na se sji by łem przy go to wa ny je dy -
nie na pod nie sie nie rę ki i ko le dzy z klu -
bu Pol skie go Stron nic twa Lu do we go
nie po win ni być tym za sko cze ni. Ko lej -
ne mo je wy stą pie nia wy wo ła ne by ły
skie ro wa ny mi pod mo im ad re sem uwa -
ga mi, z któ ry mi nie mo głem się zgo -
dzić. 

Oczy wi ście, naj waż niej szą czę ścią
se sji by ło przy ję cie spra woz da nia fi nan -
so we go i udzie le nie ab so lu to rium. Ale
go rą ca at mos fe ra za pa no wa ła już wcze -
śniej. 

Już sam po czą tek se sji był dla mnie
za ska ku ją cy. Na wnio sek prze wod ni czą -
ce go Ra dy Krzysz to fa Gaj ka do pusz -

czo no, po za przy ję tym po rząd kiem,
do wy stą pie nia An drze ja Gąd ka. Wy stą -
pie nie do ty czy ło cią gną cej się już
od ubie głe go ro ku spra wy utra ce nia
przez nie go man da tu rad ne go. W tej
spra wie wie lo krot nie wy stę po wa li rad ni.
Bez skut ku. Co cie ka we, dziś, po go -
dzin nej de ba cie rad nych i praw ni ków
re pre zen tu ją cych po wiat, jak i pa -
na Gąd ka, nie ma my od po wie dzi
na naj waż niej sze py ta nie: Czy An drzej
Gą dek jest na dal rad nym? Sam za in te re -
so wa ny przez ca łą se sję sie dział „w dru -
gim rzę dzie” za swo im pu stym miej -
scem przy sto le Ra dy Po wia tu. Oka za ło
się, we dług słów peł no moc ni ka A. Gąd -
ka, że od sa me go po cząt ku, kie dy to
zde cy do wa no spra wę wresz cie „za ła -
twić” na fo rum Ra dy, zro bio no nie mal
wszyst ko źle. Te raz nikt nie wie co
z tym zro bić, a ja na dal nie wiem, dla -
cze go An drzej Gą dek zaj mu je miej sce
za swo im krze słem przy sto le rad nych.
Nie zo stał od wo ła ny. Jest to dla mnie
sy tu acja przy kra, po nie waż po dob nie
jak w gło so wa niu za ab so lu to rium, mia -
łem in ne zda nie niż więk szość, a dziś
oka za ło się, że nie po win no dojść
do te go gło so wa nia. I cóż, prze pra szać
An drze ja Gąd ka? A tak na mar gi ne sie,
pro szę spraw dzić stro nę in ter ne to wą
sta ro stwa bu skie go. Na dzień 2 lip ca
An drzej Gą dek jest rad nym i człon kiem
Za rzą du Po wia tu. Po dob nie w BIP. 
-Pro szę po wie dzieć, co sta ło się
pod sta wą do gło so wa nia przez

klub „Nasz głos w po wie cie” prze -
ciw ko udzie le niu ab so lu to rium Za -
rzą do wi?

Już na po cząt ku mu szę spro sto wać.
Tyl ko dwa gło sy by ły prze ciw, zaś po zo -
sta łych dwo je rad nych wstrzy ma ło się
do gło su. Ja o swo jej de cy zji mo gę po -
wie dzieć tyl ko ty le, ile usły szeć moż -
na by ło w cza sie se sji. Zda ję so bie do -
sko na le spra wę, że więk szość spra wu ją -
ca wła dzę w po wie cie i dys po nu ją ca 13
gło sa mi prze gło su je wszyst ko. Zo sta ło
to okre ślo ne na se sji ja snym prze ka -
zem: „Du ży Klub” i „Ma ły Klub”. Nie -
mniej, mam na dzie ję, że wy ra żo ne
przez nas zda nie otwo rzy dro gę do bu -
do wa nia w Ra dzie i za rzą dza niu na -
szym po wia tem re la cji opar tych na jaw -
no ści, przej rzy sto ści i od po wie dzial no -
ści. 

Mój głos „na nie” miał po ka zać, że
nie zga dzam się na: Dal sze ukry wa nie
przed rad ny mi i miesz kań ca mi waż -
nych, a nie wy god nych dla spra wu ją -
cych wła dzę in for ma cji: Po zo sta wia nie
bez roz strzy gnię cia spra wy przy szło ści
bu skie go szpi ta la; Ste ro wa ną przez
więk szość rzą dzą cą w po wie cie de mo -
kra cję i za kła da nie je dy nej, nie omyl nej
słusz no ści spra wu ją cych wła dzę; Przy ję -
cie umo wy we wnętrz nej o nie mó wie -
niu na ze wnątrz o spra wach trud nych.
Pro ble my, na wet te naj trud niej sze, we -
dług mnie, na le ży po pro stu jak naj -
szyb ciej roz wią zy wać; Roz my wa nie od -
po wie dzial no ści. Je śli ugru po wa nie
spra wu ją ce wła dzę w na szym po wie cie
nie wi dzia ło po trze by uwzględ nie nia
na sze go zda nia przy po wie rza niu sta no -
wisk we wła dzach po wia tu, czy też pla -
no wa niu bu dże tu, niech te raz nie ape -
lu je o wzię cie od po wie dzial no ści
za skut ki; Uda wa nie za wszel ką ce nę, że
„nic się nie sta ło, po wie cie, nic się nie
sta ło”. Nie wiem, czy po waż nie trak to -
wać okre śle nie nie na leż ne go po bra nia
sub wen cji oświa to wej „bez pro cen to wą,
do brze za in we sto wa ną po życz ką”. Spła -
ta 15 mi lio nów skut ko wać bę dzie ko -
niecz no ścią za ci ska nia pa sa w nie ła -
twym prze cież cza sie. Pa mię taj my, że
po wiat mu siał wy su płać nie daw no oko -
ło 2 mi lio ny w związ ku z afe rą fi nan so -
wą w bu skim me cha ni ku. 
-Jak prze wi du je pan prze bieg wy -
da rzeń w naj bliż szym cza sie?

Sce na riusz jest we dług mnie pro sty.
Klub Pol skie go Stron nic twa Lu do we go
dys po nu je zde cy do wa ną prze wa gą w ra -
dzie. Nie na le ży więc spo dzie wać się
zmian per so nal nych. Sa mo na sze gło so -
wa nie nie po wo du je żad nych skut ków
praw nych. Po ka za ło jed nak w spo sób
bar dzo wy raź ny pro blem, któ ry ko le -
dzy rad ni PSL mu szą roz wią zać. Mam
na dzie ję, że nie po zo sta nie my do koń -
ca ka den cji rad ny mi, z któ ry mi nie ko -
niecz nie na le ży się li czyć. 
-Pro szę wy ba czyć mi bez po śred nie
py ta nie. W ta kiej sy tu acji opo zy cja
ma szan sę ugrać ja kąś część sta -
no wisk po wia to wej wła dzy. Czy
na coś li czy cie?

Po pierw sze, na sze za rzu ty nie by ły
kie ro wa ne prze ciw oso bom i nie za wie -
ra ją wnio sku o od wo ła nie ko go kol wiek.
Cho ciaż ostat nia se sja po ka za ła, że
moż na mieć za strze że nia do kie ro wa nia
pra ca mi ra dy. Pa ra doks ca łej spra wy po -
le ga na tym, że prę dzej czy póź niej mu -
si dojść do zmia ny funk cjo no wa nia po -
wia to we go sa mo rzą du. My uwa ża my,
że nie moż na te go od wle kać. Je śli zaś
cho dzi o sta no wi ska, nasz klub ni gdy
nie ubie gał się o ja kie kol wiek sta no wi -
ska i nie za mie rza te go czy nić rów nież
te raz. 
-W ta kim ra zie na le ży ży czyć, aby
rad ni po tra fi li zbu do wać ta kie za sa -
dy współ pra cy, któ re da dzą pew -
ność, że ze spo ło wo za dba ją o nas
jak naj le piej.

Gdy by nie przy świe cał nam ta ki
cel, nie po dej mo wa li by śmy się za pre -
zen to wa nia z po zo ru nie istot ne go pro -
te stu. 
Dzię ku ję za roz mo wę. 

Mó wię to co my ślę
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Ar ty kuł spon so ro wa ny.

Innowacyjne
systemy grzewcze
dla Twojego domu 
Wzrost cen ro py i ga zu w po łą cze niu z ko -
niecz no ścią ogra ni cze nia emi sji ga zów
cie plar nia nych pro wa dzi w kie run ku praw -
dzi wej re wo lu cji w dzie dzi nie sys te mów
grzew czych w do mach jed no ro dzin nych.
W Pol sce du że uzna nie wśród od bior ców
zy sku ją no wo cze sne roz wią za nia ja kim są
grun to we pom py cie pła ko rzy sta ją ce z od -
na wial nych źró deł ener gii. 

Spo śród wszyst kich me tod wy ko rzy sta nia
ener gii od na wial nej, grun to wa pom pa cie pła
So fath jest roz wią za niem, któ re w 100% po kry wa za po trze bo wa nie na cie pło przez
ca ły rok. Pra cu je ona za rów no w dzień, jak i w no cy bez po trze by za pew nia nia sta -
łych do staw pa li wa. Klu czo wy dla efek tyw no ści pra cy in sta la cji jest fakt, że aby do -
star czyć do bu dyn ku 1kWh ener gii, po trze bu je my po brać z sie ci elek trycz nej je -
dy nie 1/4 tej war to ści czy li 0,25 kWh, a po zo sta łe 0,75 kWh po bie ra my z grun tu.

In no wa cyj ne grun to we pom py cie pła So fath re pre zen to wa ne są przez sys te my
Na tea i Ca lia ne. Sys tem Na tea dzia ła w opar ciu o tech no lo gię „bez po śred nie go pa -
ro wa nia/bez po śred nie go skra pla nia”, a je go ser ce sta no wi pom pa cie pła. Dzię ki
pro ce so wi prze mian fi zycz nych za cho dzą cy mi w ukła dzie, po zy sku je my ener gię
zgro ma dzo ną w zie mi przez ko lek tor grun to wy i do star cza my ją do wnę trza do -
mu ce lem je go ogrza nia. Trans fer cie pła od by wa się tu taj dzię ki w peł ni eko lo gicz -
ne mu czyn ni ko wi R410A pra cu ją ce mu w obie gu za mknię tym. Cie pło jest po bie -
ra ne z grun tu za po mo cą ko lek to rów z rur mie dzia nych w osło nie po li ety le no wej,
a do star cza ne do do mu sys te mem ogrze wa nia pod ło go we go, wy ko na ne go rów nież
z mie dzia ny rur. Wy bór mie dzi oraz zmi ni ma li zo wa nie ilo ści po łą czeń w ru ro cią -
gu gwa ran tu je rów no mier ne roz pro wa dze nie cie pła w ca łym do mu, a tak że naj wyż -
szą spraw ność, wy trzy ma łość oraz bez a wa ryj ność dzia ła nia ukła du przez wie le lat. 

Nie co in ne moż li wo ści przed sta wia sys tem Ca lia ne – „bez po śred nie pa ro wa -
nie/wo da”. Tech no lo gia ta ba zu je na po łą cze niu czyn ni ka R410A w ko lek to rach
na ze wnątrz bu dyn ku i ukła du wod ne go w je go wnę trzu. Za sto so wa nie wo dy ja ko
no śni ka cie pła umoż li wia ko ja rze nie pom py cie płą z in ny mi źró dła mi cie pła oraz
mon to wa nie pom py w star szych bu dyn kach bę dą cych po ter mo mo der ni za cji. 

Pom py cie pła So fath są roz wią za niem wy jąt ko wym na pol skim ryn ku ogrze -
wa nia, o któ re go si le sta no wią nie tyl ko kosz ta in we sty cyj ne, ale tak że no wo cze -
sność, ela stycz ność oraz eko lo gicz ność. So fath ofe ru je tak że sze reg opcji do dat ko -
wych jak cie pła wo da użyt ko wa, kli ma ty za cja po miesz czeń w le cie czy pod grze wa -
nie ba se nu. 

„Dan went” Au -
to ry zo wa ny Kon ce -
sjo ner So fath za pra -
sza do za po zna nia
się ofer tą po przez
stro nę www.dan -
went.com.pl/pom -
py -cie pla oraz
pod nr tel. 880-404-
880. Znaj dziesz Nas
rów nież 22 lip ca
na te go rocz nych
K i n  g o  n a  l i a c h
w No wym Kor czy -
nie.

Chętnie
kupię
Uzdrowisko
A dla cze go nie? To pierw sze z py tań, któ re przy -
szło mi do gło wy. Prze cież to jest in te res ży cia!
Fir ma z gwa ran cją do cho dów na obec nym ryn -
ku to mu si być ła ko my ką sek dla każ de go. 

Za cznij my od po cząt ku. Po mysł za ku pu Uzdro -
wi ska po ja wił się w mi łym to wa rzy stwie, pod czas są -
cze nia zło te go moc no schło dzo ne go pły nu.
Przy obec nych lip co wych upa łach to je dy na moż li -
wość sku tecz ne go schło dze nia or ga ni zmu oraz po pra -
wy hu mo ru. Uczest nik spo tka nia Pio trek, pra cow nik
uzdro wi ska i za ra zem naj lep szy kum pel mo je go naj -
lep sze go kum pla, na po cząt ku się tro chę zde ner wo -
wał ta kim po my słem, ale gdy wy ja wi łem mu mój ma -
gicz ny plan, uśmiech po ja wił się na je go twa rzy. Trze -
ci uczest nik spo tka nia, Ja cek – wspo mnia ny kum pel,
uśmie chał się od sa me go po cząt ku. Prze czu wał chy ba
co mam na my śli.

A te raz przed sta wię mój sen sa cyj ny, ma gicz ny
i taj ny plan za ku pu Uzdro wi ska. Jak po wszech nie
wia do mo Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój S.A. bę dzie spry -
wa ty zo wa ne i od daw na pa da ją róż ne kwo ty wy ku pu.
Na po cząt ku, je śli do brze pa mię tam, by ło to
300 000 000 zło tych! Po tem oka za ło się, że nie 300
mi lio nów tyl ko 120 mi lio nów i to nie za Bu sko tyl -

ko za wszyst kie 6 pol skich uzdro wisk. Wte dy po sta -
no wi łem ku pić na sze Bu skie Uzdro wi sko. Gdy do wie -
dzia łem się, że przy sprze da ży doj dzie do po dzia łu
uzdro wi ska na po szcze gól ne obiek ty wie dzia łem, że
plan jest re al ny. W tym miej scu wszy scy za py ta ją jak
to, skąd masz ta ką ka sę itd. 

Gdy za czą łem li czyć i prze li czać po wo li sta ło się
ja sne, że mo że nie sam, ale gdy w trój kę się zrzu ci my
plan sta je się pra wie re al ny. 

Za cznij my od po cząt ku. 120 mi lio nów to kwo -
ta wyj ścio wa za 6 uzdro wisk. Dzie ląc tą kwo tę na rów -
ne czę ści wy cho dzi mi, że na Bu sko przy pa da 20 mi -
lio nów. Na ta ką kwo tę to chy ba stać przy naj mniej kil -
ku oby wa te li Bu ska. Gdy pój dzie my da lej i za ło ży my,
że Uzdro wi sko dys po nu je co naj mniej 6 obiek ta mi,
to ma my 20 mi lio nów na 6, co da je 3. 300 tys. za je -
den obiekt. Uśmiech jest co raz szer szy, ale to prze cież
da lej du ża kwo ta. 

Oczy wi ście i na ra zie mnie nie stać, a na wet we
trój kę nas nie stać. Pójdź my więc jesz cze da lej.
Przy te go ty pu trans ak cjach, pa trząc na róż ne in ne
pry wa ty za cje, ce na wy wo ław cza ni gdy nie jest osią ga -
na i za zwy czaj ce na za ku pu jest niż sza o 50 proc.
od ce ny wy wo ław czej. Do szli śmy więc do ce ny ok.
1.600 tys. zło tych. Je śli więc prze li czy my, że w Uzdro -
wi sku pra cu je ok. 700 osób to po wiel kiej zrzut ce
wszyst kich pra cow ni ków ce na jed ne go obiek tu wy nie -
sie ok. 2400 zło tych na oso bę. Po licz cie sa mi, je śli nie
wie rzy cie. 

Idąc da lej ta kim to kiem my śle nia, mo że my
przy wspar ciu ca łej za ło gi ku pić ka wa łek uzdro wi ska
za na praw dę nie wiel kie pie nią dze. Je śli by śmy chcie li

ku pić ca łe uzdro wi sko, to rów nież ce na bę dzie atrak -
cyj na. Za kła da jąc naj droż szy sce na riusz przy ce nie 20
mi lio nów zło tych na 700 pra cow ni ków, ce na za ku pu
wy nie sie ok. 28 500 zło tych na oso bę za ca łe bu skie
uzdro wi sko. 

Czy te raz już wszy scy ro zu mie ją mój z po zo ru
sza lo ny plan. Mo że więc war to cza sa mi spę dzić upal -
ny wie czór w mi łym to wa rzy stwie przy chłod nym per -
li sto zło tym pły nie w gro nie przy ja ciół? Po wsta ją wte -
dy świet ne po my sły i oka zu je się, że z po zo ru sza lo -
ne po my sły mo gą na brać re al ne go kształ tu. 
Na ko niec tro chę mniej żar to bli wie, a bar dziej po waż -
nie. Je śli na bu do wę tyl ko jed ne go bu dyn ku Uzdro -
wi sko wy da ło ok. 24 mi lio ny zło tych, a ca łe ma być
sprze da ne za oko ło 20 mi lio nów to ja te go nie ro zu -
miem. Co wię cej, ża den z uczest ni ków na sze go pry -
wat ne go spo tka nia też te go nie po tra fił zro zu mieć,
ani wy tłu ma czyć. Ja cek coś tam prze bą ku je, że w ta -
kim in te re sie nie mo że być miej sca dla nas, zwy kłych
oby wa te li. Czy, że by to zro zu mieć mu si my się cof nąć
do kul to wej ko me dii „Sa mi Swoi”, w któ rej syn Paw -
la ka stwier dził – za ma łe na sze szko ły tat ko… Pa trząc
na to wszyst ko nie po zo sta je chy ba nam nic in ne go.

Zna ne po wie dze nie mó wi „W przy ro dzie nic
nie gi nie”?. Ale… Nie wia do mo, czy Uzdro wi sko jest
na sze. Nie wia do mo, kto je sprze da je. Nie wia do mo,
ko mu jest sprze da wa ne. I naj waż niej sze – po co?
Po to że by sprze dać, czy po to że by ktoś mógł ku pić?

Nie daj my się zwa rio wać, dro dzy związ kow cy.
To chy ba pra cow ni cy ma ją naj więk sze pra wo przy ta -
kiej kwo cie de cy do wać o lo sach uzdro wi ska!

AN DRZEJ BY DŁOSZ
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Bu ska Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Sło -
necz ny Li der” dzia ła na rzecz roz wo ju
gmi ny Bu sko -Zdrój. Głów nym jej za da -
niem jest zre ali zo wa nie Lo kal nej Stra te -
gii Roz wo ju po przez dzia ła nia w za kre -
sie tu ry sty ki, pro duk tu re gio nal ne go
oraz zdro wia. Re ali za cja po wyż szych
dzia łań za kła da do pro wa dze nie do osią -
gnię cia wzro stu kon ku ren cyj no ści go -
spo dar czej oraz za trud nie nia na te re nie
na szej gmi ny. Głów nym na rzę dziem
do osią gnię cia za ło żo nych ce lów jest
po zy ska nie fun du szy w ra mach pro jek -
tów: Od no wa i roz wój wsi, Róż ni co wa -
nie w kie run ku dzia łal no ści nie rol ni czej,
Two rze nie i roz wój mi kro przed się -
biorstw oraz Ma łe pro jek ty.

W efek cie wszyst kich dzia łań przy re ali -
za cji Lo kal nej Stra te gii Roz wo ju po wsta nie
pro dukt re gio nal ny ja kim bę dzie Szlak Wo -
kół Słoń ca, za wie ra ją cy po je dyn cze mar ko -

we pro duk ty kul tu ro we, hi sto rycz ne i przy -
rod ni cze, któ re w po łą cze niu bę dą sta no wić
ofer tę tu ry stycz ną dla tu ry stów, w tym ku -
ra cju szy i miesz kań ców. 

W 2012 ro ku pod ję li śmy pró bę fi nan -
so wa nia upo wszech nie nia Lo kal nej Stra te gii
Roz wo ju Bu skiej Lo kal nej Gru py Dzia ła nia
„Sło necz ny Li der” we dług po my słów miesz -
kań ców gmi ny Bu sko -Zdrój, za sa dy na stro -
nie in ter ne to wej  www.slo necz ny li der.pl. 

Dzia ła nie to roz po czę li śmy 30 czerw ca
2012 ro ku pod czas fe sty nu „Wiel kie otwar -
cie la ta – bez piecz ne wa ka cje 2012”
przy Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Zblu -
do wi cach. Dzię ki re ali za cji przez miesz kań -
ców wsi kon kur sów te ma tycz nych dla dzie -
ci i mło dzie ży oraz wy stę pu lo kal ne go ze -
spo łu, zo sta ła przy bli żo na te ma ty ka Lo kal -
nej Stra te gii Roz wo ju. Pod czas trwa nia fe -
sty nu w go dzi nach od 13.00 do 19.00
uczest ni cy wy da rze nia mo gli uzy skać in for -

ma cje na te mat moż li wo ści po zy ski wa nia
środ ków fi nan so wych w ra mach Osi 4 Le -
ader w punk cie in for ma cyj nym pro wa dzo -
nym przez pra cow ni ków biu ra.

Wszyst kich za in te re so wa nych po zy ska -
niem in for ma cji na te mat do fi nan so wa nia
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007 – 2013 Oś 4 Le ader
za pra sza my do Punk tu In for ma cyj no -Kon -
sul ta cyj ne go przy ul. Par ty zan tów 22 w Bu -
sku -Zdro ju. Po nad to za pra sza my do od wie -
dze nia stro ny in ter ne to wej www.slo necz ny li -
der.pl. 

Pro si my rów nież po brać i wy peł nić an -
kie tę, któ ra jest nie zbęd na do opra co wa nia
pla nu roz wo ju gmi ny w ra mach Oś 4 Le -
ader (bo nus). Wy peł nia jąc ją bę dzie cie mieć
wpływ na roz wój gmi ny Bu sko -Zdrój. Cze -
ka my na twór czą ak tyw ność miesz kań ców
na szej gmi ny. 

Nie ma jak wa ka cje
Przez bli sko 10 lip co wych dni 59 dzie ci z gmi ny Bu sko -Zdrój prze by wa ło
na let nich ko lo niach w Le sku, w miej sco wo ści po ło żo nej nad Sa nem,
na ob sza rze Gór Sa noc ko -Tur czań skich. 

Wspa nia łe uro kli we kra jo bra zy Biesz czad oraz za ję cia spe cjal nie zor ga ni zo wa ne
na czas po by tu gru py po zwo li ły mło dzie ży ode rwać się od co dzien no ści i od po -
cząć po tru dach ro ku szkol ne go. 

Ko lo ni ści zwie dzi li mię dzy in ny mi ośro dek szy bow co wy w Bez mie cho wie Gór -
nej, Klasz tor Na za re ta nek w Ko mań czy, miej sce in ter no wa nia Kar dy na ła Wy szyń -
skie go oraz za po rę nad So li ną. W Sa no ku po dzi wia li Skan sen i sta rów kę. Na tra sie
wy cie czek zna la zła się rów nież Po ło ni na We tliń ska i Wiel ka Raw ka.

Ko lo ni ści py ta ni o wra że nia z po by tu w Le sku zgod nie twier dzą, że by ło wspa -
nia le. Spę dzo ne tam dni za li czy li do bar dzo uda nych. 

Uczest ni ków ko lo nii kwa li fi ko wał Miej sko -Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz -
nej w Bu sku -Zdro ju. Wy jazd zo stał sfi nan so wa ny przez Gmi nę.

W pią tek, 13 lip ca
gru pa dzie ci, tym ra zem
z te re nów wiej skich
gmi ny Bu sko -Zdrój wy -
je cha ła na wa ka cje
do Kar pa cza. Dzie ci bę -
dą na ko lo niach do 27
lip ca. Wy jazd zo stał sfi -
nan so wa ny ze środ ków
Ku ra to rium Oświa ty
w Kiel cach. 

OPR. EHR

„Słoneczny Lider” czeka na aktywność mieszkańców gminy
Busko-Zdrój i zaprasza do współpracy.

Szlak wokół słońca

Trenują pełnym
składzie
Pił ka rze MKS Bu sko roz po czę li przy go -
to wa nia do no we go se zo nu pił kar skie -
go. Bę dą no we trans fe ry.

We wto rek, 10 lip ca przy go to wa nia do
no we go se zo nu roz po czę li pił ka rze MKS
Bu sko. Na pierw szym za ję ciach zja wi li się
nie mal wszy scy za wod ni cy, któ rzy re pre zen -
to wa li bu ski klub w po przed nim se zo nie. W
peł nym skła dzie pod opiecz ni Sła wo mi ra
Grze si ka  tre nu ją już od piąt ku.

We wtor ko wych za ję ciach za bra kło je dy -
nie Mi cha ła Krze miń skie go oraz Wie sła wa
Fran cu za. Obaj za wod ni cy po pro si li o wy dłu -
że nie urlo pów. Już w śro dę, 18 lip ca ze spół
ro ze grał swój pierw szy mecz kon tro l ny. Ry wa -
lem be nia min ka IV li gi by ła dru ży na Ko ro ny
Kiel ce wy stę pu ją ca w Mło dej Eks tra kla sie. 

W krę gu za in te re so wań bu skie go klu bu
znaj du je się czte rech pił ka rzy. Są to po cho -
dzą cy z Se ne ga lu Pa pe Ibra him Dra me,
Piotr Raj ca, Pa weł Koł dras i Ka mil Szcze -
śniak.

Pa pe Ibra him Dra me to 26-let ni za wod -
nik mo gą cy grać w po mo cy lub w ata ku.
Ma za so bą wy stę py w Bor ku Kra ków, Wró -
blo wian ce Wró blo wi ce i Spar cie Ka zi mie rza
Wiel ka. Pił karz był spraw dza ny tak że w Za -
głę biu So sno wiec. Mi mo strze lo nej bram ki
w me czu kon tro l nym z GKS Ka to wi ce kon -
trak tu jed nak nie pod pi sał. W mi nio nym se -
zo nie, w bar wach Spar ty ro ze grał 26 me czy
strze la jąc 22 go le.

Piotr Raj ca to 21-let ni na past nik, wy -
cho wa nek Pia sta Stop ni ca. W mi nio nym se -
zo nie wraz z Pio trem Ma ze pą z KSZO, z
23 bram ka mi zdo był ko ro nę kró la strzel -
ców świę to krzy skiej kla sy okrę go wej. Za -
wod nik był już te sto wa ny w Ju ven cie Sta ra -
cho wi ce i przez Unię Tar nów. Za in te re so -

wa nie pił ka rzem wy ka zu je tak że dru ży na
Czar nych Po ła niec.

Pa weł Koł dras ma 19 lat. Gra na po zy -
cji na past ni ka. Jest wy cho wan kiem Ze ni tu
Chmiel nik. Ka mil Szcze śniak rów nież ma
19 lat i gra w ata ku. Jest wy cho wan kiem
Gro du Wi śli ca. Wy stę po wał tak że w bar -
wach Spar ty Ka zi mie rza Wiel ka. Na swo im
kon cie ma ty tuł kró la strzel ców świę to krzy -
skiej kla sy B, gru py III.

Z klu bem na to miast naj praw do po dob -
niej po że gna ją się ka pi tan Mar cin Gro -
chow ski, któ ry ma pro po zy cję gry w Ni dzie
Piń czów, Ma te usz Zoch, któ rym in te re su je
się Gród Wi śli ca oraz An drzej Szle ma.

Plan spa rin go wy bu skiej dru ży ny: Ko -
ro na Kiel ce ME (18 li piec), Na przód Ję drze -
jów (21 li piec), Ju ven ta Sta ra cho wi ce (25 li -
piec), Pia sko wian ka Pia ski (28 li piec), Ze nit
Chmiel nik (1 li piec), Lu brzan ka Ka je ta nów
(4 sier pień).

DA MIAN BĄK
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reklama

Za koń czył się XVIII Mię dzy na ro do -
wy Fe sti wal Mu zycz ny im. Kry sty ny
Jam roz w Bu sku -Zdro ju. To jed no
z naj więk szych wy da rzeń kul tu ral -
nych w re gio nie. Wy da rzeń tym
waż niej szych, że na sta łe wpi sa -
nych w co rocz ny ka len darz im prez
w na szym co raz to pięk niej szym
mie ście. 

Za spra wą wie lu kon cer tów, fe sti wa -
li, spo tkań au tor skich Bu sko -Zdrój zy -
sku je po za opi nią świet ne go ku ror tu,
miej sca lecz ni czych ku ra cji, re kre acji
i wy po czyn ku rów nież mia no istot ne go
ośrod ka kul tu ry.

Or ga ni za to rem XVIII Mię dzy na ro -
do we go Fe sti wa lu Mu zycz ne go im.
Kry sty ny Jam roz by ło Bu skie Sa mo rzą -
do we Cen trum Kul tu ry, a jed nym z je -
go współ or ga ni za to rów „Uzdro wi sko
Bu sko -Zdrój” S.A. W gro nie pa tro nów
ho no ro wych fe sti wa lu zna leź li się mię -
dzy in ny mi Mi ni ster Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go Bog dan Zdro jew -
ski, Wo je wo da Świę to krzy ski Bo żen ty -
na Pał ka -Ko ru ba, Mar sza łek Wo je wódz -
twa Adam Ja ru bas, Sta ro sta Bu ski Je rzy
Ko larz, Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Bu -
sko -Zdrój Wal de mar Si ko ra, Po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go dr Cze -
sław Sie kier ski, Wójt Sol ca -Zdro ju
Adam Pa łys oraz bur mi strzo wie mia sta
Sta szo wa Ro man Gar czew ski i Oża ro -
wa Mar cin Maj cher, a tak że Sta ro sta
Sta szow ski An drzej Kru zel.

W dniach od 30 czerw ca do 7 lip -
ca od by ło się w su mie 20 kon cer tów.
Część z nich w sa na to rium „Mar co ni”,
na szej ar chi tek to nicz nej pe reł ce, gdzie
przy by wa ją cy go ście i pu blicz ność są
nie zmien nie pod jed nym wiel kim wra -
że niem wspa nia łej sa li kon cer to wej.
Wy stę pu ją cy na fe sti wa lu ar ty ści pre -
zen to wa li tak że swój re per tu ar w Bu -
skim Sa mo rzą do wym Cen trum Kul tu -
ry, w obiek tach sa kral nych, w pa ła cu
w Ku ro zwę kach oraz na sce nie let niej
w par ku zdro jo wym.

W cią gu tych kil ku dni Bu sko -
-Zdrój od wie dzi ło wie lu zna mie ni tych
ar ty stów z kra ju i z za gra ni cy. Nie spo -
sób wy mie nić wszyst kie sła wy. Dość
po wie dzieć, że po śród wie lu gwiazd
spo tkać i usły szeć moż na by ło An nę
Ma rię Jo pek, An nę Jur kszto wicz, Wie -
sła wa Ochma na, Or kie stry Sym fo nicz -
ne Fil har mo nii Ślą skiej, Fil har mo nii Za -
brzań skiej i Fil har mo nii Świę to krzy -
skiej. 

Ze spół Ope ry Ślą skiej wy sta wił
„Strasz ny Dwór” Sta ni sła wa Mo niusz ki,
a na sce nie let niej w par ku zdro jo wym
w nie za po mnia nym po pi sie bry lo wa ło
trzech te no rów: Da riusz Sta chu ra,
Adam Zdu ni kow ski i Pa weł Ska łu ba. 

Fe sti wal pod czas kon cer tu pro me -
na do we go uświet ni ła wie lo krot nie na -
gra dza na w kon kur sach Sa lo no wa Or -
kie stra Zdro jo wa. Nie sa mo wi ty kunszt
dy ry genc ki za pre zen to wał Krze si mir
Dęb ski. Swe umie jęt no ści wo kal ne po -
ka za li Jan Żą dło, ba ry ton i Ja kub
Oczkow ski, te nor. Na fe sti wa lu go ści li -
śmy tak że Ze spół Mu zy ki Daw nej „Sa -
blo net ta” oraz Ze spół Wo kal ny „Tre ca -
num” z Fran cji. 

Kon cer ty pro wa dzi li Adam Czo -
pek i Ar tur Ja roń, a go spo da rzem wie -
czo ru fi na ło we go, któ ry od był się 7 lip -
ca był jak za wsze wspa nia ły Bo gu sław
Ka czyń ski.

By po znać pe łen re per tu ar i ca łą

ple ja dę gwiazd XVIII Mię dzy na ro do we -
go Fe sti wa lu im. Kry sty ny Jam roz za -
pra sza my na stro nę www.uzdro wi sko -
bu sko.pl

Za chwy tom pu blicz no ści, za rów no
miesz kań ców, jak i ku ra cju szy nie by ło
koń ca. Pod szcze gól nym wra że niem by -
li ci, któ rzy po raz pierw szy przy by li
do na sze go mia sta. Dla cze go? Po nie waż
na te kil ka dni Bu sko -Zdrój sta ło się
jed ną z naj więk szych scen mu zycz nych
w na szym kra ju. Szcze gól nej au ry fe sti -
wa lo wi do da wał fakt, że w pięk nym
i za byt ko wym par ku zdro jo wym pod -
czas spa ce ru moż na by ło spo tkać sła wy,
któ re na co dzień oglą da my wy łącz nie
na szkla nym ekra nie.

Na uwa gę za słu gu je fakt, że jak co
ro ku pod pa miąt ko wą ta bli cą przy szpi -

ta lu uzdro wi sko wym „Kry sty na”, upa -
mięt nia ją cym pa tron kę fe sti wa lu Kry -
sty nę Jam roz, kwia ty zło ży li przed sta -
wi cie le „Uzdro wi ska Bu sko -Zdrój” S.A.
Tym ra zem by li to pre zes Za rzą du
Uzdro wi ska Woj ciech Le ga wiec, kie row -
nik Dzia łu Mar ke tin gu Uzdro wi ska Ali -
cja Bed nar ska oraz pra cow nik te go
dzia łu Do ro ta Bra ci cho wicz.

Po zo sta jąc przy wy da rze niach kul -
tu ral nych „Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój”
S.A. za pra sza czy tel ni ków Extra Kor so
na roz po czy na ją ce się 18 lip ca osiem na -
ste już z ko lei „La to z Cho pi nem”, dru -
gą obok fe sti wa lu im. Kry sty ny Jam roz
wiel ką im pre zę. Szcze gó ło wy pro gram
kon cer tów rów nież na stro nie
www.uzdro wi sko bu sko.pl

GE RARD JA KU BOW SKI

Fe sti wal wiel kich gwiazd
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