
UPRAWIAŁ NIELEGALNE KONOPIE
Świętokrzyscy policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca gminy
Osiek podejrzewanego o uprawę konopi indyjskich.
Funkcjonariusze zabezpieczyli 20 krzaków w różnym stadium
rozwoju. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 3 lat
pozbawienia wolności. Więcej na str. 2

CO SŁYCHAĆ W MKS BUSKO-ZDRÓJ?
Z drużyną trenuje kilku nowych zawodników: Piotr Rajca z Piasta Stopnica,
wychowanek buskiego klubu, a ostatnio grający w SMS Łódź Bartosz Piwowarczyk
oraz pomocnik Korony Kielce Michał Piotrowski. Do kadry pierwszego zespołu
włączonych zostało także trzech młodych piłkarzy z drużyny rezerw: obrońca Jakub
Kordos, pomocnik Grzegorz Nalepa i napastnik Bartosz Graca. Więcej na str. 15
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ZE ŚWIĘTĄ KINGĄ W TLE
Od 14 lat w Nowym Korczynie mieszkańcy oraz zaproszeni goście bawią
się na „Kingonaliach”. Tegoroczna impreza, która odbyła się w niedzielę, 22
lipca, miała szczególny charakter. Nawiązywała bowiem do trzynastego
wieku i bytności świętej Kingi i Bolesława Wstydliwego w Nowym Korczynie
w czasach największej świetności miasteczka.  Więcej na str. 9
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NA CAŁY TYDZIEŃ
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Świętokrzyscy policjanci
zatrzymali 25-letniego
mieszkańca Szczecina,
którego podejrzewają
o posiadanie
i rozpowszechnianie
pornografii dziecięcej. 

Do za trzy ma nia męż czy zny do szło
w po nie dzia łek w sa mo po łu dnie,
na jed nej z ulic Kra ko wa. Po li cjan ci
z Wy dzia łu Kry mi nal ne go Ko men dy
Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel cach, za trzy -
ma li oso bo we go volks wa ge na. Za kie -
row ni cą sa mo cho du sie dział 25-let ni
miesz ka niec Szcze ci na, któ re go po li -
cjan ci po dej rze wa ją o roz po wszech nia -
nie dzie cię cej por no gra fii. 

Funk cjo na riu sze prze szu ka li je go sa -
mo chód, a na stęp nie po je cha li
do miesz ka nia, któ re od nie daw na wy -
naj mo wał w sto li cy ma ło pol ski. Tam po -
li cjan ci zna leź li i za bez pie czy li kom pu ter
sta cjo nar ny, lap to pa oraz kil ka no śni -
ków pa mię ci. Praw do po dob nie znaj du je
się na nich por no gra fia dzie cię ca, któ rą
męż czy zna roz po wszech niał w sie ci. 

Śled czy po dej rze wa ją, że mógł on
wy mie niać się za ka za ny mi tre ścia mi
z oso ba mi z ca łego kra ju, w tym tak że
z miesz kań ca mi wo je wódz twa świę to -
krzy skie go. Te raz za bez pie czo ny ma te -
riał zo sta nie zba da ny przez bie głych. Je -
że li oka że się, że jest to, jak po dej rze wa -
ją po li cjan ci, por no gra fia dzie cię ca,
męż czyź nie mo że gro zić na wet do 8 lat
po zba wie nia wol no ści. 

KT

Po ra że ni
przez pio run

W nie dzie lę, 29 lip ca w Tur naw -
cu gmi na Czar no cin czte rech męż -
czyzn wy ko ny wa ło pra ce po lo we
przy żni wach, gdy na po lu za sko czy -
ła ich bu rza. Męż czyź ni po sta no wi li
scho wać się przed bu rzą i we szli

pod kom bajn zbo żo wy mar ki Mas -
sey -Fer gus son i wte dy pio run ude rzył
w ma szy nę. 

W wy ni ku ude rze nia wszy scy czte rej
męż czyź ni w wie ku 24, 43, 60 i 66 lat zo -
sta li po ra że ni przez pio run. Z ob ra że nia -
mi cia ła, w po sta ci po pa rzeń ca ła czwór -
ka prze wie zio na zo sta ła do szpi ta la.
Czyn no ści wy ja śnia ją ce oko licz no ści
zda rze nia pro wa dzi Ko men da Po wia to -
wa Po li cji w Ka zi mie rzy Wiel kiej. 

Wpadł w cen trum Kra ko wa

reklama



Wi ce wo je wo da,
po li cjan ci 
i św. Krzysz tof
W dniu świę te go Krzysz to fa – pa tro na kie row ców, przed Świę to krzy skim
Urzę dem Wo je wódz kim wi ce wo je wo da Grze gorz Dziu bek i po li cjan ci z Ko -
men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel cach przy po mi na li kie row com o za cho -
wa niu bez pie czeń stwa na dro dze pod czas wa ka cyj nych wy jaz dów. 

Ak cja od by ła się w ra mach kam pa nii Wo je wo dy Świę to krzy skie go „Bądź za -
wsze bez piecz ny – 2012”, któ rej ce lem jest m. in. za po znać miesz kań ców wo je wódz -
twa z za sa da mi: bez pie czeń stwa osób, ochro ny mie nia, ru chu dro go we go, a tak że
za sa da mi pra wi dło we go udzie la nia pierw szej po mo cy”. 

W cza sie trwa nia ak cji każ dy kie row ca otrzy mał drob ne upo min ki przy po mi -
na ją ce o bez pie czeń stwie: od bla sko we opa ski na rę kę, tor by na za ku py z ele men ta -
mi od bla sko wy mi, ma skot ki oraz in struk cje udzie la nia pierw szej po mo cy przed me -
dycz nej. Oprócz ga dże tów kie row cy otrzy ma li też ulot ki z in for ma cja mi o za sa dach
bez pie czeń stwa ru chu dro go we go.

Refleksja po uroczystości
Tak się składa, że latem jest znacznie więcej różnych gminnych uroczystości.

A to rocznica bitwy, oczywiście przegranej, i stąd też nastrój żałobno-patriotyczny,
a to dożynki, a to rocznica śmierci osoby czasowo związanej z naszym terenem.
Oczywiście najpierw jest msza, potem marsze i przemarsze zawsze przy dźwiękach
orkiestry, najczęściej strażackiej. 

Najważniejszą częścią uroczystości są jednak przemówienia władzy miejscowej
i jej gości. Goście są dwojakiego rodzaju: zaproszeni i przybyli na wieść, że w
danym dniu zgromadzi się kilkaset osób. Wszyscy oni czują w sobie taką moc,
taką wiarę, że poruszą serca i umysły, że zmienią świat na lepszy swoim
natchnionym wystąpieniem. Akurat tu i teraz, jakby do tej pory nie mieli takiej
możliwości.

Warto przy takich uroczystościach zwrócić uwagę na kilka spraw. Oto owych
zaproszonych i niezaproszonych gości, najczęściej posłów gospodarze witają
słowami „Mamy zaszczyt gościć”. Pytanie jest proste: kto tu jest zaszczycony? A
może ten, który stoi z mikrofonem w ręku i uśmiecha się do publiczności! Ale
on doskonale wie, że ma przewagę i dlatego mówi, co mu ślina na język
przyniesie. Jeżeli jest z partii rządzącej - wszystko chwali, jeżeli z opozycji - o
wszystkim mówi źle. Ale jest jedna wspólna cecha obu takich wystąpień. Otóż
nauczyli się kończyć swoje górnolotne myśli takimi oto słowami: „Zostańcie z
Bogiem”.

Szkoda, że dodają „kochane ludziska”, bo przecież tak jest we wszystkich

dawnych utworach poświęconych wsi. Pytałem znajomego księdza, czy nie razi go
przypochlebianie się wiejskiej społeczności w przekonaniu, że w każdej sytuacji
stosuje tylko religijne pozdrowienia. Ksiądz długo się uśmiechał, aż w końcu
wyznał, że on osobiście, żegnając się z ludźmi, mówi „Szczęść Boże”.

Wtedy przypomniał mi się człowiek niezwykle zasłużony dla dzieci z Domu
Dziecka w Winiarach i dla fundacji Anny Dymnej, a mianowanie pan Roman
Kocieliński z Wiślicy. On to, osoba bardzo religijna, Kawaler Orderu Uśmiechu
(żona również miała to odznaczenie), znający dziesiątki powiedzeń w języku
łacińskim, umiejący rozmawiać z biskupami i sekretarzami partii, on to, gdy
usłyszał owe „Zostańcie z Bogiem”, zawsze pytał „A z kim wy pójdziecie?”. Otóż
nie zdarzyło się aby ktokolwiek z owych żegnających się odpowiedział np. „Idę
również z Bogiem”, albo „Bóg jest wszędzie”. Po prostu nie błysnęli inteligencją,
mówiąc - nie wiadomo dlaczego - „przepraszam”.

Nie ma już wśród nas pana Romana i  nie ma  kto zadać jego pytania
obecnym, też z pozoru bardzo religijnym przedstawicielom władzy ustawodawczej
i wykonawczej.

Dlaczego o powyższych zachowaniach mówią Ci, którzy żegnali się z nami
bardzo religijnie, na drugi dzień bezpardonowo, na szczęście słownie oskarżali swoich
przeciwników politycznych o wszystkie możliwe przewinienia. Zapominają, albo nie
chcą znać dobrej rady, że nie należy sądzić, aby nie być sądzonym.

PS. Te radę stosuję również do siebie.

KAZIMIERZ NIERÓWNY
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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

Uprawiał
nielegalne konopie
Świę to krzy scy po li cjan ci za trzy ma li 20-let nie go miesz kań ca gmi ny Osiek
po dej rze wa ne go o upra wę ko no pi in dyj skich. Funk cjo na riu sze za bez pie -
czy li 20 krza ków w róż nym sta dium roz wo ju. Za to prze stęp stwo ko deks
kar ny prze wi du je ka rę do 3 lat po zba wie nia wol no ści.

Sta szow scy po li cjan ci od pew ne go cza su przy glą da li się dzia łal no ści jed ne go
z miesz kań ców gmi ny Osiek. Kry mi nal ni po dej rze wa li, że 20-let ni męż czy zna mo -
że zaj mo wać się upra wą nie le gal nej ko no pi. Jak się oka za ło, przy pusz cze nia funk -
cjo na riu szy po twier dzi ły się. W kom plek sie le śnym tej gmi ny, stró że pra wa zna leź -
li i za bez pie czy li 20 krza ków ro ślin, któ re znaj do wa ły się w róż nym sta dium roz wo -
ju. Naj niż sza ro śli na mia ła oko ło 120 cen ty me trów wy so ko ści, na to miast naj wyż sza
bli sko 2 me try. Wstęp ne ba da nia wy ka za ły, że za bez pie czo ne krza ki to ko no pie in -
dyj skie, któ rych upra wa jest za bro nio na. Po li cjan ci pra cu ją cy nad spra wą za trzy ma -
li 20-let nie go męż czy znę, któ ry pro wa dził tę nie le gal ną plan ta cję. Spraw cy mo że te -
raz gro zić na wet 3 la ta spę dzo ne w wię zie niu.

GA
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W wo je wódz twie świę to krzy -
skim bar dzo uro czy ście ob cho -
dzo no Świę to Po li cji. W te go -
rocz nych ob cho dach udział
wzię li mię dzy in ny mi Za stęp ca
Ko men dan ta Głów ne go Po li cji
nad insp. An drzej Ro ki ta oraz
przed sta wi cie le ad mi ni stra cji
rzą do wej i sa mo rzą do wej z ca łe -
go wo je wódz twa świę to krzy -
skie go. Pod czas uro czy sto ści
funk cjo na riu sze otrzy ma li no mi -
na cje na wyż sze stop nie, a wie lu
z nich zo sta ło wy róż nio nych
me da la mi i od zna ka mi.

Uro czy sto ści roz po czę ły się
o go dzi nie 12.00 mszą świę tą w Ba -
zy li ce Ka te dral nej pod czas któ rej
mo dlo no się w in ten cji świę to krzy -
skich po li cjan tów. Na stęp nie na kie -
lec kim Pla cu Ar ty stów roz po czę ła
się głów na część ob cho dów. Wśród
za pro szo nych go ści był Za stęp ca
Ko men dan ta Głów ne go Po li cji nad -
insp. An drzej Ro ki ta, Wi ce mi ni ster
Obro ny Na ro do wej Be ata Oczko wicz,
Wi ce wo je wo da Świę to krzy ski Grze gorz
Dziu bek, Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa
Świę to krzy skie go Grze gorz Świercz
oraz przed sta wi cie le za przy jaź nio nych
służb mun du ro wych i władz sa mo rzą -
do wych.

Świę to krzy ski Ko men dant Wo je -
wódz ki Po li cji w Kiel cach insp. Ja ro sław
Szym czyk po przy wi ta niu za pro szo nych
go ści po dzię ko wał po li cjan tom za wzo ro -
wą służ bę. Waż nym punk tem ob cho dów

by ło wrę cze nie od zna czeń pań stwo wych
i re sor to wych wy róż nio nym po li cjan tom.
72 po li cjan tów otrzy ma ło me da le
„Za Dłu go let nią Służ bę”. Od zna kę „Za -
słu żo ny Po li cjant” otrzy ma ło 52 funk cjo -
na riu szy, w tym zło tą od zna kę Ko men -
dant Miej ski Po li cji w Kiel cach mł. insp.
Ro bert Szy dło, któ ry rów nież zo stał od -
zna czo ny ho no ro wą od zna ką „ Za słu żo -
ny dla ochro ny prze ciw po ża ro wej ” . 

Pod czas uro czy sto ści nad insp. An -
drzej Ro ki ta i insp. Ja ro sław Szym czyk
wrę czy li no mi na cje na wyż sze stop nie
po li cyj ne 20 po li cjan tom.

Część ofi cjal na uro czy sto ści za koń -
czy ła się de fi la dą kom pa nii ho no ro wej,
pod od dzia łów od zna czo nych i mia no -
wa nych po li cjan tów oraz or kie stry Ko -
men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Ka to wi -
cach, któ ra da ła wspa nia ły kon cert. 

Na za koń cze nie ob cho dów świę to -
krzy scy po li cjan ci przy go to wa li wie le atrak -
cji dla dzie ci i mło dzie ży. Każ dy mógł
obej rzeć z bli ska ra dio wo zy, czy też zro bić
so bie pa miąt ko we zdję cie na po li cyj nym
mo to cy klu. Był po kaz tre su ry psa służ bo -
we go oraz licz ne kon kur sy z na gro da mi.

GA

By ły no mi na cje i od zna cze nia
ODZNACZENI I NOMINOWANI:

Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali: mł. insp. Robert Szydło, podinsp.
Roman Sobczak����

Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali: asp. szt. Janusz Staszewski,
st. asp. Andrzej Wolak

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali: podinsp. Marian Bała, podinsp.
Jolanta Jasieńczuk, podinsp. Janusz Kaniowski, podinsp. Grzegorz Wieczorek,
nadkom. Dariusz Furtak, podkom. Mariusz Świeca, asp. szt. Rafał Kieras, asp. szt.
Mariusz Pawlusem, asp. Jacek Garas, asp. Jarosław Borowski, asp. Mariusz
Sokołowski, asp. szt. Arkadiusz Kutera, mł. asp. Anna Blicharska, mł. asp. Artur
Sambor, mł. asp. Zbigniew Modrzewiecki, sierż. szt. Marcin Salus. Decyzję
podpisał Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki 

Policjanci mianowani na wyższe stopnie policyjne: inspektorem Policji: mł. insp.
Tomasz Śliwiński, młodszym inspektorem Policji: podinsp. Krzysztof Kozieł,
podinsp. Jacek Zaczkowski, podinspektorem Policji: nadkom. Marian Sokół,
nadkom. �Wioletta Hamera, nadkom. Tomasz Pastuszka, nadkomisarzem Policji:
kom. Michał Kubicki, kom. Jacek Żelazny, kom. Grzegorz Majsak, komisarzem
Policji: podkom. Daniel Kozieł, podkom. Andrzej Patrzałek, starszym aspirantem
Policji: asp. Krzysztof Adamski, asp.�Grzegorz Pośliński, aspirantem Policji: mł.
asp. Grzegorz Adamczyk, młodszym aspirantem Policji: sierż. szt. Witold Miodek,
sierż. szt. Anna Skirzyńska, sierżantem sztabowym Policji: st. sierż. Sławomir
Gębski, st. sierż. Piotr Mamla, starszym sierżantem Policji: sierż. Grzegorz Deja,
sierż. Paweł Markiewicz.

Złoty Medal Za Zasługi Dla Policji otrzymali: Adam Jarubas – Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego, Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce,
Michał Markiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz, Maria
Bieniek – Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Policji otrzymali: Jacek Tarnowski – Burmistrz
Miasta i Gminy Połaniec, ks. Andrzej Drapała – Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja
Rodzinie”, Małgorzata Stanioch – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
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Niech i dla Nich za świe ci słoń ce
Po móż my zbu do wać pierw szy w wo je wódz twie świę to krzy skim dom dla
osób z nie peł no spraw no ścią umy sło wą.

Są ro dzi ca mi dzie ci z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną. Stwo rzy li Pol skie Sto -
wa rzy sze nie na Rzecz Osób z Upo śle dze niem Umy sło wym Ko ło w Sta szo wie, pręż -
ną i twór czą or ga ni za cją po za rzą do wą, dzia ła ją cą od 17 lat. Kie ro wa ni mi ło ścią
i wiel ką de ter mi na cją w 2000 ro ku utwo rzy li Ośro dek Re ha bi li ta cyj no – Edu ka cyj -
no – Wy cho waw czy w peł ni przy sto so wa ny do po trzeb edu ka cji, re ha bi li ta cji i te -
ra pii nie peł no spraw nych dzie ci.

– W chwi li obec nej z pro fe sjo nal nej po mo cy ko rzy sta w sta szow skim ośrod ku
45 dzie ci i mło dzie ży z głęb szym upo śle dze niem umy sło wym – mó wi prze wod ni -
czą ca Za rzą du Ko ła Pol skie go Sto wa rzy sze nia na Rzecz Osób z Upo śle dze niem
Umy sło wym Ha li na Ła bu da. – Z uwa gi na to, że obec ny bu dy nek jest zbyt ma ły
sto wa rzy sze nie nie jest w sta nie przy jąć wszyst kich osób wy ma ga ją cych wspar cia.
Po nad to pod opiecz ni sta szow skie go ko ła mo gą ko rzy stać z Ośrod ka wy łącz nie
do 25 ro ku ży cia.

Człon ko wie Pol skie go Sto wa rzy sze nia na Rzecz Osób z Upo śle dze niem
Umy sło wym Ko ło w Sta szo wie ma ją świa do mość, że za kil ka lat nie bę dą mo -
gli opie ko wać się swo imi pod opiecz ny mi. My śląc o ich przy szło ści, chcą zbu -
do wać im dom i stwo rzyć dla nich god ne miej sce do na uki, te ra pii i pra cy
oraz co dzien ne go ży cia, od na ro dzin aż do póź nej sta ro ści. Bę dzie to pierw -
szy te go ty pu obiekt w wo je wódz twie świę to krzy skim zlo ka li zo wa ny w miej -
sco wo ści Ku ro zwę ki. 

Po my sło daw cy te go przed się wzię cia po trze bu ją środ ków fi nan so wych na bu do -
wę Ośrod ka. Jest to kwo ta po nad 4,5 mi lio na zło tych. Jest to du ża su ma, dla te go
tak bar dzo po trze bu ją wspar cia. Każ da prze ka za na su ma pie nię dzy jest dla nich
istot na. Po zwo li zbli żyć się ini cja to rom te go szla chet ne go pro jek tu do re ali za cji wy -
zna czo ne go so bie ce lu. 

Ini cja to rzy bu do wy ośrod ka dla osób nie peł no spraw nych ma ją ogrom ną na -
dzie ję, że Czy tel ni cy Extra Kor so po prą swo ją na wet sym bo licz ną zło tów ką ich ini -
cja ty wę i po mo gą nie peł no spraw nym, któ rzy nie są na ty le sa mo dziel ni, aby sa mi
o sie bie za dbać. 

Wię cej in for ma cji na ten te mat moż na otrzy mać dzwo niąc pod nu mer te le fo -
nu 15 864 37 09 lub prze czy tać na stro nie in ter ne to wej  www.pso uu -sta szow.org,
zaś środ ki fi nan so we pro si my prze ka zy wać na ad res: Pol skie Sto wa rzy sze nie
na Rzecz Osób z Upo śle dze niem Umy sło wym Ko ło w Sta szo wie, ul. Ry twiań ska
23, 28-200 Sta szów, KRS 0000340730, NIP 866-150-47-24, RE GON 260341290,
Kon to ban ko we – BS Sta szów Nr 25 9431 0005 2001 0019 25 87 0001

AN DRZEJ BO RYC KI

Aż 120 mło dych pił ka rzy wzię ło
udział w IV Tur nie ju Dzi kich Dru żyn.

Ak tyw ny spo sób spę dza nia wa ka cji
przez dzie ci i mło dzież z te re nu gmi ny
Bu sko -Zdrój od kil ku lat jest no wym
wy znacz ni kiem sty lu ży cia. Dziś mło -
dzież chęt nie wy ko rzy stu je wszel kie do -
stęp ne moż li wo ści po pra wy swo jej kon -
dy cji po przez upra wia nie róż nych dys -
cy plin spor to wych. 

Sport to zdro wie – za pew ne usły -
sze li by śmy od 120 oso bo wej gru py
ama to rów pił ki noż nej, któ ra wzię ła
udział w IV Tur nie ju Dzi kich Dru żyn.

Na pół met ku okre su wa ka cyj ne go
12 ze spo łów przy stą pi ło do wal ki o Pu -
char Bur mi strza Mia sta i Gmi ny Bu sko -
-Zdrój. Po my sło daw ców te go wy da rze -
nia Wi ni cju sza Za lew skie go i Paw ła
Grę dę nie zmier nie cie szy fakt, że ich
idea z ro ku na rok przy cią ga co raz
więk sze gro no mi ło śni ków tej dys cy pli -
ny.

Pierw sze roz gryw ki od by ły się 7 lip -
ca. Uro czy ste go otwar cia tur nie ju do -
ko nał bur mistrz Wal de mar Si ko ra, któ -
ry wszyst kim za wod ni kom ży czył wspa -
nia łej za ba wy Dru ży ny zo sta ły roz lo so -
wa ne we dług kry te riów wie ko wych i ro -
ze gra ły w swo ich gru pach me cze „każ -
dy z każ dym” oraz run dę re wan żo wą. 

W młod szej ka te go rii wie ko wej za -
gra ły trzy dru ży ny. Po bar dzo za cię tej
wal ce zwy cię żył naj bar dziej do świad -

czo ny ze spół o na zwie Mi ski z Bu ska.
Miej sce dru gie za ję ła dru ży na FC Ko -
łacz ko wi ce a trze cie Smy ki z Bar ce lo ny.

Duch wal ki nie opusz czał za wod ni ków.
Ry wa li za cja w gru pie star szej by ła bar -
dzo za cię ta. Do koń ca trwa ła wal ka
o dru gie i trze cie miej sce. Miej sce
pierw sze przy pa dło dru ży nie Di sco
Boys, któ ra zdo by ła 46 punk tów. 

15 lip ca, po ro ze gra niu ostat nie go
spo tka nia, bur mistrz Wal de mar Si ko ra
wraz z dy rek to rem Bu skie go Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji Ma ria nem Ra ga nem
do ko na li uro czy ste go wrę cze nia pu cha -
rów, me da li oraz na gród in dy wi du al -
nych. Wszyst kim za wod ni kom ser decz -
nie gra tu lu je my.

TEKST. WZ, MSG, FO TO. WZ

Wa ka cje na spor to wo
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Wy bie ra my naj lep sze go
Kon kurs na naj lep sze go dziel ni co we go słu ży wy róż nie -
niu po li cjan ta, któ ry w szcze gól ny spo sób dzia ła na rzecz
osób po trze bu ją cych oraz oso bi ście an ga żu je się w po -
wie rzo ne mu za da nia i sku tecz nie je wy ko nu je. To mię dzy
in ny mi na pod sta wie opi nii osób, wśród któ rych pra cu ją
dziel ni co wi, zo sta nie wy bra ny naj lep szy z nich.

Chcąc wy eks po no wać pra cę po li cjan ta dziel ni co we go oraz
za pre zen to wać je go zna cze nie w pro ce sie kształ to wa nia i wpły -
wa nia na po czu cie bez pie czeń stwa spo łecz no ści lo kal nych po -
wsta ła idea prze pro wa dze nia kon kur su o ty tuł „Naj lep sze go
Dziel ni co we go”.

Kon kurs bę dzie prze pro wa dzo ny w dwóch eta pach. Pierw -
szym bę dą eli mi na cje na szcze blu po wia to wym, któ rych ce lem
jest wy ło nie nie w dro dze kon kur su „Naj lep sze go Dziel ni co we -
go” Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Sta szo wie. Zwy cięz ca re pre -
zen to wać bę dzie sta szow ską jed nost kę w fi na le wo je wódz kim.

Pra wo zgła sza nia kan dy da tów do udzia łu w kon kur sie ma -
ją: wój to wie, bur mi strzo wie, sta ro sto wie w opar ciu o kon sul ta -
cje prze pro wa dzo ne z miesz kań ca mi, rad ny mi, soł ty sa mi wsi
a tak że z przed sta wi cie la mi in sty tu cji po za po li cyj nych, któ rzy
re ali zu ją za da nia w za kre sie bez pie czeń stwa i po rząd ku pu -
blicz ne go; przed sta wi cie le lo kal nych me diów na pod sta wie
wy bra nych przez sie bie kry te riów; dy rek to rzy i kie row ni cy
Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, Miej skie go
i Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej na pod sta wie wy -
bra nych przez sie bie kry te riów i pro wa dzo nej współ pra cy
z dziel ni co wy mi oraz dy rek to rzy szkół i pla có wek szkol no -
-wy cho waw czych na pod sta wie wy bra nych przez sie bie kry te -
riów i pro wa dzo nej współ pra cy z dziel ni co wy mi.

Fi nał kon kur su o ty tuł „Naj lep sze go Dziel ni co we go” Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Sta szo wie ma się roz strzy gnąć się
do 15 wrze śnia 2012 ro ku.

AL

Miesz kań cy We łcza od ćwierć wie cza
upra wia ją to cu dow ne wa rzy wo ja kim jest
czo snek. W tych ma łych bul wach za klę ta
jest moc i do bro czyn ne wła ści wo ści lecz -
ni cze, któ re zna la zły za sto so wa nie nie tyl -
ko w ga stro no mi ja ko wa lor sma ko wy ale
rów nież w no wo cze snej me dy cy nie na tu -
ral nej. 

We łecz to czosn ko we za głę bie, któ re go
ob szar obej mu je 20 hek ta rów. Czosn ko we po -
la so łec twa sta ły się bodź cem do zor ga ni zo wa -
nia fe sty nu lu do we go, któ re go zna kiem roz po -
znaw czym jest wła śnie to wa rzy wo. Ini cja tor ka -
mi te goż świę tą są pa nie z Ko ła Go spo dyń
Wiej skich w We łczu, któ re nie tyl ko pręż nie
dzia ła ją w bu skiej gmi nie, ale rów nie chęt nie
pro mu ją ją, przyj mu jąc za pro sze nia do udzia -
łu w kon kur sach i za wo dach. 

Go spo dy nie na stro nach swo jej kro ni ki
skru pu lat nie do ku men tu ją osią gnię te suk ce sy
to jest pierw sza na gro da w kon kur sie „Na sze
Ku li nar ne Dzie dzic two -Sma ki Re gio nów”
za pro dukt re gio nal ny – czo snek z Wał cza czy
trze cie miej sce w kon kur sie ku li nar nym „Świę -
to krzy skie na słod ko” za ję te w To kar ni pod -
czas, któ re go pa nie re pre zen to wa ły Po wiat Bu -
ski. 

Ra da so łec ka i Ko ło Go spo dyń Wwiej -
skich już po raz trze ci z ser cem za an ga żo wa ły
się w przy go to wa nie fe sty nu. Ich wkład w pro -
mo cję Po ni dzia zo stał do ce nio ny przez sta ro -
stę Je rze go Ko la rza i bur mi strza Wal de ma ra Si -
ko rę, któ ry pod kre ślił, że ini cja ty wa or ga ni zo -
wa nia ta kich uro czy sto ści ko rzyst nie wpły wa

na pro mo cję so łec twa i ca łej gmi ny, a wkład
w dzie dzic two i kul tu rę jest nie do prze ce nie -
nia.

Nie dziel ne wy da rze nie roz po czę ła msza
po lo wa w in ten cji rol ni ków, osób pra cu ją cych
na ro li oraz miesz kań ców so łec twa. Po czę ści
ofi cjal nej go ście mo gli za sma ko wać re gio nal -
nych pro duk tów wy sta wio nych na licz nych
sto iskach ga stro no micz nych oraz uczest ni czyć
w czę ści ar ty stycz nej przy go to wa nej spe cjal nie
na tę oka zję pod czas, któ rej dzie ci i mło dzież
z We łcza de kla mo wa ły wier sze, śpie wa ły pio -
sen ki a tak że za pre zen to wa ły ukła dy ta necz ne.

Mi łą at mos fe rę do peł nia ły lu do we dźwię ki
Tu czę pian oraz mu zy ka ta necz na ze spo łu Mil -
ton. Or ga ni za to rzy nie za po mnie li tak że o naj -
młod szych dla któ rych przy go to wa li licz ne
atrak cje. Cie ka wost ką fe sty nu by ła otwar ta dla
zwie dza ją cych izba re gio nal na, któ rej zbio ry
prze no szą zwie dza ją cych w daw ne cza sy. 

Za ba wa trwa ła do póź nych go dzin wie -
czor nych. „Har naś” po raz ko lej ny oka zał się
pro mo cyj nym suk ce sem. Or ga ni za to rom ser -
decz nie gra tu lu je my.

TEKST. MSG, FOT. AM, B. S

Fe styn pod zna kiem czosn ku
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Gmi ny te pod ję ły współ pra cę na rzecz swo je -
go roz wo ju w ra mach Sto wa rzy sze nia „G5” z sie -
dzi bą w Pa ca no wie – lo kal nej gru py dzia ła nia,
zgod nie z ter mi no lo gią po dej ścia Le ader w po li ty -
ce re gio nal nej Unii Eu ro pej skiej.

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. W ra mach pro jek tu
pod ję te zo sta ły dzia ła nia, któ re po zwo li ły
na wy kre owa nia mar ki tu ry stycz nej „Źró deł peł -
nej mo cy” Po łu dnio we go Po ni dzia. Po dej mo wa -
ne dzia ła nia za pew ni ły wszech stron ne i kom -
plek so we do tar cie do grup od bior ców, ro dzin
z dzieć mi oraz ku ra cju szy.

Ty tuł pro jek tu ide al nie wpi sy wał się w ha sło
pro mo cji wo je wódz twa świę to krzy skie go: „Świę -
to krzy skie miej sca mo cy”. Jed no cze śnie na wią -
zy wał do naj bar dziej roz po zna wal ne go do tych -
czas pro duk tu tu ry stycz ne go te go mi kro re gio nu
tj. do uzdro wisk, źró deł lecz ni czych w Sol cu -
-Zdro ju, a tak że w są sied nim Bu sku -Zdro ju. Jed -
nak po ję cie „źró deł” trak to wa ne tu jest sze rzej,
na wią zu je bo wiem do kom ple men tar nych wie lu
„źró deł” na od po czy nek, któ rych dzia ła nie się
uzu peł nia, co po zwa la osią gnąć „Peł ną Moc”
wy po czyn ku. 

Są to: źró dło lecz ni cze – uzdro wi sko So lec -
-Zdrój; źró dło wia ry, ko leb ka pol skie go chrze ści -
jań stwa – Wi śli ca; źró dło toż sa mo ści i hi sto rii, źró -
dła pol skiej pań stwo wo ści – Wi śli ca, Stop ni ca
i No wy Kor czyn; źró dło za ba wy – Pa ca nów i źró -

dło na tu ry – pięk ne kra jo bra zy oraz czy sta przy ro -
da re gio nu z licz ny mi uni ka to wy mi re zer wa ta mi
przy ro dy.

Na ob sza rze Po łu dnio we go Po ni dzia, na te re -
nie dzia ła nia LGD „G5”, znaj du ją się zna czą ce
atrak cje tu ry stycz ne m. in. ty siąc let nie za byt ki
w Wi śli cy, Pa ca nów z Eu ro pej skim Cen trum Baj -
ki, przy ro da Po ni dzia itd.. Nie ste ty ze wzglę du
na nie wy star cza ją cą do wszyst kich po trzeb ilo ścią
środ ków fi nan so wych, kwe stia ich pro mo cji, a na -
wet sa ma kre acja ja ko pro duk tu tu ry stycz ne go nie
by ła w peł ni roz wi nię ta. 

Ce lem głów nym pro jek tu by ło wdra ża nie sku -
tecz ne go mar ke tin gu wpły wa ją ce go na zwięk sze nie
tu ry sty ki przy jaz do wej tak kra jo wej, jak i za gra -
nicz nej do mi kro re gio nu Po łu dnio we go Po ni dzia
(ob sza ru G5), po ło żo ne go w wo je wódz twie świę to -
krzy skim.

Ce le pro jek tu by ły zgod ne z ce la mi prze wi dy -
wa ny mi Dzia ła niu 2.3. w Re gio nal nym Pro gra mie
Ope ra cyj nym Wo je wódz twa Świę to krzy skie go
2007-2013. Ko niecz ne by ło, wy ko rzy stu jąc w od -
po wied ni spo sób po ten cjał oma wia ne go ob sza ru,
wy kre owa nie kom ple men tar ne go pro duk tu tu ry -
stycz ne go, z wio dą cy mi atrak cja mi oraz im pre za -
mi. Jed na im pre za prze wod nia dla każ dej z pię ciu
gmin.

By osią gnąć ko niecz ne ce le w pro gra mie pro -
mo cyj nym „U źró deł peł nej mo cy” pro jekt prze -
wi dy wał wy kre owa nie wspo mnia nej ofer ty tu ry -
stycz nej kom ple men tar ne go pro duk tu m. in.
po przez or ga ni za cję cy klu pię ciu im prez tu ry -

stycz nych i kul tu ral nych pod wspól ną na zwą:
Moc ne za piąt ki na Po ni dziu.

Są ni mi: Fe sti wal Kul tu ry Dzie cię cej w Pa ca -
no wie. Jest to naj więk szą i jed na z naja trak cyj niej -
szych im prez kul tu ral no -ple ne ro wych te go mi kro -
re gio nu.; Kin go na lia w No wym Kor czy nie, czy li
ob cho dy pa tron ki miej sco wo ści, a za ra zem pa -
tron ki Pol ski, Ko ro ny Pol skiej i Li twy, ogło szo -
na w 1715 r. przez pa pie ża Kle men sa XI, co po -
twier dził pa pież Be ne dykt XIII, św. Kin gi, któ ra
nie gdyś miesz ka ła w No wym Kor czy nie. We wsi
ist nie je źró deł ko św. Kin gi, któ re we dług lu dzi po -
sia da wła ści wo ści lecz ni cze „szcze gól nie po ma ga
na oczy”. Jest to im pre za na wią zu ją ca do hi sto rii,
do zna nej z hi sto rii po sta ci. Im pre za po przez źró -
dło św. Kin gi na wią zu ję do ha sła pro mo cyj ne go te -
go ob sza ru „U źró deł peł nej mo cy”. 

Fe sti wal Li py w Stop ni cy z na zwą i sym bo lem
bra nym od sta re go drze wa li py, ro sną ce go w Stop -
ni cy, ce lo wo wy ko rzy stu ją cy w spo sób dwu znacz -
ny i hu mo ry stycz ny swą na zwę, fe sti wal hu mo ru,
ka ba re tu i ko me dii. Miał on w swo im za ło że niu,
w spo sób ory gi nal ny stać się od po wied ni kiem
w Pol sce po łu dnio wej fe sti wa lu ka ba re to we go
w Mrą go wie. Z tym, że ten stop nic ki oka zał się
wiel kim fe sty nem róż no rod nych form hu mo ru, fe -
sti wa lem „wszel kiej li py”, nie ogra ni cza ją cym się
tyl ko do prze glą du ka ba re tów na sce nie, co wy róż -
nia go na ska lę ca łe go kra ju. 

„Har mo nia Zdro wia i Mu zy ki” Ogól no pol ski
Kon kurs Mu zy ki Akor de ono wej w Sol cu -Zdro ju.
Na zwa „har mo nia” jest po tocz nym okre śle niem
akor de onu. Fe sti wal na wią zu je do uzdro wi sko we -

go cha rak te ru Sol ca -Zdro ju ja ko miej sca od zy ski -
wa nia har mo nii zdro wia.

Świę to ple mie nia Wi ślan w Wi śli cy jest wzo -
rem sław ne go w Eu ro pie Dnia Sło wian i Wi kin -
gów na Wo li nie, po przez re kon struk cję pra daw ne -
go świa ta, re kon struk cję walk ple mien nych wo jów,
osa dy z uka za ny mi w ży wy spo sób pra cow nia mi
daw nych rze miosł, ele men ta mi daw ne go ży cia.
Świę to ma za cel ścią gnąć do re gio nu mi ło śni ków
hi sto rii, za in te re so wać mło dzież hi sto rią i uka zać
Wi śli cę ja ko pra sta re miej sce, gdzie jesz cze na wiek
przed Gnie znem by ło pierw sze z pol skich państw
i pra wie wiek przed chrztem na Ostro wie Le gnic -
kim po raz pierw szy przy ję to chrzest na zie miach
pol skich. 

Na zwa w sło wie „moc ne” na wią zy wa ła do ha -
sła pro mo cji wo je wódz twa świę to krzy skie go „Świę -
to krzy skie – miej sca mo cy”; „za piąt ki” – to nic in -
ne go jak sta ro pol skie okre śle nie week en dów, wska -
zu je na week en do wy typ wy żej wspo mnia nych im -
prez. 

Ideą kon struk cyj ną te go cy klu im prez pro mo -
cyj nych jest to, że im pre zy pro mo cyj no - kul tu ro -
we są obec nie sta ły mi, cy klicz ny mi im pre za mi, że
każ da z te ma tycz nych im prez ma za cel ścią gnąć
do da nej miej sco wo ści da ną sek to ro wą gru pę tu ry -
stów, aby tu taj, dzię ki stwo rze niu kom ple men tar -
nej ofer ty za chę cić go ści do od wie dze nia po zo sta -
łych atrak cji i po zo sta nia w re gio nie na dłu żej.

Te ma ty ko lej nych pro jek tów oraz dzia łań Lo -
kal nej Gru py Dzia ła nia Sto wa rzy sze nie „G” sta no -
wić bę dą ko lej ne ar ty ku ły. ES

U źró deł peł nej mo cy

W la tach 2009-2011 LGD Sto wa rzy sze nie „G5” re ali zo wa ło Pro jekt „U źró deł peł nej mo cy”, któ -
ry za kła dał re ali za cję kom plek so wej kam pa nii atrak cji i pro duk tów tu ry stycz nych 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 tj. te ren 5 gmin usy -
tu owa nych w po łu dnio wej czę ści wo je wódz twa świę to krzy skie go: No we go Kor czy na, Pa ca no -
wa, Sol ca Zdro ju, Stop ni cy i Wi śli cy. 
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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 dru gim pół ro -
czu 2012 ro ku na wy żej wspo mnia ne
dzia ła nia za pla no wa li śmy po nad 1,5
mln zło tych. 

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, wy po sa żo ny
w ma łą in fra struk tu rę re kre acyj no – tu -
ry stycz ną, ogól no do stęp ną dla miesz -
kań ców gmi ny Bu sko -Zdrój i tu ry stów.
W la tach 2009 – 2012 do fi nan so wa li -
śmy m. in. park re kre acyj ny w Wi du -
cho wie, sau nę ogro do wą w Sie sła wi -
cach oraz Chle bo wą Izbę przy pa ra fii
św. Bra ta Al ber ta w Bu sku -Zdro ju,
o któ rych mo żesz się do wie dzieć i zo -
ba czyć pod czas Dnia Be ne fi cjen ta
w dniu 18 sierp nia 2012 ro ku. 

Miesz kań ców Gmi ny Bu sko -
-Zdrój za in te re so wa nych po zy ska -
niem środ ków 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 uczest nic twa wy żej wy mie nio -
nym przed się wzię ciu, któ re go za da -
niem jest za pre zen to wa nie zre ali zo -
wa nych pro jek tów ja ko do brych
prak tyk.

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). Upo wszech nie -
nie LSR mia ło już miej sce pod czas
„Świę ta Czosn ku” na We łczu. 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 do ro słych, zo sta ła przy bli żo -
na te ma ty ka Lo kal nej Stra te gii Roz wo -
ju. Pod czas trwa nia im pre zy 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 uczest -
nic twem w Dniu Be ne fi cjen ta, jak rów -
nież 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. 

MB

„Sło necz ny Li der” cze ka na ak tyw ność miesz kań ców gmi ny Bu sko -Zdrój i za pra sza do współ pra cy.

Sło necz ny nie tyl ko z na zwy



W nie dziel ne po po łu dnie, 15 lip ca,
ko rzy sta jąc z go ścin no ści sióstr ze
Zgro ma dze nia Ka no ni czek Du cha
Świę te go w Bu sku -Zdro ju, spo tka li -
śmy się ja ko przy ja cie le, sym pa ty -
cy oraz oso by za in te re so wa ne roz -
wo jem To wa rzy stwa Du cha Świę te -
go. Msza Świę ta ce le bro wa na przez
ks. Paw ła Klim cza ka umoc ni ła pod -
ję te mo dli tew ne za da nia.

W trak cie spo tka nia pro wa dzo ne go
w przy ja ciel skiej i ser decz nej at mos fe -
rze ks. Pa weł przed sta wił ideę oraz pla -
ny roz wo ju to wa rzy stwa. Po pro sił
o wspar cie mo dli tew ne oraz o głęb sze
za an ga żo wa nie się w roz wo ju dzie ła. 

W trak cie roz mów za sta na wia li -
śmy się, w ja ki spo sób każ dy z nas mo -
że w nim uczest ni czyć? Zro dził się po -
mysł wy jaz du i oso bi ste go udzia łu
w pla no wa nych na 15 wrze śnia 2012
ro ku w Sank tu arium Mat ki Bo żej
Brze mien nej w Gdań skim Ma tem ble -
wie uro czy sto ściach za ślu bin pierw -
szych bra ci zgro ma dze nia To wa rzy -
stwa Du cha Świę te go. Po czy ni li śmy
pierw sze usta le nia, aby ten wy jazd do -
szedł do skut ku.  Bę dąc w „wy jaz do -
wym” na stro ju ks. Pa weł za pro po no -
wał aby śmy opu ści li go ścin ne pro gi
sióstr i uda li się do za byt ko we go ko -
ściół ka p.w. Św. Le onar da.

Ko ściół kiem tym na co dzień
opie ku je się pa ni Ju sty na Nu rek. Ko -
rzy sta jąc z jej życz li wo ści wy słu cha li -
śmy in for ma cji o hi sto rii oraz te raź niej -

szo ści obiekt. Pa ni Ju sty na chęt nie po -
dzie li ła się z na mi swo ją rze tel ną i pro -
fe sjo nal ną wie dzą, mó wi ła du żo o ko -
ściół ku, o nie daw no za koń czo nej re no -

wa cji w trak cie któ rej mię dzy in ny mi
od no wio no oł tarz głów ny i bocz ny, ob -
ra zy dro gi krzy żo wej i fi gu ry świę tych.
Za po zna ła nas z ko niecz ny mi pra ca mi,

ja kie wy ma ga nie tyl ko ko śció łek ale i
je go oto cze nie. 

Prze cho dząc alej ka mi za byt ko we go
cmen ta rza, uwa gę na szą zwró ci ły frag -
men ty na grob ków osób tu spo czy wa ją -
cych. Pa ni Ju sty na zdra dzi ła się swo im
ma rze niem, aby utwo rzyć z nich praw -
dzi we la pi da rium. Kil ka na grob ków już
uda ło się zre kon stru ować. Naj cie kaw -
szym ze wzglę du na nie po wsze dni
kształt i mi ster ną ka mie niar kę jest po -
mnik Paw ła Soł ty ka zmar łe go 1829 ro -
ku dzie dzi ca po bli skich Sie sła wic. Przy
nim zro bi li śmy so bie pa miąt ko wą fo to -
gra fię. Pa ni Ju sty nie dzię ku je my i ży czy -
my wy trwa ło ści w zre ali zo wa niu tych
am bit nych pla nów. 

Pod bu do wa ni jej po sta wą ma my
na dzie ję, że wła śnie bez in te re sow ne,
oso bi ste za an ga żo wa nie się w po szcze -
gól ne dzie ła, przy no szą ob fi te efek ty.
Choć wia do mo, że nie za wsze bę dą
one wi docz ne i wy mier ne. Lecz na nie -
zba da nych ścież kach bo żych, po mo gą
lu dziom do trzeć do wła ści we go ce lu.
W ta kim na stro ju po że gna li śmy się
prze ko na ni, że jesz cze nie je den raz
spo tka my się przy pra cy nad two rzą -
cym się dzie łem ja kim jest To wa rzy stwo
Du cha Świę te go.
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Za an ga żo wa nie zna czy efekt

l  l  l

Łzy, uści ski, wy mia na ad re sów,
dło nie uło żo ne w kształt ser ca
i obiet ni ce po now ne go spo tka -
nia – tak wy glą da ło po że gna nie po -
mię dzy pol ską i ukra iń ską mło dzie -

żą, któ ra w ubie gły pią tek, 20 lip ca
za koń czy ła wspól ny wy po czy nek
w Bu sku -Zdro ju. Trzy ty go dnio we
ko lo nie od by ły się w ra mach IX Mię -
dzy na ro do wej Wy mia ny po mię dzy

mia sta mi part ner ski mi Bu sko -Zdrój
i Chmiel nik na Ukra inie.

„By ło su per, nic bym nie zmie ni -
ła” – pi sa ły w an kie tach dziew czy ny ze

Szko ły Pod sta wo wej w Ka me du łach.
Jed nak po cząt ki nie by ły ła twe. Ule ga -
nie ste reo ty pom przy sła nia ło bo wiem
to, co w wy mia nie naj waż niej sze: od -
kry cie w ob cej kul tu rze te go co da je

nam wspól ne ko rze nie i po czu cie sło -
wiań skiej jed no ści. 

Na szczę ście ini cja ty wa dzie cia ków,
ich nie by wa łe za an ga żo wa nie w pro po -
no wa ne za ję cia, wspól ne przy go dy pod -
czas wy cie czek i warsz ta tów, a przede
wszyst kim fakt, że du ża licz ba dzie ci
ukra iń skich swo bod nie po ro zu mie wa ła
się po pol sku spra wi ły, że po cząt ko wa
nie chęć prze ro dzi ła się w praw dzi wą
przy jaźń a nie rzad ko mię dzy na ro do we
mi ło ści. 

Czy prze trwa ją? – po ka że czas.
War to jed nak pod kre ślić, że wra że nia
z Bu ska prze kła da ją się czę sto na ko lej -
ne de cy zje po dej mo wa ne przez ukra iń -
ską mło dzież. Już dziś wśród by łych
uczest ni ków ko lo nii ma my stu den tów
uczel ni we Wro cła wiu czy w Po zna niu
a te go rocz ni ko lo ni ści są prze ko na ni,
że nie by ła to ich ostat nia wi zy ta w na -
szym kra ju.

TEKST. AM, FO TO. GK, AM

Za dwa tygodnie re la cja z po by tu
pol skich dzie ci w Sa na to rium Dzie cię -
cym „So ko lec” na Ukra inie

Wró ci my tu na pew no



FotoreportażIV Czwartek, 2 sierpnia 2012

reklama

W go ścin nych mu rach sa li kon cer -
to wej sa na to rium „Mar co ni” od by ło
się 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
Je go uro dzi ny.

Wła dy sław Za cha ria sie wicz uro dził
się 7 li sto pa da 1911 ro ku w Kra ko wie.
Ukoń czył Wy dział Pra wa na Uni wer sy te -
cie Ja giel loń skim, gdzie był m. in. pre ze -
sem Związ ku Pol skiej Mło dzie ży De mo -
kra tycz nej oraz Aka de mic kie go Związ ku
Zbli że nia Mię dzy na ro do we go „Li ga”.
Współ pra co wał tak że z Wy dzia łem Po la -
ków z Za gra ni cy, znaj du ją cym się
w struk tu rze De par ta men tu Kon su lar ne -
go Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych. 

W paź dzier ni ku 1939 ro ku zo stał
aresz to wa ny przez So wie tów przy pró bie
prze kro cze nia gra ni cy ru muń skiej. Ska -
za ny zo stał na 10 lat ła grów. Wię zio ny
był w okrę gu ar chan giel skim. Po amne -
stii mia no wa ny zo stał de le ga tem Am ba -
sa dy RP w Kuj by sze wie na Ka zach stan.
W przed dzień wy jaz du zo stał aresz to wa -
ny i oskar żo ny o szpie go stwo. Po in ter -
wen cji Am ba sa dy RP zo stał zwol nio ny
z aresz tu i wy da lo ny z ZSRR. 

Po wy jeź dzie przy dzie lo ny zo stał
do dzia ła ją cej Pla ców ki Łącz no ści
z Kra jem przy Kon su la cie Ge ne ral nym
RP w Kon stan ty no po lu.  W Lon dy nie
pra co wał w struk tu rach Rzą du RP
na Uchodź stwie ja ko De le gat Rzą du RP
do opie ki nad uchodź ca mi we Wło -
szech. Był też od po wie dzial ny w Lon -
dy nie za spra wy uchodź ców przy pre -
mie rze gen. Bo rze – Ko mo row skim.

W 1948 ro ku Wła dy sław Za cha ria -
sie wicz wy emi gro wał do USA gdzie
pod jął pra cę ja ko Dy rek tor Wy ko naw -
czy Pol sko -Ame ry kań skie go Ko mi te tu
Imi gra cyj ne go i Po mo co we go w No -
wym Jor ku. W cią gu 10 lat dzia łal no ści
Ko mi te tu umoż li wił emi gra cję do USA
oko ło 30 ty siąc om uchodź ców po li -
tycz nych, żoł nie rzom Pol skich Sił
Zbroj nych i by łym więź niom obo zów
kon cen tra cyj nych. Był m. in. wi ce pre ze -
sem Kon gre su Po lo nii Ame ry kań skiej
w No wym Jor ku, człon kiem za rzą du
dzien ni ka „No wy Świat”, współ or ga ni -
za to rem i pre ze sem Pol sko -Ame ry kań -
skie go Klu bu Kul tu ral ne go, człon kiem
Kra jo wej Ra dy Klu bów oraz człon kiem
Pol skie go In sty tu tu Na uko we go.

Wła dy sław Za cha ria sie wicz ko or dy -
no wał zbiór kę środ ków na rzecz ufun -
do wa nia do mu Ja na Paw ła II w Rzy mie.
Po utwo rze niu fun da cji Ja na Paw ła
II pa pież mia no wał go człon kiem jej
władz. Wła dy sław Za cha ria sie wicz jest
au to rem książ ki „Etos nie pod le gło ścio -
wy Po lo nii Ame ry kań skiej”, sta no wią -
cej kom pen dium wie dzy o or ga ni za -
cjach po lo nij nych w Ame ry ce.

Wła dy sław Za cha ria sie wicz jest
rów nież człon kiem Po lo nij nej Ra dy
Kon sul ta cyj nej przy Mar szał ku Se na tu
RP oraz człon kiem Spo łecz nej Ra dy
przy Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich.

Od zna czo ny jest Ko man do rią z Gwiaz -
dą Or de ru Po lo nia Re sti tu ta oraz Krzy -
żem Ko man dor skim z Gwiaz dą Or de ru
Za słu gi. Jest ostat nim ży ją cym człon -
kiem Świa to we go Związ ku Po la ków
z Za gra ni cy „Świat pol”.

Na spo tka nie z za słu żo nym stu lat -
kiem i naj star szym ku ra cju szem „Uzdro -
wi ska Bu sko -Zdrój” S.A. przy by ło wie lu
zna mie ni tych go ści wśród któ rych obec -
ni by li: Ewa Czer niaw ska, jed na z do rad -
ców przy mar szał ku Se na tu RP do spraw

Wiel ki Po lak w Mar co nim
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Emi gra cji, Wło dzi mierz Sul go stow ski,
do nie daw na Kon sul Ge ne ral ny i Rad ca
Am ba sa dy Pol skiej w Wa szyng to nie,
obec nie pra cow nik Pro to ko łu Dy plo ma -
tycz ne go w MSZ, dr Ta de usz Kraw czak,
dy rek tor Ar chi wum Akt No wych w War -
sza wie, Ma riusz Ol czak, opie kun zbio -
rów Wła dy sła wa Za cha ria sie wi cza z ra -
mie nia Ar chi wum Akt No wych, Mał go -
rza ta Bo cheń ska, pro du cent fil mo wy,
któ rej ro dzi na bli sko współ pra co wa ła
z do stoj nym ju bi la tem w okre sie woj ny
gdy ten pia sto wał w Rzy mie sta no wi sko
De le ga ta Rzą du Pol skie go w opie ce
nad uchodź ca mi pol ski mi we Wło szech,
ks. An drzej Bier nac ki, je go wie lo let ni
przy ja ciel, Ma ja i Bo le sław Ryl scy
z Kielc, bur mistrz Wal de mar Si ko ra, se -
kre tarz sta ro stwa po wia to we go Je rzy Słu -
żal ski, pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Bu ska Le szek Ga daw ski oraz przed sta wi -
cie le me diów.

Ho no ry go spo da rza spo tka nia peł -
nił Woj ciech Le ga wiec, pre zes Za rzą du
„Uzdro wi ska Bu sko -Zdrój” S.A. Spo -
tka nie mia ło wy jąt ko wo bar dzo uro czy -
stą opra wę.

Ju bi lat otrzy mał li sty gra tu la cyj ne
i licz ne te le fo ny z naj lep szy mi ży cze nia -
mi na ko lej ne la ta ży cia.

Od był się tak że po kaz frag men tów
fil mu do ku men tal ne go zre ali zo wa ne go
w cza sie uro czy sto ści na cześć stu lat ka
w sa lo nach Am ba sa dy Rzecz po spo li tej
Pol skiej w Wa szyng to nie. To na tym
wła śnie spo tka niu w am ba sa dzie Wła -
dy sław Za cha ria sie wicz zo stał awan so -
wa ny do stop nia pod puł kow ni ka Woj -
ska Pol skie go. 

Pod czas ga li w „Uzdro wi sku Bu -
sko -Zdrój” S. A za pro sze ni ar ty ści Woj -
ciech Brod kow ski, skrzyp ce i Jo an -

na Za they -Wój ciń ska for te pian na cześć
ju bi la ta wy ko na li utwór „Le gen da”
kom po zy cji Hen ry ka Wie niaw skie go.
Po nad to zgro ma dze ni w sa li kon cer to -
wej go ście od śpie wa li chó rem kil ka
umi ło wa nych przez na sze go bo ha te ra
pa trio tycz nych pie śni.

Przed sta wi cie le władz mia sta,
uzdro wi ska oraz współ pra cow ni cy
i przy ja cie le wrę czy li do stoj ne mu ju bi -
la to wi oko licz no ścio we dy plo my oraz
kwia ty, a To wa rzy stwo Mi ło śni ków Bu -
ska uho no ro wa ło Go srebr nym znacz -
kiem TMB.

Ten wiel ki pa trio ta chęt nie od kry -
wał kar ty ze swej prze szło ści przed licz -
nie zgro ma dzo ną pu blicz no ścią, pod -

kre śla jąc przy oka zji swo je przy wią za nie
do uzdro wi ska i mia sta. Moż na po wie -
dzieć, że sła wiąc bu ski ku rort stał się
nie ja ko je go am ba sa do rem nie tyl ko
w USA, ale na ca łym świe cie.

Wła dy sław Za cha ria sie wicz to czło -
wiek o wspa nia łym ży cio ry sie, sta wia ny
przez wie lu w pierw szym rzę dzie naj -
zna mie nit szych Po la ków. To praw dzi wy
pa trio ta, wzór dla nas wszyst kich,
w szcze gól no ści zaś dla mło de go po ko -
le nia. To czło wiek, któ ry po nad wszyst -
ko umi ło wał oj czy znę, po świę ca jąc jej
ca łe swe ży cie. 

GE RARD JA KU BOW SKI
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Za daj my so bie py ta nie czy fak tycz -
nie war to? Pro gno zy zle co ne przez
Mi ni ster stwo Szkol nic twa Wyż sze -
go, jak rów nież ana li za ryn ku pra cy
wy ka za ły, że w ostat nich la tach pra -
co daw cy za trud ni li naj wię cej ab sol -
wen tów po stu diach in ży nier skich.
Hi tem nie do prze bi cia by ły stu dia
in ży nier skie na kie run ku Bu dow -
nic two, ale rów nież Trans port, Lo gi -
sty ka itp. Wszyst kie te kie run ki stu -
diów oprócz bar dzo du żej gwa ran -
cji za trud nie nia da wa ły za trud nio -
nym ab sol wen tom bar dzo przy zwo -
ite wy na gro dze nie, nie po rów ny -
wal nie więk sze niż w in nych dzie -
dzi nach go spo dar ki. To su che fak -
ty, ale aby pod jąć de cy zję trze ba
jed nak wie dzieć wię cej.

Chcąc przy bli żyć tą pro ble ma ty kę
roz ma wia my z dzie ka nem Wy dzia łu
Na uk Tech nicz nych Wyż szej Szko ły
Han dlo wej w Kiel cach doc. dr inż. Ma -
cie jem Lub czyń skim, spe cja li stą z dzie -
dzi ny trans por tu oraz z doc. dr inż. Je -
rzym Send kow skim, rze czo znaw cą bu -
dow la nym i jed no cze śnie wy kła dow cą
Wyż szej Szko ły Han dlo wej w Kiel cach.

Extra Kor so: Pro szę pa nów Bu dow -
nic two i Trans port są to kie run ki
stu diów bar dzo kosz to chłon ne, czy
uczel nia po sia da od po wied nie za -

ple cze dy dak tycz no – tech nicz ne
aby móc zre ali zo wać pro gram nie -
zbęd nych ćwi czeń i la bo ra to riów.

Doc. M. Lub czyń ski: Dla po trzeb
re ali za cji pro ce su dy dak tycz ne go,
a w szcze gól no ści ćwi czeń i la bo ra to -
riów w pa wi lo nie E znaj du ją cym się
na te re nie kam pu su uczel nia ne go
przy ul. Pe ry fe ryj nej przy sto so wa no
1000 m2 po wierzch ni, na któ rej zlo -
ka li zo wa no i urzą dzo no wszyst kie
nie zbęd ne la bo ra to ria i po miesz cze -
nia tech nicz ne wy po sa ża jąc je w no -
wo cze sny osprzęt. Te in we sty cje gwa -
ran tu ją, że przed mio ty re ali zo wa ne
po przez za ję cia la bo ra to ryj ne są bar -
dzo wy so ko oce nia ne przez stu den -
tów i gwa ran tu ją prze pro wa dza nie za -
jęć na wy so kim tech nicz nym po zio -
mie.

Extra Kor so: Wie my z pra sy i in -
nych pu bli ka to rów, że pro ble mem
dla nie któ rych stu den tów pierw sze -
go ro ku na stu diach tech nicz nych
sta no wi ma te ma ty ka. Czy Pa no wie
rów nież u sie bie za uwa ża cie ten
pro blem?

Doc. J. Send kow ski: To praw da
mo że my to po twier dzić z tym, że sa ma
uczel nia ma jąc na wzglę dzie do bro stu -
den ta, ale rów nież za bez pie cza jąc po -
ziom kształ ce nia roz wią za ła ten pro -
blem na stę pu ją co. Rów no le głe do pro -
wa dzo nych za jęć pro wa dzo ne są warsz -
ta ty wy rów naw cze przez do świad czo -
nych na uczy cie li a stu den ci ma ją cy pro -
ble my z tym przed mio tem bez do dat -
ko wych opłat mo gą z nich ko rzy stać.
Ma te ma ty ka jak mó wią sa mi stu den ci
sta ła się przy ja zna oraz zro zu mia ła i nie

sta no wi już żad ne go pro ble mu w każ -
dym bądź ra zie nie na na szej uczel ni. 

Extra Kor so:  Czy Uczel nia po sia da
już pierw szych ab sol wen tów i czy
pro wa dzo ny jest mo ni to ring ka rier
za wo do wych?

Doc. M. Lub czyń ski: Przy Wyż szej
Szko le Han dlo wej dzia ła od 15 lat Biu -
ro Ka rie ra, któ re mię dzy in ny mi ma
za za da nie mo ni to ro wać ab sol wen tów
Uczel ni. Z da nych ja kie po sia da my dla
ab sol wen tów kie run ku Bu dow nic two,
któ rzy od po wie dzie li na na sze an kie ty
65 proc. pod ję ło pra cę w za wo dzie lub
kon ty nu uje stu dia na dru gim stop niu,
18 proc. za trud ni ło się w fir mach ro -
dzin nych lub pla nu je pod jąć wła sną
dzia łal ność a po zo sta li pra cu ją w in -
nych bran żach lub pla nu ją wy jazd
za gra ni cę.

Extra Kor so: Czy pa no wie mo gli by -
ście się usto sun ko wać do te zy po -
sta wio nej na sa mym po cząt ku i czy
po sia da cie na ten te mat wła sne da -
ne?

Doc. J. Send kow ski: Wyż sza Szko ła
Han dlo wa w Kiel cach od 9 lat w po ro -
zu mie niu z Wo je wódz kim i Miej skim
Biu rem Pra cy pro wa dzi w mie sią cu
wrze śniu in ter ne to wą gieł dę pra cy.
Z da nych sta ty stycz nych za my ka ją cych
każ dą z pro wa dzo nych giełd jed no -

znacz nie wy ni ka, że za po trze bo wa nie
na ab sol wen tów kie run ków in ży nier -
skich jest du żo więk sze niż mó wiąc ję -
zy kiem eko no micz nym ich po daż
na ryn ku pra cy i z ro ku na rok ro śnie.

Doc. M. Lub czyń ski: Co do kie -
run ku Trans port ana li zu jąc ry nek pra -
cy też tak uwa żam, ale ze wzglę du
na no wość w Wyż szej Szko le Han dlo -
wej ja kim jest ten kie ru nek i nie ma jąc
jesz cze wła snych ab sol wen tów nie po -
sia da my wła snych da nych. Re asu mu jąc
obaj pod pi su je my się obie ma rę ka mi
pod te zą, że stu dia in ży nier skie to bar -
dzo do bra in we sty cja na przy szłość
dla po dej mu ją cych stu dia. Za pra sza my
do stu dio wa nia w Wyż szej Szko le
Han dlo wej im. Bo le sła wa Mar kow skie -
go w Kiel cach na kie run kach in ży nier -
skich.

Extra Kor so: Dzię ku je my pa nom
za roz mo wę.

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA 
IM. B. MARKOWSKIEGO

W KIELCACH
Ul. Peryferyjna 15, 25-562

Kielce
REKRUTACJA: 41 331 74
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www.wsh-kielce.edu.pl

Stu dia in ży nier skie gwa ran tem przy szłej pra cy i go dzi wych za rob ków.

Pra co daw cy cze ka ją na in ży nie rów



Reportaż10 Czwartek, 2 sierpnia 2012

Od 14 lat w No wym Kor czy nie
miesz kań cy oraz za pro sze ni go ście
ba wią się na „Kin go na liach”. Te go -
rocz na im pre za, któ ra od by ła się
w nie dzie lę, 22 lip ca, mia ła szcze gól -
ny cha rak ter. Na wią zy wa ła bo wiem
do trzy na ste go wie ku i byt no ści
świę tej Kin gi i Bo le sła wa Wsty dli we -
go w No wym Kor czy nie w cza sach
naj więk szej świet no ści mia stecz ka. 

Nie dziel ne uro czy sto ści roz po czę ły
się przy źró deł ku świę tej Kin gi skąd ko -
ro wód hi sto rycz ny z ksią żę cą pa rą i jej
dwo rem na cze le, za któ ry mi po dą ża ła
or kie stra dę ta, wła dze gmi ny oraz za -
pro szo ny mi go ście, prze szedł do ko -
ścio ła św. Sta ni sła wa. Jesz cze
przed mszą świę tą mło dzież z kor czyń -
skie go gim na zjum, przy go to wa -
na pod czuj nym okiem Gra ży ny Kań -
skiej, prze pięk nym spek ta klem przy po -
mnia ła sce ny z ży cia księż nej Kin gi.

Z ko ścio ła hi sto rycz ny or szak prze -
ma sze ro wał uli ca mi No we go Kor czy -
na na plac przy musz li kon cer to wej. Ze -
bra nych go ści po wi tał wójt gmi ny Pa -
weł Za ga ja, któ ry ży czył wszyst kim do -
sko na łej za ba wy oraz po zy tyw nych wra -
żeń.

Swą obec no ścią na te go rocz nych
„Kin gi na liach” za szczy ci li m. in: Adam
Ja ru bas – mar sza łek wo je wódz twa świę -
to krzy skie go, Krzysz tof Li piec – po seł
na Sejm RP, Ma ria Zu ba – po seł
na Sejm RP, Grze gorz Dziu bek – wi ce -
wo je wo da świę to krzy ski, Krzysz tof Ga -
jek – prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Bu -
skie go, a tak że wło da rze są sied nich
gmi ny. 

Ja ko pierw sza na sce nie po ja wi ła się
prze wod ni czą ca Za rzą du To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Zie mi Kor czyń skiej Li gia
Płon ka, któ ra przed sta wi ła hi sto rię To -
wa rzy stwa dzia ła ją ce go od 1994 ro ku.

W hu mo ry stycz ny spo sób o hi sto rii
No we go Kor czy na opo wia dał czło nek
Za rzą du To wa rzy stwa Ma rian Cza ja,
pro wa dząc róż ne go ro dza ju kon kur sy
i qu izy z na gro da mi.

Du że za in te re so wa nie pu blicz no ści
wzbu dził wy stęp ma łych che er le ade rek,
przy go to wa nych przez Ewę Kwiat kow -
ską – in struk tor kę Fit -Sport. Dziew -
czyn ki ubra ne w jed na ko we stro je zdo -
bio ne chu s ta mi na bio drach za pre zen -
to wa ły dwa ukła dy ta necz ne z pom po -
na mi w dło niach. Po pis swych umie jęt -
no ści wo kal nych da ły rów nież sio stry
Ka sia i Ola Ce ra zy oraz Mi chał Gaj. 

Gwiaz dą wie czo ru te go rocz ne go fe -
sty nu by ła Ka pe la Gó ral ska „HO RA”,
któ ra ser wo wa ła roz ba wio nej pu blicz -
no ści naj bar dziej zna ne pio sen ki bie -
siad ne. By ły śpie wy, tań ce, we so łe po -
dry gi wa nie w takt skocz nych me lo dii,
a tak że kon kur sy z na gro da mi. Do póź -

nych go dzin noc nych po trwa ła na to -
miast za ba wa ta necz na w rytm mu zy ki
ofe ro wa nej przez ze spół „IN DEX”.

Przez ca ły czas trwa nia fe sty nu
moż na by ło po dzi wiać przy go to wa ną
przez Gmin ny Ośro dek Kul tu ry wy sta -
wę ob ra zów, fo to gra fii i ha ftu miej sco -
wych ar ty stów. A by ły to zdję cia ple ne -
ro we Mar ty Zych i Ja na Wiel gu sa z No -
we go Kor czy na, ob ra zy Agniesz ki He -
rzog, Jo lan ty Ku lik, Ja na Wiel gu sa
z No we go Kor czy na, Zyg mun ta Ber na -
ta z Par cho ci na, ks. Sta ni sła wa Kru szyń -
skie go z Ka wę czy na oraz haft krzy ży ko -
wy, ko ron ko we ob ru sy i ser wet ki Ma rii
Skrzy pek ze Sta re go Kor czy na i Aga ty
Ku mor z Gór no wo li.

W pro gra mie zna la zły się rów nież

ta kie atrak cje jak: kier ma sze, gril le,
ogród ki piw ne oraz we so łe mia stecz ko
dla naj młod szych.

Or ga ni za to ra mi te go rocz nych
„Kin go na liów” by li Urząd Gmi ny oraz
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w No wym
Kor czy nie. Do dat ko we do ta cje na im -
pre zę prze ka za li: Ra da Po wia tu Bu skie -
go oraz Urząd Mar szał kow ski Wo je -
wódz twa Świę to krzy skie go za po śred -
nic twem Lo kal nej Gru py Dzia ła nia
„G5”. Ho no ro wy pa tro nat nad im pre zą
ob ję li Adam Ja ru bas – mar sza łek wo je -
wódz twa świę to krzy skie go oraz Krzysz -
tof Ga jek – prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Bu skie go. Pa tro nat me dial ny ob -
jął Ty go dnik Extra Kor so.

AN NA NO WAK

Ze Świę tą Kin gą w tle

KOLUMNA SAMORZĄDOWA GMINY NOWY KORCZYN



W czwar tek, 19 lip ca od by ły się ob -
ra dy 29 już z ko lei se sji Ra dy Po -
wia tu Sta szow skie go. Po sie dze nie
otwo rzył i pro wa dził prze wod ni czą -
cy Da mian Sie rant. 

Do za pro po no wa ne go po rząd ku
ob rad nie zgło szo no żad nych wnio -
sków, więc po je go prze gło so wa niu,
a tak że przy ję ciu pro to ko łu z ob rad, ja -
kie mia ły miej sce w dniu 14 czerw ca,
przy stą pio no do gło so wa nia pro jek tów
uchwał do ty czą cych: udzie le nia po mo -
cy fi nan so wej gmi nie Sta szów, w kwo -
cie do 15 proc. kosz tów, tj. nie wię cej
niż 13 413,08 zł, na wy ko na nia za da nia
pt.,, Re ali za cja de mon ta żu, trans por tu
i uniesz ko dli wia nia wy ro bów za wie ra ją -
cych azbest z te re nu gmi ny Sta szów
w 2012 ro ku”;   zmian w wie lo let niej
pro gno zie fi nan so wej po wia tu sta szow -
skie go na la ta 2012-2022;  zmian w bu -
dże cie na 2012 rok; zmia ny uchwa ły
Ra dy Po wia tu w Sta szo wie z dnia 31
mar ca 2010 ro ku w spra wie re gu la mi nu
okre śla ją ce go nie któ re za sa dy wy na gra -
dza nia na uczy cie li za trud nio nych
w szko łach i pla ców kach pro wa dzo -
nych przez Po wiat Sta szow ski; zmia ny
uchwa ły Ra dy Po wia tu w Sta szo wie
z dnia 9 czerw ca 2010 ro ku w spra wie
okre śle nia ty go dnio we go obo wiąz ko we -
go wy mia ru go dzin za jęć nie któ rych
na uczy cie li i zmia ny uchwa ły Ra dy Po -
wia tu w Sta szo wie z dnia 9 czerw ca
2010 ro ku w spra wie okre śle nia ty go -

dnio we go obo wiąz ko we go wy mia ru go -
dzin za jęć na uczy cie li, któ rym po wie -
rzo no sta no wi ska kie row ni cze oraz za -
sad ob ni ża nia na uczy cie lom ty go dnio -
we go obo wiąz ko we go wy mia ru go dzin
za jęć dy dak tycz nych, wy cho waw czych
i opie kuń czych. Wszyst kie 6 pro jek tów
uchwał przy ję to jed no gło śnie. 

Po zło że niu spra woz da nia z prac
Za rzą du Po wia tu przez wi ce sta ro stę Mi -
cha ła Skot nic kie go, głos za brał gość se -
sji, czło nek Za rzą du Wo je wódz twa
Świę to krzy skie go Ka zi mierz Ko tow ski,
któ ry omó wił bie żą cą sy tu ację w wo je -
wódz twie w za kre sie wy ko rzy sta nia
środ ków unij nych RPO, ape lu jąc jed no -
cze śnie o jak naj szyb sze za koń cze nie
i roz li cze nie in we sty cji, w związ ku

z per spek ty wą po dzia łu środ ków z re -
zer wy. 

Mar sza łek Ka zi mierz Ko tow ski
z uzna niem mó wił o osią gnię ciach
władz po wia tu sta szow skie go w za kre -
sie re ali za cji sze re gu in we sty cji w opar -
ciu o środ ki eu ro pej skie, na cze le
z bu do wą blo ku ope ra cyj ne go
przy sta szow skim szpi ta lu i Po wia to -
we go Cen trum Spor to we go w Sta szo -
wie. W opi nii mar szał ka Ko tow skie go,
ale tak że i sa mych przed się bior ców,
sa mo rzą dy wszyst kich szcze bli
w ostat nich la tach by ły bar dzo zna -
czą cy mi in we sto ra mi na swo ich te re -
nach, dzię ki po zy ski wa niu fun du szy
in we sty cyj nych z róż nych pro gra mów,
co w spo sób bar dzo kon kret ny prze -
kła da ło się na miej sca pra cy w fir -
mach re ali zu ją cych po szcze gól ne za -
da nia. W tym za kre sie po wiat sta szow -
ski mo że sta no wić wzór dla in nych sa -
mo rzą dów, tak że i w ob sza rze re ali za -
cji in we sty cji dro go wych. 

Przed za koń cze niem ob rad wi ce sta -
ro sta Mi chał Skot nic ki po pro sił rad -
nych oraz wszyst kich obec nych na sa li
o włą cze nie się w ini cja ty wę zbie ra nia
pod pi sów pod pro jek tem usta wy
w spra wie re or ga ni za cji Są dów Re jo no -
wych, w związ ku z dzia ła nia mi Ogól no -
pol skie go Ko mi te tu nie do pusz cza ją cy -
mi do czę ścio wej li kwi da cji Są dów
w wie lu po wia tach na sze go kra ju,
w tym tak że i w po wie cie sta szow skim.

TEKST I FO TO. JAN MA ZAN KA
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Ak tyw ny Sa mo rząd
Sta ro sta Sta szow ski in for mu je, że na pod sta wie pod pi sa ne go po ro zu mie -
nia z Pań stwo wym Fun du szem Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych, Po -
wiat Sta szow ski przy stą pił do pro gra mu „Ak tyw ny Sa mo rząd”, któ re go ce -
lem jest wy eli mi no wa nie lub zmniej sze nie ba rier ogra ni cza ją cych uczest -
nic two be ne fi cjen tów po mo cy w ży ciu spo łecz nym, za wo do wym i w do stę -
pie do edu ka cji. Pro gram jest fi nan so wa ny ze środ ków PFRON, na to miast
je go re ali za to rem jest Po wiat Sta szow ski. 

Pro gram obej mu je na stę pu ją ce ob sza ry wspar cia: ob szar A – po moc w za ku pie
i mon ta żu oprzy rzą do wa nia do po sia da ne go sa mo cho du; ob szar B1 – po moc w za -
ku pie spe cja li stycz ne go sprzę tu kom pu te ro we go wraz z opro gra mo wa niem; ob szar
B2 – po moc w za ku pie urzą dzeń lek tor skich; ob szar B3 – po moc w za ku pie urzą -
dzeń braj low skich; ob szar B4 – do fi nan so wa nie szko leń w za kre sie ob słu gi na by te -
go w ra mach pro gra mu sprzę tu kom pu te ro we go i opro gra mo wa nia lub urzą dzeń
lek tor skich al bo braj low skich; ob szar C – po moc w za ku pie wóz ka in wa lidz kie go
o na pę dzie elek trycz nym; ob szar D – po moc w utrzy ma niu spraw no ści tech nicz nej
po sia da ne go wóz ka in wa lidz kie go o na pę dzie elek trycz nym; ob szar E – po moc
w uzy ska niu pra wa jaz dy ka te go rii B; ob szar F – po moc w utrzy ma niu ak tyw no ści
za wo do wej po przez za pew nie nie opie ki dla oso by za leż nej.

Do fi nan so wa nie bę dzie na stę po wa ło na pi sem ny wnio sek oso by nie peł no -
spraw nej, za miesz ka łej na te re nie po wia tu sta szow skie go, za wie ra ją cy rów nież uza -
sad nie nie wska zu ją ce na zwią zek udzie le nia do fi nan so wa nia z moż li wo ścią re ali za -
cji ce lów pro gra mu. 

Wnio ski bę dą przyj mo wa ne w okre sie od dnia 1 sierp nia 2012 r. do dnia 30
wrze śnia 2012 r. w Sta ro stwie Po wia to wym w Sta szo wie ul. Świer czew skie go 7.

Dru ki wnio sków są do stęp ne w sie dzi bie Wy dzia łu Spraw Oby wa tel skich i Za -
rzą dza nia Kry zy so we go, po kój B -4 tel. 15-864-68-12. Moż na je tak że po brać po ni -
żej ni niej szej in for ma cji.  

Obec nie po wiat ocze ku je na za war cie umo wy z Pań stwo wym Fun du szem Re -
ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych skut ku ją cej otrzy ma niem środ ków fi nan so -
wych na re ali za cję pro gra mu.     

STA RO STA STA SZOW SKI

AN DRZEJ KRU ZEL

Ma lo wa ny Szy dłów
Dwu dzie stu ar ty stów z Ukra iny, Moł da wii, Ru mu nii, Buł ga rii i Pol ski przez
dwa ty go dnie utrwa la li na swych płót nach pięk no i ta jem ni czość śre dnio -
wiecz nych za byt ków szy dłow skie go gro du oraz uro ki kra jo bra zów zie mi
sta szow skiej.

W po wie cie sta szow skim trwa dwu ty go dnio wy ple ner ma lar ski z udzia łem ar -
ty stów: ukra iń skich, moł daw skich i pol skich, cho ciaż w skła dzie,, moł daw skiej dru -
ży ny” zna leź li się rów nież oby wa te le Ru mu nii i Buł ga rii. 

W su mie 20 ar ty stów, w cza sie 14 dni pra cy utrwa li na płót nach pięk no i ta -
jem ni czość śre dnio wiecz nych za byt ków szy dłow skie go gro du, jak rów nież i uro ki
kra jo bra zów zie mi sta szow skiej. Or ga ni za to rem te go wy da rze nia są Gmin ne Cen -
trum Kul tu ry w Szy dło wie i Sta ro stwo Po wia to we w Sta szo wie. 

Im pre za jest kon ty nu acją po dob ne go ple ne ru, ja ki w tym sa mym miej scu i cza -
sie od był się rok te mu. Pa tro nat nad oby dwo ma twór czy mi spo tka nia mi ob ję li am -
ba sa do ro wie Ukra iny w Pol sce Mar ki jan Mal skyj i Moł da wii Iu rie Bo drug. Po dob -
nie jak przed ro kiem, każ dy z ar ty stów zo bo wią za ny jest do na ma lo wa nia dwóch
ob ra zów, z któ rych je den po zo sta nie w Szy dło wie lub w Sta szo wie, a dru gi zo sta -
nie za bra ny przez au to ra. Za koń cze nie ple ne ru za pla no wa no na naj bliż szy pią tek 3
sierp nia, o go dzi nie 17,00 w szy dłow skiej sy na go dze. Wszyst kich chęt nych ser decz -
nie za pra sza my. 

Po dob nie jak rok te mu, zo sta nie wy da ny ka ta log po ple ne ro wy pre zen tu ją cy te -
go rocz ny do ro bek ar ty stycz ny i ży cio ry sy au to rów prac, a na ma lo wa ne ob ra zy bę -
dą pre zen to wa ne w szy dłow skiej sy na go dze do koń ca paź dzier ni ka br. Więk szość
środ ków na re ali za cję ple ne ru po zy ska no z Pro gra mu Ope ra cyj ne go,, Ry by” ŚBBR
w Kiel cach.

TEKST I FO TO. JAN MA ZAN KA

Ścia na dla
Sta szo wa
9 lip ca zo sta ła za war ta umo wa po mię dzy po wia tem sta -
szow skim – sta ro stwem po wia to wym w Sta -
szo wie a Ar tu rem Pa wel cem pro wa dzą cym
dzia łal ność go spo dar czą pod na zwą Ryn ko -
wa Agen cja Świę to krzy ska Ar tur Pa we lec
na wy ko na nie do ku men ta cji pro jek to wej wraz
ze stu dium wy ko nal no ści za da nia in we sty -
cyj ne go pn.: „Bu do wa in sta la cji fo to wol ta icz -
nej na bu dyn ku Cen trum Kształ ce nia Prak -
tycz ne go w Sta szo wie wy twa rza ją cej ener gię
elek trycz ną na po trze by Po wia to we go Cen -
trum Spor to we go w Sta szo wie”. 

Cał ko wi te wy na gro dze nie ry czał to we wy ko -
naw cy za re ali za cję przed mio tu umo wy wy no si
19.700,00 zł brut to zaś ter min re ali za cji to 10
wrze sień 2012 rok. 

Te go sa me go dnia za war ta zo sta ła rów nież
umo wa z fir mą,, GE CO –WALLS s. c.” z sie dzi bą

w Pie cho wi cach na za pro jek to wa nie, do sta wę i mon taż ścia -
ny wspi nacz ko wej w re ali zo wa nym obec nie obiek cie pn.:,, Po -
wia to we Cen trum Spor to we w Sta szo wie” przy ul. Ko sza ro -
wej 7 wraz z do sta wą wy po sa że nia oraz prze pro wa dze niem
szko le nia z za kre su ob słu gi dla trzech osób. War tość  za da nia
opie wa na kwo tę 126.567,00 zł brut to zaś ter min  re ali za cji
upły wa w dniu 14 sierp nia 2012 ro ku.

TEKST. MA RIUSZ FI JAŁ KOW SKI, 

In we sty cyj ny li der

KOLUMNA SAMORZĄDOWA POWIATU STASZOWSKIEGO
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Wie le uczci wych lu dzi sta je się ofia -
rą oszu stów. Zło dzie je nie ma ją
żad nych skru pu łów. Że ru ją na na -
iw no ści, a czę sto na do bro ci star -
szych osób i okra da ją ich z ostat -
nie go gro sza. Są co raz bar dziej
bez względ ni. Co ja kiś czas od no to -
wu je my sy gna ły, że spraw cy uda ło
się oszu kać po krzyw dzo nych.

Tak by ło w przy pad ku 81-let niej
kiel czan ki. We wto rek nie zna ny męż -
czy zna za dzwo nił do niej po da jąc się za
jej wnucz ka po trze bu ją ce go po mo cy. Z
roz mo wy wy ni ka ło, że mło dzie niec
miał wy pa dek sa mo cho do wy i po trze -
bu je pie nię dzy na za ła twie nie „spra wy”.
Wnu czek za zna czył, że po pie nią dze
przy śle zna jo me go. Po 15 mi nu tach w
do mu ne stor ki zja wił się męż czy zna i
ode brał 11 tys. zło tych. Po ja kimś cza -
sie ko bie ta zo rien to wa ła się, że stra ci ła
swo je oszczęd no ści, a dzwo nią cy męż -
czy zna oka zał się oszu stem.

Nie ste ty, po mi mo licz nych ape li,
na te re nie na sze go wo je wódz twa, co ja -
kiś czas od no to wu je my przy pad ki
oszustw na szko dę osób star szych. We
wto rek na te re nie Kielc pró bo wa no
oszu kać kil ka osób. Dzwo niąc do ne -
sto rów za wsze po da wa li się za wnucz -

kę lub wnu ka. Z nie wia do mych przy -
czyn spraw cy nie do koń czy li swe go
prze stęp cze go pro ce de ru. Pa mię taj my
jed nak, że prze stęp cy dzwo nią pod
róż ny mi pre tek sta mi, czę sto po da jąc
się m. in. za człon ków ro dzi ny, no -
wych są sia dów lub pra cow ni ków ad mi -
ni stra cji.

Oszu ści wy ko rzy stu jąc na iw ność i
ła two wier ność osób star szych, naj czę -
ściej miesz ka ją cych sa mot nie, czę sto
gra jąc na ich uczu ciach, do ko nu ją kra -
dzie ży pie nię dzy lub war to ścio wych
przed mio tów. Po da ją się za zna cho rów,
zna jo mych człon ków ro dzi ny, uda ją li -
sto no szy, „ga zow ni ków”, roz no szą ulot -
ki lub ofe ru ją do sprze da ży atrak cyj ne
ce no wo to wa ry.

Oto kil ka przy kła dów
dzia ła nia spraw ców: 

Me to da „na wnucz ka”. Spraw cy
naj czę ściej dzwo nią na te le fon do mo -
wy pod szy wa jąc się pod człon ków ro -
dzi ny na przy kład wnu ka, sio strzeń ca i
pro szą o pil ne po ży cze nie go tów ki.
Po da ją czę sto ja kiś bła hy po wód, że
nie mo gą ode brać pie nię dzy oso bi ście
i wy ślą po pie nią dze zna jo me go, ze
wska za niem do kład ne go opi su oso by.

Po nie dłu gim cza sie do do mu ofia ry
przy cho dzi ów zna jo my, któ ry w imie -
niu rze ko me go człon ka ro dzi ny od bie -
ra pie nią dze.

Me to da „na do rę czy cie la” lub „in -
ka sen ta”. Spraw cy pod szy wa ją się pod
przed sta wi cie li róż nych in sty tu cji na
przy kład ad mi ni stra cji, opie ki spo łecz -
nej lub wy stę pu ją w cha rak te rze akwi zy -
to rów. Po wej ściu do miesz ka nia wy ko -
rzy stu ją nie uwa gę do mow ni ka prze szu -
ku ją i krad ną pie nią dze lub in ne war to -
ścio we przed mio ty.

Me to da „na do mo krąż cę”.  Spraw -
cy ofe ru ją moż li wość za ku pu róż nych
to wa rów na przy kład sprzę tu AGD, te -
le fo nii cy fro wej za wy jąt ko wo atrak cyj -
ną ce nę. Jed no cze śnie pro po nu ją pod -
pi sa nie umo wy przed wstęp nej na wy ko -
na nie usłu gi. Po pod pi sa niu oka zu je
się, że za to war na le ży za pła cić znacz nie
wię cej niż po ce nie pro po no wa nej na
po cząt ku.

Oszu stwa do ko ny wa ne przez oso -
by in nej na ro do wo ści. Oso by te ofe ru -
ją do sprze da ży róż ne go ro dza ju to wa -
ry, wy ko rzy stu jąc nie uwa gę oso by star -
szej czy sa mot nie miesz ka ją cej do ko nu -
ją kra dzie ży przed mio tów war to ścio -
wych i pie nię dzy.

Dla te go pa mię taj cie! Nie wpusz -
czaj cie i nie za pra szaj cie do do mu osób
nie zna nych i przy pad ko wo po zna nych;
bę dąc w do mu i wy cho dząc z nie go za -
my kaj cie drzwi na zam ki; za nim otwo -
rzy cie drzwi zo bacz cie przez wi zjer lub
okno kto za ni mi stoi, czy jest to oso -
ba Wam zna na; w przy pad ku osób po -
da ją cych się za pra cow ni ka in sty tu cji
żą daj cie po ka za nia le gi ty ma cji lub iden -
ty fi ka to ra; je śli mu si cie wpu ścić do
miesz ka nia oso bę ob cą, nie zo sta wiaj -
cie go ani na chwi lę sa me go; nie prze -
cho wuj cie w miesz ka niu du żych ilo ści
pie nię dzy i przed mio tów war to ścio -
wych, prze trzy muj cie je w ban ku, drob -
ne kwo ty trzy maj cie w róż nych miej -
scach, zna nych tyl ko Wam; nie in for -
muj cie ni ko go kie dy po bie ra cie ren tę
czy eme ry tu rę i w ja kiej kwo cie; je że li
mu si cie pod pi sać ja kąś umo wę to
spraw dzaj cie wia ry god ność oso by, za -
dzwoń cie do da nej in sty tu cji lub po -
wiedz cie, że zgło si cie się oso bi ście;
przed pod ję ciem de cy zji co do prze ka -
za nia pie nię dzy, sa mi skon tak tuj cie się
z oso bą, za któ rą po da je się te le fo nicz -
ny roz mów ca.

Ra dzi my, aby zwra cać szcze gól ną
uwa gę na oso by, któ re od wie dza ją na -

sze do my, szcze gól nie wów czas, kie dy
są to oso by nam ob ce. Naj le piej nie ko -
rzy staj my z ich usług, bądź po pro śmy
są sia da lub zna jo me go, aby był bli sko
nas, w cza sie ta kiej wi zy ty. Tyl ko dzię ki
ostroż no ści i prze zor no ści mo że my
unik nąć nie przy jem nych zda rzeń.

Ape lu je my rów nież do bli skich
osób star szych. Za dbaj cie Pań stwo o
bez pie czeń stwo se nio rów. Po wiedz cie
im o za gro że niach, uczul cie na opi sy -
wa ne prze stęp cze tech ni ki, z któ rych
ko rzy sta ją oszu ści. Po roz ma wiaj cie ze
swo imi ro dzi ca mi bądź dziad ka mi o
czy ha ją cych na nich za gro że niach ze
stro ny ta kich osób. 

Wpłyń cie Pań stwo na oso by star sze
by kon tak to wa ły się z Wa mi i py ta ły o
ra dę. W każ dej sy tu acji, bu dzą cej Pań -
stwa po dej rze nia, co do nie zgod nych z
pra wem in ten cji, nie zna nych osób na le -
ży się kon tak to wać z Po li cją. Po li cjan ci
na pew no spraw dzą każ dy ta ki sy gnał i
być mo że uda się zła pać oszu stów na
go rą cym uczyn ku.

O wszyst kich pró bach wy łu dze nia
pie nię dzy, na tych miast in for muj cie
Pań stwo po li cję ko rzy sta jąc z nu me ru
alar mo we go 997 lub 112. Pa mię taj my,
że tyl ko na sza ostroż ność, czuj ność i
dy stans do prze ka zy wa nych in for ma cji
spo wo du ją, iż nie sta nie my się ko lej ną
ofia rą oszu stwa!

GA

Strzeż się „fałszywych wnuczków”

W nie dziel ne po po łu dnie czte rech
męż czyzn tra fi ło do szpi ta la z po pa rze -
nia mi od nie sio ny mi wsku tek ude rze nia
pio ru na. Do zda rze nia do szło w miej -
sco wo ści Tur na wiec w po wie cie ka zi -
mier skim. Męż czyź ni w wie ku od 24
do 60 lat pra co wa li na po lu przy żni -
wach. Za sta ła ich bu rza i schro ni li się
pod kom baj nem, w któ ry praw do po -
dob nie ude rzył pio run. Po szko do wa ni
tra fi li do szpi ta la z z po pa rze nia mi róż -
ne go stop nia. 

Dzię ki ob ser wa cjom do ko ny wa -
nym przez sa te li ty, wie my, że w każ dej
se kun dzie na na szej pla ne cie do cho dzi
do oko ło 44 wy ła do wań at mos fe rycz -
nych. Nie ste ty w ostat nim cza sie czę -
sto sły szy my tak że o wy pad kach śmier -
tel nych. Jak się jed nak oka zu je nie każ -
de po ra że nie pro wa dzi do śmier ci.
Wbrew po zo rom aż dzie więć na dzie -
sięć tra fio nych osób prze ży wa. Czę sto
jed nak ich ży cie ule ga dia me tral nej
prze mia nie. Po za czy sto fi zycz ny mi
ob ja wa mi, zmia nie ulec mo że psy chi -
ka ofia ry. Po szko do wa ni za zwy czaj nie
pa mię ta ją sa me go zda rze nia, czę sto
tra cą przy tom ność, chwi lo wo na wet
wzrok i słuch. Po prze bu dze niu są bar -
dzo za gu bio ne i zdez o rien to wa ne.
Prąd elek trycz ny, któ ry prze pły wa
przez mię śnie po wo du je ich skurcz. Je -
śli jest on wy jąt ko wo sil ny mo że na wet
po ła mać ko ści. Naj bar dziej wi docz ne
ob ja wy po ra że nia to opa rze nia. Mo gą
wy stą pić za rów no w miej scu bez po -
śred nie go tra fie nia jak i w od le głych
re jo nach cia ła. Prze pływ prą du mo że
rów nież za bu rzyć pra cę ser ca i mo -
men tal nie pod grzać cia ło do bar dzo
wy so kiej tem pe ra tu ry. 

Wia do me jest, że le piej za po bie -
gać niż le czyć. Co więc zro bić gdy
za no si się na bu rzę? Jak uchro nić się
przed ude rze niem pio ru na? Naj lep -
szym roz wią za niem są bu dyn ki za -
opa trzo ne w pio ru no chron. Jed nak

gdy znaj dzie my się na otwar tej prze -
strze ni pa mię taj my, aby nie sta wać
pod drze wa mi. Naj lep szym roz wią -
za niem jest zna le zie nie ja kie goś za -
głę bie nia w te re nie, a je śli i to jest
nie moż li we na le ży kuc nąć i złą czyć

sto py. Na le ży bez zwłocz nie zdjąć
wszel kie me ta lo we przed mio ty
i ozdo by, któ re mo gą wy wo łać po pa -
rze nia. Sy tu acja jest naj bar dziej nie -
przy jem na w gó rach. Wte dy trze ba
jak naj szyb ciej zejść ze szczy tów

i od sło nię tych gra ni. W każ dym
przy pad ku uni kaj my po zo sta wa nia
w po bli żu zbior ni ków i cie ków wod -
nych. Bar dzo do brym schro nie niem
jest sa mo chód, któ ry dzia ła jak klat -
ka Fa ra daya. 

Uwa ga na pio ru ny!
La to jest okre sem kie dy co raz czę ściej sły szy my o wy pad kach spo wo do wa nych wy ła do wa nia mi at mos fe rycz ny mi. 



Kultura 13

Li te ra ci w Sta szo wie
W pierw szym ty go dniu lip ca w Sta szo wie od by wał się IV ple ner li te rac ki.
Or ga ni za to rem był od dział kie lec ki Związ ku Li te ra tów Pol skich przy wspar -
ciu po wia tu sta szow skie go, mia sta i gmi ny Sta szów, Ze spo łu Szkół im. Sta -
ni sła wa Sta szi ca w Sta szo wie oraz Nad le śnic twa Sta szów. 

W ple ne rze uczest ni czy li przede wszyst kim li te ra ci sku pie ni w kie lec kim od -
dzia le Związ ku Li te ra tów Pol skich, głów nie z te re nu wo je wódz twa świę to krzy skie -
go, ale tak że z War sza wy, Szcze ci na, Gdy ni, By to mia, Ło dzi, a na wet z Wę gier.
Wśród uczest ni ków by li po eci, pro za icy i ese iści, z któ rych część zaj mu je się rów -
nież ma lar stwem i rzeź bą. 

Sta szów tra dy cyj nie był sta łym miej scem po by tu, z któ re go od by wa no po dró -
że do ko lej nych gmin po wia tu oraz nie co da lej. Wy bie ra ne tra sy pro wa dzi ły m. in.
przez Łub ni ce, Ole śni cę, Osiek i Bo go rię. Od wie dzo no też Be szo wą, Eu ro pej skie
Cen trum Baj ki w Pa ca no wie, Nie kra sów, Dom Ada ma Bie nia w Ossa li, Ujazd i Kli -
mon tów. 

W in ter na cie Ze spo łu Szkół im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Sta szo wie od by wa ły się
co dzien ne, wie czor ne spo tka nia au tor skie. By ły one do sko na łą oka zją do po zna wa -
nia naj now szych li te rac kich do ko nań uczest ni ków ple ne ru, a tak że prze ra dza ły się
w dys ku sje na te mat miej sca li te ra tu ry w bu do wa niu świa do mo ści współ cze sne go
czło wie ka, moż li wo ści do cie ra nia do po ten cjal ne go czy tel ni ka, ro li ad mi ni stra cji
w stwa rza niu przej rzy stych me cha ni zmów sprzy ja ją cych wzbo ga ca niu po strze ga nia
świa ta po przez li te ra tu rę. 

Pod czas pierw sze go wie czo ru z kon cer tem pio se nek wła snych kom po zy cji
do słów uczest ni ków ple ne ru wy stą pił Ce za ry Staw ski. Na ostat ni wie czór spo tkań,
bę dą cy jed no cze śnie pod su mo wa niem ple ne ru, przy był Sta ro sta Sta szow ski An -
drzej Kru zel oraz Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Sta szów Ro mu ald Gar czew ski. Wśród
po dzię ko wań zwią za nych z do tych cza so wy mi dzia ła nia mi, po ja wia ły się de kla ra cje
i na dzie je na ko lej ne spo tka nia w przy szłych la tach. 

Jak po ka zu ją do świad cze nia do tych cza so wych ple ne rów, każ dy z nich przy no -
si in spi ra cje i owo cu je utwo ra mi pu bli ko wa ny mi w wy daw nic twach po ple ne ro wych
oraz in dy wi du al nych to mach po szcze gól nych au to rów, zo sta wia jąc śla dy zie mi sta -
szow skiej. 

W ple ne rze uczest ni czy li: Sta ni sław Ny czaj – pre zes od dzia łu kie lec kie go Związ -
ku Li te ra tów Pol skich, An na Bła chuc ka (Ma ło goszcz), Wło dzi mierz Kła czyń ski
(Go le szów), Be ne dykt Ko zieł (Po ła niec), Te re sa Łuc ka (Nie tu li sko), Bo gu sław Pa ster -
nak (Kiel ce), Ire na Paż dzierz (Kiel ce), Uta Przy boś (War sza wa), Ma rek Rak (Wę gry),
Wła dy sław Sa do cha (Sta szów), Te re sa Sto pie rzyń ska -Siek (War sza wa), Elż bie ta
Strzał kow ska (Gdy nia), Ka zi mie ra Szczy ku to wicz (Kiel ce), Wła dy sła wa Szproch
(Kiel ce), Zby sław Śmi giel ski (By tom), Ja nusz Ter mer (War sza wa), Zo fia Wa las
(Ostro wiec Świę to krzy ski), Ma ria Włod no (Kiel ce), Ewa Woj ta sik (Szcze cin) i Iwo -
na Zie liń ska -Za mo ra (Łódź). 

BE NE DYKT KO ZIEŁ

Bu skie Sa mo rzą do we Cen trum Kul tu ry po raz
pierw szy w cza sie wa ka cji po dej mu je się or ga ni -
za cji warsz ta tów rzeź biar skich. Od bę dą się one
od 6 do 20 sierp nia 2012 r. w dwóch gru pach:
pła sko rzeź by oraz rzeź by wiel ko for ma to wej.
Udział w warsz ta tach jest bez płat ny, są one do fi -
nan so wa ne w ra mach „ma łych pro jek tów” Pro -
gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta
2007 – 2013 – osi IV „Le ader”. 

Do dys po zy cji uczest ni ków bę dą udo stęp nio ne nie od -
płat nie na rzę dzia oraz ma te riał rzeź biar ski. Za ję cia po pro wa -

dzą pań stwo An drzej i Do ro ta Wa li jew scy, do świad cze ni ar -
ty ści rzeź bia rze re ali zu ją cy licz ne pro jek ty ar ty stycz ne w Pol -
sce i za gra ni cą. 

Warsz ta ty skie ro wa ne są za rów no do ama to rów, któ rzy
po raz pierw szy bę dą zma gać się z rzeź bą w drew nie, jak
i twór ców, któ rzy już mie li kon takt z tą dzie dzi ną sztu ki. Po -
wsta łe rzeź by bę dą sta no wić sta łą eks po zy cję na te re nach zie -
lo nych przy Do mu Kul tu ry. Or ga ni za to rzy ma ją rów nież za -
miar wśród po wsta łych pła sko rzeźb wy brać te, któ re bę dą
pro to ty pem mar ko wej pa miąt ki z Bu ska -Zdro ju. 

Za pi sy na warsz ta ty są przyj mo wa ne w dzia le ar ty stycz -
nym Do mu Kul tu ry, po kój 302 na II pię trze oraz pod nr te -
le fo nu 41 378 23 19 w. 27. Za pra sza my

Warsz ta to we
wa ka cje
Dom Kul tu ry w Bu sku -Zdro ju pro -
wa dzi za pi sy na warsz ta ty ar ty -
stycz ne od by wa ją ce się w ra mach
„La ta z Kul tu rą 2012”. Udział w za -
ję ciach jest bez płat ny. Za pra sza my
dzie ci i mło dzież oraz oso by do ro -
słe. Za pi sy na za ję cia przyj mu je
Dział Ar ty stycz no – Mu zycz ny
BSCK pod nr te le fo nu 41 378 23 19
w. 27. 

Już od 16 lip ca przez trzy wa ka cyj -
ne ty go dnie: w po nie dział ki, śro dy
i piąt ki w pra cow ni pla stycz nej Do mu
Kul tu ry od go dzi ny 10.00 do 12.00 od -
by wa ją się warsz ta ty ma lar stwa wi tra żo -
we go na szkle dla dzie ci i mło dzie ży.
Uczest ni cy za jęć ko rzy sta ją z pro fe sjo -
nal nych ma te ria łów pod okiem uzna ne -
go ar ty sty pla sty ka.

Od 6 do 20 sierp nia za pra sza my
na bez płat ne warsz ta ty rzeź biar skie
„Wraż li wość w drew nie ukry ta”. Za ję cia
bę dą od by wa ły się w dwóch gru pach:
pła sko rzeź by i rzeź by wiel ko for ma to -
wej. Po pro wa dzą je ar ty ści rzeź bia rze,
au to rzy licz nych zre ali zo wa nych pro -
jek tów. 

Dom Kul tu ry za pra sza rów nież
wspól nie z Fun da cją Sport i Zdro wie
na za ję cia ca po eiry – eg zo tycz nej sztu -
ki wal ki, któ ra za wie ra ele men ty tań ca.
Bę dą się one od by wa ły od 13 do 17
sierp nia. Za pra sza my. 

Wraż li wość
w drew nie
ukry ta



Dwie se kun dy, to mi ni mal ny dy -
stans mię dzy po jaz da mi przy sprzy -
ja ją cych wa run kach at mos fe rycz -
nych ja dąc z pręd ko ścią do. Na le ży
go zwięk szyć o mi ni mum se kun dę
ja dąc za jed no śla dem, du żym au -
tem oraz pod czas nie po go dy. Utrzy -
my wa nie zbyt ma łej od le gło ści
od po prze dza ją ce go po jaz du jest
jed ną z naj częst szych przy czyn wy -
pad ków na pro stym od cin ku dro gi.

19 proc. mło dych kie row ców przy -
zna je się do jaz dy zbyt bli sko po prze dza -
ją ce go au ta, na to miast wśród star szych
jest to je dy nie 6 pro cent. Zbyt ma ły dy -
stans czę ściej utrzy mu ją kie row cy ja dą cy
sa mo cho da mi spor to wy mi oraz ty pu
SUV, więk szą od le głość za cho wu ją na to -
miast pro wa dzą cy po jaz dy ro dzin ne
oraz z seg men tu aut eko no micz nych.
We dług ko dek su dro go we go kie row ca
zo bo wią za ny jest do za cho wa nia od stę -

pu nie zbęd ne go do unik nię cia zde rze nia
w ra zie ha mo wa nia lub za trzy ma nia się
po jaz du bę dą ce go z przo du (art. 19, par.
2, pkt 3). Od le głość od po jaz du po prze -
dza ją ce go trze ba zwięk szać za wsze, gdy
wa run ki at mos fe rycz ne lub ob cią że nie
sa mo cho du spra wia ją, że wy dłu ża się
dro ga ha mo wa nia. Prze słan ką do zwięk -
sze nia od le gło ści jest tak że ogra ni czo -
na wi docz ność, czy li np. jaz da no cą
po nie oświe tlo nej dro dze lub we mgle.
Z te go po wo du tak że na le ży zwięk szać
dy stans za du żym po jaz dem. Ja dąc bez -
po śred nio za in nym sa mo cho dem,
w szcze gól no ści za cię ża rów ką czy au to -
bu sem, nie wi dzi my te go, co dzie je się
na dro dze przed lub obok nie go.

Kie row cy po win ni za cho wy wać
więk szą od le głość rów nież ja dąc za mo -
to cy kli sta mi, gdyż ci czę sto ha mu ją po -
przez wy tra ca nie szyb ko ści i re duk cję
bie gów, co ozna cza, że ja dą cy za ni mi
kie row cy nie mo gą li czyć wy łącz nie
na sy gnał świetl ny ja ko in for ma cję
o czyn no ści ha mo wa nia. 

Nie do pusz czal ne jest po nad to
pod jeż dża nie bar dzo bli sko po prze dza -
ją ce go au ta w ce lu wy mu sze nia zje cha -
nia na są sied ni pas. Nie tyl ko jest to
groź ne ze wzglę du na brak miej sca
do ha mo wa nia w przy pad ku na głe go
zda rze nia, ale tak że mo że wy stra szyć
kie row cę, któ ry na gle mo że wy ko nać
nie bez piecz ny ma newr.

War to przy jąć za sa dę, że je śli kie -
row ca po ru sza się ze sta łą pręd ko ścią
i nie ma za mia ru wy prze dzać, le piej jest
utrzy my wać od stęp więk szy niż 3 se -

kun dy ze wzglę du na wi docz ność dro -
gi, unie za leż nie nie się od za cho wań kie -
row cy ja dą ce go przed na mi i dłuż szy
czas, któ ry ma my wte dy na re ak cję.
Więk szy od stęp prze kła da się też
na eko no mię spa la nia, bo jaz da sta je się
bar dziej rów no mier na.

Znacz na część ude rzeń w tył sa mo -
cho du jest spo wo do wa na utrzy my wa -
niem zbyt ma łe go dy stan su mię dzy po -
jaz da mi. Nie za cho wa nie bez piecz nej
od le gło ści mię dzy po jaz da mi jest tak że
od lat jed ną z głów nych przy czyn wy -
pad ków na pro stych od cin kach dróg.

Jak okre ślić od le głość w se kun dach:
Wy bierz na dro dze przed so bą punkt
od nie sie nia np. znak dro go wy, drze wo.
W mo men cie, gdy po prze dza ją cy sa mo -
chód mi nie wy zna czo ne miej sce, za -
cznij od li czać czas. Gdy przód two je go
au ta do je dzie do te go sa me go punk tu,
prze stań li czyć. Licz ba se kund mię dzy
mo men tem, kie dy au to przed na mi mi -
ja da ny punkt a chwi lą kie dy na sze au -
to do jeż dża to te go sa me go miej sca
ozna cza od le głość mię dzy po jaz da mi.

Tre ne rzy Szko ły Jaz dy Re nault pod -
po wia da ją w ja kich przy pad kach na le ży
zwięk szyć dy stans od sa mo cho du ja dą -
ce go z przo du: Gdy dro ga jest mo kra,
ośnie żo na lub ob lo dzo na. Przy ogra ni -
czo nej wi docz no ści – pod czas mgły,
opa dów desz czu i śnie gu. Ja dąc za du -
żym po jaz dem – au to bu sem, sa mo cho -
dem cię ża ro wym itp. Ja dąc za mo to cy -
klem, mo to ro we rem. Gdy ho lu je my in -
ny po jazd lub na sze au to jest bar dzo
ob cią żo ne.
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Fel gi alu mi nio we nie wąt pli wie do -
da ją sa mo cho do wi uro ku i pod kre -
śla ją je go in dy wi du al ny cha rak ter.
Ich do bór do kon kret ne go au ta nie
jest jed nak wy łącz nie kwe stią es te -
ty ki. To tak że kwe stia bez pie czeń -
stwa. Jak do brać od po wied nie ob -
rę cze, aby dłu go cie szyć się ich
uży wa niem.

Kie row cy, któ rzy de cy du ją się
na za kup felg alu mi nio wych do swo je -
go sa mo cho du sta ją obec nie przed nie
la da wy zwa niem. Wie lo ra kość mo de li,
wzo rów i ma rek jest na ryn ku bar dzo
du ża i mo że przy wró cić o za wrót gło -
wy. Do te go do cho dzi nie zwy kle istot -
na kwe stia pre cy zyj ne go do bo ru
do kon kret ne go mo de lu sa mo cho du,
aby speł nia ły wszel kie nor my bez pie -
czeń stwa. Nie mniej waż na jest rów -
nież po praw na eks plo ata cja ob rę czy,
co prze kła da się na ich ży wot ność.

Ko ła sa mo cho du, to je dy ny ele -
ment po jaz du ma ją cy bez po śred ni kon -
takt z dro gą i od po wia da ją za sze reg
istot nych pa ra me trów jezd nych wpły -
wa ją cych na bez pie czeń stwo i kom fort
jaz dy. Fel gi kół ma ją w tym du ży swój
udział, dla te go pod czas za ku pu klu czo -
wy jest pra wi dło wy ich do bór.

Wie lu kie row ców ku pu je no we fel -
gi alu mi nio we na au kcjach in ter ne to -
wych, czy w skle pach wy sył ko wych bio -
rą pod uwa gę je dy nie dwa pa ra me try:
śred ni cę i roz staw otwo rów mon ta żo -
wych. To du ży błąd! Ko niecz ne jest
uwzględ nie nie kil ku in nych, rów nie
istot nych wy tycz nych: sze ro kość wy ra -
żo ną w ca lach, od sa dze nie zwa ne ina -
czej ET lub of f se tem oraz śred ni cę osa -
dze nia fel gi na pia ście, czy li do pa so wa -
nie otwo ru cen tral ne go do śred ni cy pia -
sty np.: Ø 65 mm. 

Po nad to fel gi ma ją okre ślo ną no -
śność oraz moc sil ni ka po jaz du z któ -
rym przyj dzie im współ pra co wać. Pa ra -
me try te są ści śle okre ślo ne dla da nej
mar ki i mo de lu sa mo cho du i mo że my
je zna leźć m. in. w ka ta lo gach da ne go
pro du cen ta ob rę czy. 

Gwa ran cję ja ko ści felg da ją przy -

zna ne jej cer ty fi ka ty. Otrzy mu ją je te
pro duk ty, któ re prze szły ry go ry stycz ne
ba da nia okre ślo ne w Re gu la mi nie 124
Eu ro pej skiej Ko mi sji Go spo dar czej. Po -
win ni śmy jed nak wy ka zać du żą czuj -
ność, po nie waż ostat nio na pol skim
ryn ku po ja wi ło się wie le ta nich ob rę czy
z Da le kie go Wscho du, któ re ow szem
ma ją cer ty fi kat, ale przy zna ny wy łącz -
nie fa bry ce, a nie kon kret nej fel dze. Są
one nie bez piecz ne w eks plo ata cji, po -
nie waż czę sto nie speł nia ją no mi nal nej
no śno ści okre ślo nej przez pro du cen ta
po jaz du. Na bez pie czeń stwie i zdro wiu
nie opła ca się oszczę dzać i war to za tem
wy bie rać fel gi uzna nych ma rek, któ re
dba ją o wy so ką ja kość po par tą sze re -
giem te stów. 

Przy pad ko we, nie zgod ne z uwa -
run ko wa nia mi tech nicz ny mi po jaz du
do bra nie ob rę czy nie sie za so bą ry zy -
ko uszko dzeń me cha nicz nych za rów -
no ko ła, jak i ele men tów sa mo cho du.
Naj czę ściej spo ty ka ne kon se kwen cje,
to ocie ra nie opo ny o ele men ty ka ro se -
rii lub za wie sze nia po jaz du. Mo że
ono wy stę po wać w okre ślo nych sy tu -
acjach; przy znacz nym ob cią że niu po -
jaz du, na głych prze chy łach zwią za -
nych z po ko ny wa niem za krę tów lub
nie rów no ści dro go wych. Ze wzglę dów
bez pie czeń stwa jest to nie do pusz czal -
ne, na wet je śli wy stę pu je spo ra dycz -
nie! 

Źle do bra na fel ga mo że rów nież
unie moż li wić po praw ne jej osa dze nie
na pia ście i co za tym idzie od po wied -
nie wy cen tro wa nie. W efek cie ko ło bę -
dzie wi bro wać znacz nie ob ni ża jąc kom -
fort jaz dy oraz bez pie czeń stwo. 

Nie mniej waż ne jest rów nież sa mo
za mon to wa nie felg do au ta. Trze ba pa -
mię tać, że ko niecz ne jest uży cie wy -
łącz nie tych śrub i na krę tek, któ re de -
dy ko wa ne są kon kret ne mu mo de lo wi
ob rę czy i ści śle zwią za ne z okre ślo nym
mo de lem sa mo cho du. Złe ele men ty
mon ta żo we mo gą do pro wa dzić do sa -
mo ist ne go ich od krę ce nia w cza sie eks -
plo ata cji.

Trzy maj się na dy stans

Fel gi alu mi nio we, czy war to? Przy go tuj
szy by na la to 
Przed wy ru sze niem w dłuż szą tra sę war to zro bić prze -
gląd sa mo cho du. Na le ży jed nak pa mię tać, że rów nie
waż ny, jak spraw dze nie ole ju czy ci śnie nia po wie trza
w ko łach jest prze gląd sta nu szy by czo ło wej. Po zi mie
szy ba bar dzo czę sto jest po ry so wa na lub po sia da ubyt -
ki, co zmniej sza wi docz ność oraz bez pie czeń stwo jaz dy. 

Znisz czo na, nie spraw na szy ba przy czy nia się nie tyl ko
do zmniej sze nia kom for tu jaz dy, ale mo że rów nież sta no wić
re al ne za gro że nie, a tak że być po wo dem otrzy ma nia man da -
tu lub na wet utra ty do wo du re je stra cyj ne go. Każ dy uby tek
zna czą co ob ni ża wy trzy ma łość szy by, w ra zie wy pad ku po -
dusz ka po wietrz na nie ma na czym się oprzeć, przez co
w ogó le nie za pew nia bez pie czeń stwa. 

Naj wię cej uszko dzeń zda rza się w se zo nie zi mo wym.
Przy czy ną jest czę ste skro ba nie, uży wa nie wy cie ra czek na za -
lo dzo nej szy bie oraz dzia ła nie so li oraz pia sku. 

Prze glą du sta nu szyb po win no się do ko ny wać co ro ku,
po se zo nie zi mo wym lub co 10 tys. ki lo me trów. Moż na zro -
bić to we wła snym za kre sie lub zgło sić się do pro fe sjo nal ne -
go ser wi su.

Je śli zde cy du je my się na sa mo dziel ny spraw dzian szy -
by, war to pa mię tać o kil ku kwe stiach. Pierw szym ele men -
tem jest oce na przej rzy sto ści. Je śli czy sta szy ba sta ła się
sza ra, ma to wa lub mniej przej rzy sta jest to ozna ką jej zu -
ży cia. W tym wy pad ku na da je się ona je dy nie do wy mia -
ny. Po dob nie jest w przy pad ku po ja wie nia się za ry so wań.
Naj czę ściej są one wy ni kiem złe go sta nu wy cie ra czek lub
złe go spo so bu czysz cze nia np. twar dą szczot ką. Tu po -
trzeb na bę dzie wy mia na nie tyl ko szy by, ale naj praw do po -
dob niej rów nież wy cie ra czek. 

Od pry ski oraz za ry so wa nia naj ła twiej jest za uwa żyć z ze -
wnątrz sa mo cho du. Wy jąt ko wo waż na jest do kład ność oglę -
dzin, po nie waż na wet ma łe uszko dze nie zmniej sza wy trzy ma -
łość szy by oraz mo że szyb ko się po więk szyć. Ma ły od prysk,
do 24 mm, czy li nie prze kra cza ją cy wiel ko ści mo ne ty pię cio -
zło to wej ła two na pra wić w pro fe sjo nal nym ser wi sie, ta ka na -
pra wa trwa oko ło 20 mi nut, a szy ba od zy sku je swo je wła ści -
wo ści. 

W tra sie nie zwy kle waż na jest rów nież czy stość szy by. Dla
jej za pew nie nia war to zde cy do wać się na za sto so wa nie do -
stęp nej od nie daw na naj now szej tech no lo gii, po wło ki hy dro -
fo bo wej ina czej zwa nej nie wi dzial ną wy cie racz ką. Jest to war -
stwa, któ ra na ło żo na na szy bę spra wia, że wo da oraz brud nie
przy le ga ją do ta fli. Dzię ki te mu przy pręd ko ści po nad 80
km/h uży wa nie wy cie ra czek oka zu je się zbęd ne. Na ło że nie ta -
kiej po wło ki w ser wi sie to koszt 50 zł.
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Be nia mi nek świę to krzy skiej IV Li -
gii, MKS Bu sko przy go to wu je się
do no we go se zo nu. Pod opiecz ni
Sła wo mi ra Grze si ka tre nu ją na wła -
snych obiek tach, a tak że gra ją me -
cze kon tro l ne.

Z dru ży ną tre nu je kil ku no wych za -
wod ni ków: Piotr Raj ca z Pia sta Stop ni -
ca, wy cho wa nek bu skie go klu bu,
a ostat nio gra ją cy w SMS Łódź Bar tosz
Pi wo war czyk oraz po moc nik Ko ro ny
Kiel ce Mi chał Pio trow ski. Do ka dry
pierw sze go ze spo łu włą czo nych zo sta ło
tak że trzech mło dych pił ka rzy z dru ży -
ny re zerw: obroń ca Ja kub Kor dos, po -
moc nik Grze gorz Na le pa i na past nik
Bar tosz Gra ca.

Mi chał Pio trow ski ma 20 lat.
Do bu skie go klu bu zo stał wy po ży czo -
ny na pół ro ku. Jest wy cho wan kiem
Wi sły No wy Kor czyn. W se zo nie
2008/09 zo stał za wod ni kiem Ko ro ny
Kiel ce. Po cząt ko wo grał w dru ży nach
ju nior skich. Na stęp nie z po wo dze niem
grał i zdo by wał bram ki na bo iskach
Mło dej Eks tra kla sy. Za rząd klu bu wciąż
czy ni sta ra nia by bu ski atak wzmoc nił
Piotr Raj ca. W cią gu kil ku naj bliż szych
dni po win no się wy ja śnić czy na past nik
ze Stop ni cy za gra je sie nią w bar wach
MKS -u. 

Pierw szy spa ring dru ży na ro ze gra ła
18 lip ca w Kiel cach. Ry wa lem bu skiej
dru ży ny by ła dru ży na Ko ro ny Kiel ce
wy stę pu ją cą w Mło dej Eks tra kla sie.
Spo tka nie za koń czy ło się zwy cię stwem
kiel czan 2:0. Jed ną z bra mek dla Ko ro -
ny zdo był wy cho wa nek MKS Bu sko
Mi chał Przy by ła. 

Trzy dni póź niej for mę Zdro ju
spraw dzi li pił ka rze Na przo du Ję drze -
jów. Na sta dio nie w Bu sku -Zdro ju lep si

oka za li się pił ka rze Na przo du, któ -
rzy zwy cię ży li 2:0. Spa ring ten bu -
ska eki pa po trak to wa ła ja ko spraw -
dzian za wod ni ków ja ki mi dys po nu -
je. Każ dy z pił ka rzy do stał swo ją
szan se. W każ dej po ło wie za gra ły
dwie róż ne je de nast ki. 

25 lip ca w Sta ra cho wi cach
MKS ro ze grał ko lej ny spa ring
z trze cio li go wą Ju ven tą. Bu ski ze -
spół do te go spo tka nia przy stą pił
w bar dzo okro jo nym skła dzie cze go
efek tem by ła wy so ka po raż ka 6:1.
Ho no ro we tra fie nie zdo był Mi chał
Pio trow ski. 

Pierw sze spa rin go we zwy cię -
stwo bu ski ze spół od niósł 28 lip ca.
Na bo isku w Pia skach pod opiecz ni
tre ne ra Grze si ka po ko na li Pia sko -
wian ke aż 6:0. Trzy bram ki w tym
spo tka niu zdo był Piotr Raj ca.
Do bram ki tra fia li tak że Se ba stian

Kor czak, Ma riusz Bo gu szew ski i Ka mil
Ko se la.

Przed dru ży ną jesz cze dwa me cze
kon tro l ne. 1 sierp nia za gra ją z Ze ni tem
Chmiel nik, a trzy dni póź niej z Lu -
brzan ką Ka je ta nów. 12 sierp nia star tu je
IV li ga. MKS na wła snym sta dio nie po -
dej mo wał bę dzie Spar tę Ka zi mie rza
Wiel ka. Po czą tek spo tka nia o go dzi nie
17,00.

Dru ży na re zerw na to miast swo je
przy go to wa nia roz po czę ła 16 lip ca.
Na pierw szym tre nin gu tre ner Wie sław
Fran cuz mógł przyj rzeć się trzy na stu
za wod ni kom. Wśród nich by li trzej wy -
cho wan ko wie MKS Bu sko, bram karz
Ra do sław Stę pień, obroń ca Grze gorz
Szym czyk oraz po moc nik Łu kasz Ro -
gow ski, któ rzy na kon cie ma ją wy stę py
w III li dze w bar wach bu skie go klu bu,
dwaj bu scy ju nio rzy Łu kasz Czerw
i Piotr Syr kie wicz oraz no wy za wod nik
To masz Tre la. Po kon tu zji tre nin gi roz -
po czął Woj ciech Sci sło. Po ja wił się tak -
że ka pi tan ze spo łu Łu kasz Mro żek, ale
w tre nin gu nie brał udzia łu. Za ję cia od -
by ły się na bocz nym bo isku za za chod -
nią try bu ną bu skie go sta dio nu. Za wod -
ni cy ro ze gra li mię dzy so bą grę we -
wnętrz ną. 

Pierw szy spa ring dru ży na ro ze gra ła
19 lip ca z old boy ami AKS Bu sko,
w któ rym od nio sła zwy cię stwo 4:0.
W pla nach jest jesz cze mecz kon tro l ny
z Wi słą No wy Kor czyn i re zer wa mi Pia -
sta Stop ni ca. Roz gryw ki świę to krzy skiej
kla sy B star tu ją 2 wrze śnia. Na po czą -
tek bu skie re zer wy za gra ją na wła snym
sta dio nie z Ja wor ni kiem Gorz ków. Po -
czą tek spo tka nia za pla no wa no na go -
dzi nę 11,00.

DA MIAN BĄK

W nie dzie lę 29 lip ca na te re nie re -
kre acyj nym „Za le wu nad Czar ną”,
dwa ty go dnie po pierw szym tur nie -
ju Grand Prix Sta szo wa w Siat ków -
ce Pla żo wej od był się dru gi tur niej.
Jak oka za ło się nie ma „moc nych”
na sta szow ski du et Da mian Błasz -
cyk – Ka rol Leks.

Pierw szy po je dy nek pół fi na ło wy
za po wia dał się nie zwy kle pa sjo nu ją co.
Sta nę li na prze ciw ko sie bie zwy cię scy
po przed nie go tur nie ju Da mian Błasz -
czyk i Ka rol Leks oraz by li za wod ni cy
łódz kie go SMS -u Hu bert Ku row ski ze

Skar ży ska i Pa tryk Lam part z Po łań ca.
Zwy cię sko z te go po je dyn ku wy szli sta -
szo wia nie.

Dru gi pół fi nał wy gra ła pa ra Ka rol
Cho dy na i Ka mil Ślu sar czyk po ko nu -
jąc pa rę z Po łań ca Ja cek My ślak i Grze -
gorz Sta wec ki. Po je dy nek o trze cie
miej sce to czył się „punkt za punkt” ale
osta tecz nie w dwóch se tach wy gra li
mło dzi za wod ni cy Hu bert Ku row ski
i Pa tryk Lam part po ko nu jąc pa rę Ja cek
My ślak i Grze gorz Sta wec ki.

Fi nał, jak i ca ły tur niej „padł łu -

pem” Da mia na Błasz czy ka i Ka ro la
Lek sa, któ rzy po ko na li pa rę Ka rol
Chod na i Ka mil Ślu sar czyk

Or ga ni za to ra mi za wo dów by li:
IUKS In te gro Sta szów oraz Ośro dek
Spor tu i Re kre acji Sta szów przy wspar -
ciu fi nan so wym Urzę du Mia sta i Gmi -

ny Sta szów. Na -
stęp ny tur niej od -
bę dzie się 12 sierp -
nia a fi nał Grand
Prix 26 sierp nia
pod czas „Dni
Chle ba” w Sta szo -
wie

Wy ni ki tur nie -
ju: pierw sze miej -
sce Da mian Błasz -
czyk i Ka rol
Leks – Sta szów,
dru gie Ka rol
Chod na i Ka mil

Ślu sar czyk – Sta szów -Kra ków i trze cie
Hu bert Ku row ski i Pa tryk Lam -
part – Skar ży sko Ka mien na -Po ła niec.
Na ko lej nych miej scach upla so wa ły się
na stę pu ją ce pa ry: Ja cek My ślak i Grze -
gorz Sta wec ki – Po ła niec, To masz Głód
i Pa try Gro sic ki – Sta szów, Krzysz tof
Ra sa ła i Bog dan Ro go ziń ski – Sta szów,
Da niel Skrzy niarz i Mar cin To -
mak – Bie li ny oraz Łu kasz Li now ski
i Ma te usz Miś kie wicz – Ry twia ny.

TEKST I FO TO. 
WIE SŁAW GRO SIC KI

II Turniej Grand Prix Staszowa
w Siatkówce Plażowej wygrywa para
Błaszczyk – Leks.

Gra li jak z nut

Co sły chać w MKS Bu sko?
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