
Po cząt ki Za kła du Do sko na le nia Za wo -
do we go się ga ją 1947 ro ku. Sto wa rzy sze -
nie zo sta ło po wo ła ne w ce lu kształ ce nia
wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków do od -
bu do wy znisz czo ne go woj ną kra ju. 

Od te go cza su fir ma nie prze rwa nie
przez 65 lat kon ty nu uje swo ją mi sję spo -
łecz ną. W tym okre sie kie lec ki ZDZ prze -

szko lił na kur sach po nad mi lion osób,
a w szko łach wy kształ cił 37 ty się cy ab sol -
wen tów. Licz by te po ka zu ją nie tyl ko ska lę
dzia łal no ści fir my, ale rów nież udo wad nia -
ją, że je ste śmy bar dzo waż nym ogni wem
w sys te mie edu ka cji i ak tyw nym pro pa ga -
to rem ucze nia się przez ca łe ży cie. Wię cej
na str. 8 i 9.
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reklama

O EKSPORCIE POLSKICH JABŁEK
Po nad 200 przed sta wi cie li bran ży sa dow ni czej z naj więk szych za głę bi jabł ko wych w kra ju tj. z re -
jo nu gró jec kie go, no wo są dec kie go i san do mier skie go, firm prze my słu prze twór stwa owo co wo -
-wa rzyw ne go, przed sta wi cie li mi ni sterstw go spo dar ki i rol nic twa oraz in sty tu cji i or ga ni za cji zwią -
za nych z rol nic twem dys ku to wa ło o per spek ty wach, o sta nie obec nym eks por tu pol skich ja błek i
o pro mo cji jabł ka, któ ry jest na szym owo co wym hi tem eks por to wym. Wię cej na str. 2

GO SPO DA RZE OGRA LI GO ŚCI
Nie dziel ne spo tka nie roz cza ro wa ło bu skich ki bi ców. Pod -
opiecz ni Sła wo mi ra Grze si ka ro ze gra li bar dzo sła be spo tka -
nie. Z za wod ni ków uszło po wie trze i zno wu mie li śmy li go wą
rą ban kę. Ow szem, wi dzie li śmy też prze bły ski, ale by ły to tyl -
ko po szcze gól ne ak cje. Wię cej na str. 16

W PO LI CYJ NYM DE PO ZY CIE
Za bez pie czo na broń w de po zy cie świę to krzy skiej po li cji po -
cho dzi z ca łe go świa ta, m. in. z Ro sji, Nie miec, Włoch, a na -
wet z Bra zy lii. Znacz na część de po no wa nej bro ni wy ko rzy -
sty wa na by ła do ce lów ło wiec kich. 
Wię cej na str. 3
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Dzie ci
dzie ciom
baj ki pi szą 

Eu ro pej skie Cen trum Baj ki
im. Ko zioł ka Ma toł ka w Pa ca -
no wie i Ty go dnik Extra Kor so
or ga ni zu ją I Ogól no pol ski
Kon kurs pod ty tu łem Dzie ci
dzie ciom baj ki pi szą. 

W za ło że niu po my sło daw -
ców kon kur su jest po bu dze nie
wy obraź ni li te rac kiej wśród
naj młod sze go po ko le nia, prze -
la nie na pa pier pięk nych, baj -
ko wych opo wia dań, któ rych
au to ra mi są dzie ci, a któ re wy -
da ne zo sta ną w grud niu w for -
mie książ ko wej. Szcze gó ło wy
re gu la min kon kur so wy pu bli -
ku je my na stro nie 5.

Za pra sza my dzie ci w wie ku
od 9 do 12 lat do uczest nic twa
w na szym kon kur sie li te rac -
kim. Na zwy cięz ców cze ka ją
atrak cyj ne na gro dy!

Umiejętnie
łączymy tradycję
z nowoczesnością



W ostat ni pią tek wrze śnia na Zam ku
Kró lew skim w San do mie rzu od był się I
San do mier ski Jabł ko wy Kon gres Eks -
por te rów Pol skich zor ga ni zo wa ny pod
ho no ro wym pa tro na tem wi ce pre mie ra i
mi ni stra go spo dar ki W. Paw la ka, wi ce -
mar szał ka Sej mu RP E. Grzesz cza ka i
mi ni stra rol nic twa i roz wo ju wsi S. Ka -
lem by oraz mar szał ka wo je wódz twa
świę to krzy skie go A. Ja ru ba sa.

Po nad 200 przed sta wi cie li bran ży sa -
dow ni czej z naj więk szych za głę bi jabł ko -
wych w kra ju tj. z re jo nu gró jec kie go, no -
wo są dec kie go i san do mier skie go, firm
prze my słu prze twór stwa owo co wo -wa rzyw -
ne go, przed sta wi cie li mi ni sterstw go spo dar -
ki i rol nic twa oraz in sty tu cji i or ga ni za cji
zwią za nych z rol nic twem dys ku to wa ło o
per spek ty wach, o sta nie obec nym eks por -
tu pol skich ja błek i o pro mo cji jabł ka, któ -

ry jest na szym owo co wym hi tem eks por to -
wym. W kon gre sie uczest ni czył tak że am -
ba sa dor Re pu bli ki Cze skiej Jan Bech ter
oraz kie row ni cy wy dzia łów pro mo cji, han -
dlu i in for ma cji am ba sa dy pol skiej w Ru -
mu nii Ha li na Go łę bic ka i na Wę grzech
Mar cin So wa.

I San do mier ski Jabł ko wy Kon gres Eks -
por te rów Pol skich roz po czął się od wrę cze -
nia li stu gra tu la cyj ne go i ty tu łu „Wy bit ny
Eks por ter 2012 Ro ku” sta ro ście san do -
mier skie mu Sta ni sła wo wi Ma ster na ko wi,
któ ry peł ni funk cję dzie ka na San do mier -
skie go Jabł ko we go Kor pu su Eks por te rów.
List gra tu la cyj ny od czy tał dzie kan Świę to -
krzy skie go Kor pu su Eks por te rów An drzej
Bo ryc ki, a me dal wrę czył pre zes Sto wa rzy -
sze nia Eks por te rów Pol skich Mie czy sław
Twa róg.

O kie run kach i prio ry te tach
eks por tu ja błek san do mier skich
mó wi li mię dzy in ny mi wi ce sta ro -
sta san do mier ski Woj ciech Dzie -
ciuch, pre zes Świę to krzy skiej Izby
Rol ni czej Ry szard Ciź la i dy rek -
tor od dzia łu Świę to krzy skie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go
w San do mie rzu Adam Fu ra. 

Ko lej nym te ma tem kon gre su
by ły per spek ty wy roz wo ju eks -

por tu ja błek na ryn kach za gra nicz nych. W
pa ne lu tym, któ re mu prze wod ni czył prof.
dr hab. An drzej Ko wal ski, dy rek tor In sty -
tu tu Eko no mi ki Rol nic twa i Go spo dar ki
Żyw no ścio wej uczest ni czy li: Ro man Ja gie -
liń ski, prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor czej
Kra jo we go Związ ku Grup Pro du cen tów
Owo ców i Wa rzyw, prof. dr hab. Fran ci -
szek Ada mic ki, dy rek tor In sty tu tu Ogrod -
nic twa i prof. dr hab. Eber hard Ma kosz,
prze wod ni czą cy To wa rzy stwa Sa dów Kar -
ło wych.

O zna cze niu ochro ny wła sno ści sa -
dow ni czej w dzia łal no ści eks por to wej mó -
wił za stęp ca pre ze sa Urzę du Pa ten to we go
RP An drzej Pyr ża, a o szan sach i moż li wo -
ściach roz wo ju eks por tu ja błek Ra fał Sęk z
mi ni ster stwa rol nic twa i roz wo ju wsi. Dzia -
ła nia pro mo cyj ne wy dzia łów pro mo cji,
han dlu i in for ma cji am ba sad RP w Ru mu -
nii i na Wę grzech przed sta wi li Ha li na Go -
łę bic ka i Mar cin So wa.

W przy ję tym na kon gre sie sta no wi sku
czy ta my mię dzy in ny mi: „Sto wa rzy sze nie
Eks por te rów Pol skich i San do mier ski Jabł -
ko wy Kor pus Eks por te rów dą żyć bę dą do
roz wo ju eks por tu ja błek i nada nia mu

prio ry te to we go zna cze nia w po wie cie san -
do mier skim w ra mach dłu go fa lo wej po li ty -
ki spo łecz no -go spo dar czej kra ju. W tym
za kre sie po win ny być wy ko rzy sta ne in stru -
men ty wspar cia eks por tu, wa run ki kli ma -
tycz ne oraz tra dy cje ogrod ni cze, któ re
przy czy niać się po win ny do te go, aby pro -
duk cja sa dow ni cza po zo sta ła wi zy tów ką re -
gio nu san do mier skie go, a jabł ka głów nym
je go pro duk tem eks por to wym. Dzia ła nia
te sprzy jać po win ny roz wo jo wi sa dow nic -
twa san do mier skie go na ba zie ak tyw nie
dzia ła ją cych go spo darstw to wa ro wych re -
pre zen tu ją cych naj wyż szy świa to wy po -
ziom tech no lo gicz ny. Ro sną ca pro duk cja
owo ców jest efek tem wy ko rzy sta nia po ten -
cja łu tu tej sze go sa dow nic twa. Utrzy ma nie
ak tu al nej ten den cji roz wo ju za pew ni iż co
czwar te jabł ko w Pol sce bę dzie po cho dzi ło
z re gio nu san do mier skie go. Wraz ze wzro -
stem pro duk cji ja błek win ny roz wi jać się
ośrod ki ba daw czo -wdro że nio we, prze twór -
stwo, han del i eks port”.

Kon gre so wi to wa rzy szy ła eks po zy cja
ja błek san do mier skich zor ga ni zo wa na na
dzie dziń cu zam ku kró lew skie go w San do -
mie rzu.

TEKST I FO TO. AN DRZEJ BO RYC KI
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Pi je Ku ba 
do Ja ku ba

Pa no wie, Cześć w ża ło bie, pół Eu ro py w smut ku, a wam jed nak we so lut ko. Po tym
przy wi ta niu przy sia dłem się na ław kę do zna jo me go z wi dze nia to wa rzy stwa, któ re od -
po czy wa ło w par ku. Spod przy mru żo nych po wiek spoj rza ły na mnie przy mglo ne oczy,
jak by dzi wiąc się nie sto sow ne mu po rów na niu. Pierw szy z brze gu za py tał, czy wi dzia łem
że by on kie dy kol wiek pił? Od po wie dzia łem, że nie. A on – czy wi dzia łem, że by kie dy -
kol wiek był trzeź wy? Też mu sia łem od po wie dzieć, że nie. Za sko czy ła mnie ta lo gi ka czło -
wie ka, któ ry nie jed no dno w bu tel ce wi dział.

Włą czył się dru gi – my śmy ani Cze chom ani pół Eu ro pie nie zro bi li krzywd, nie
ma my więc wy rzu tów su mie nia. Po pro stu trze ba wie dzieć, co się pi je. My de lek tu je my
się trun ka mi spraw dzo ny mi, w pew nym skle pie, po pew nych ce nach. Z na szych ko le -
gów ża den jesz cze nie cho ro wał, mi mo że lu bi się na pić od wie lu lat.

Trze ci, naj młod szy, dał mi wy kład o zna nych w li te ra tu rze przy kła dach spo ży wa nia
al ko ho lu. Ta ki na przy kład Noe lu bił so bie wy pić, a póź niej prze kląć po tom stwo sy na
Cha ma; uczy nić z nich nie wol ni ków. Tak na pi sa ne jest w Bi blii, a pol scy pi sa rze jesz cze
cie kaw sze utrwa li li za cho wa nia na szych przod ków. To Jan Ko cha now ski opi sał Po la ków,
któ rzy tak upi li dok to ra Hisz pa na, że nie wie dział o bo żym świe cie. Bi skup Kra sic ki nie
bał się opi sać pi ja nych mni chów, a Ma ria Ko nop nic ka o trzech chłop skich ścież kach,

z któ rych dru ga wie dzie do karcz my, a trze cia koń czy się na cmen ta rzu. (Pierw sza wio -
dła na pań skie po le).

A te raz zwró cę się do pa na - mó wił ten trze ci. Pił pan kie dy z gwin ta, do lu stra,
strze mien ne go al bo bru der szaft? Nie cze ka jąc na od po wiedź, kon ty nu ował wy kład.

Naj cie ka wiej w Pol sce by ło jed nak za Sa sów. Zna ne jest prze cież przy sło wie, że „Za
kró la Sa sa, jedz, pij i po pusz czaj pa sa”. Ale jesz cze lep sze jest po wie dze nie kró la pru -
skie go Fry de ry ka II „Kie dy Au gust pił, ca ła Pol ska by ła pi ja na”, a do ty czy ło to Au gu sta
III.

Ma ło też kto wie, al bo wie dzieć nie chce, że tzw. Kon sty tu cję 3 Ma ja z 1791 r. wła -
śnie na tro nie kró lów pol skich osa dza ła dy na stię Sa sów i tak mia ło być po wiecz ne cza -
sy.

Prze rwa łem ciąg dal szy wy kła du py ta niem, dla cze go ma jąc tak głę bo ką wie dzę o
złych skut kach al ko ho lu, pi ją ber be lu chy, naj czę ściej pro sząc prze chod niów o bra ku ją -
ce 50 gro szy? Od po wie dzi by ło kil ka na ście. Oto nie któ re: trze ba pod trzy my wać tra dy -
cję w na ro dzie, bo tak chce my, bo nie ma ro bo ty dla nas, ni ko mu prze cież nie szko -
dzi my, cza sa mi trze ba wy pić, aby za po mnieć o kło po tach w do mu.

Ma my też py ta nie do pa na. Cze goś się pan do nas przy cze pił? W Bu sku, w Pol sce,
jest wie le in nych waż niej szych spraw. Niech się pan zaj mie mło dy mi, któ rzy wy je cha li
na Za chód, al bo ty mi, któ rzy po koń czy li stu dia i sie dzą w do mu, bo nie ma dla nich
ro bo ty. Ta kich są ty sią ce, a nas w par ku al bo na chod ni ku przy uli cy Par ty zan tów tyl -
ko kil ku. My nie sta no wi my za gro że nia dla spo łe czeń stwa.

W tym mo men cie za brzmiał aku rat ko ściel ny dzwon, ale ja koś tak smęt nie do we -
so łych prze cież słów: „A kto nie wy pi je, te go we dwa ki je, Łu pu cu pu, łu pu cu pu, te go
we dwa ki je”.  

KA ZI MIERZ NIE RÓW NY

SAMO ŻYCIE
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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

PACANÓW
l Europejskie Centrum Bajki

BOGORIA
l Urząd Miasta i Gminy Bogoria
l Delikatesy Centrum

TU DOSTANIESZ

EXTRA KORSOO  eks por cie pol skich ja błek
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W de po zy cie Wy dzia łu Po stę po wań Ad -
mi ni stra cyj nych Ko men dy Wo je wódz -
kiej Po li cji w Kiel cach znaj du je się po nad
300 sztuk bro ni my śliw skiej, spor to wej i
bo jo wej, w tym kil ka dzie siąt sztuk bro ni
krót kiej oraz kil ka na ście ty się cy sztuk
amu ni cji róż ne go ro dza ju i ka li bru. 

Naj star sza broń po cho dzi z koń ca
XIX wie ku z okre su Au stro - Wę gier, naj -
now sza z 2011 ro ku. Naj wię cej jed nak eg -
zem pla rzy bro ni jest z cza sów II woj ny
świa to wej. Część z nich zgod nie z po sta no -
wie nia mi Są du prze zna czo na jest do  ko -
mi syj ne go znisz cze nia lub prze ka za na na
rzecz Skar bu Pań stwa. Nie któ re eg zem pla -
rze tra fia ją do pla có wek mu ze al nych. 

Za bez pie czo na broń w de po zy cie
świę to krzy skiej po li cji po cho dzi z ca łe go

świa ta, m. in. z Ro sji, Nie miec, Włoch, a
na wet z Bra zy lii. Znacz na część de po no wa -
nej bro ni wy ko rzy sty wa na by ła do ce lów
ło wiec kich. 

Do de po zy tu bro ni Wy dzia łu Po stę -
po wań Ad mi ni stra cyj nych naj czę ściej tra -
fia broń lub amu ni cja od osób, któ re utra -
ci ły upraw nie nia do jej po sia da nia. Zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, po li cjan -
ci ob li ga to ryj nie za bez pie cza ją broń i amu -
ni cję osób, któ re zo sta ły  ska za ne pra wo -
moc nym orze cze niem są du za prze stęp -
stwa umyśl ne oraz nie umyśl ne prze ciw ko
ży ciu i bez pie czeń stwu w ko mu ni ka cji w
`sta nie nie trzeź wo ści lub pod wpły wem
środ ka odu rza ją ce go al bo gdy spraw ca
zbiegł z miej sca zda rze nia. Po li cja mo że

rów nież za bez pie czyć pre wen cyj nie broń
oso bom prze ciw ko któ rym to czy się po stę -
po wa nie kar ne o po peł nie nie ta kich prze -
stępstw do cza su pra wo moc ne go za koń -
cze nia po stę po wa nia lub gdy  po sia da jąc
po zwo le nie nie speł nia ją wa run ków jej
prze cho wy wa nia  .  

Oso ba prze ka zu ją ca broń i amu ni cję
do de po zy tu, z wy jąt kiem zna laz cy bro ni i
amu ni cji oraz oso ba, któ ra we szła w po sia -
da nie bro ni lub amu ni cji po oso bie zmar -
łej, po no si kosz ty zwią za ne z jej de po no -
wa niem. Opła ta jest po bie ra na po upły wie
ro ku od dnia jej zło że nia do de po zy tu i
obec nie wy no si 2,42 zł za je den dzień. 

Wśród bro ni za bez pie czo nej w de po -
zy cie znaj du ją się m. in.: Ka ra bin Mo sin

wz. 1944 – ra dziec ki ka ra bi nek prze zna czo -
ny dla pie cho ty wy po sa żo ny w sta ły skła -
da ny ba gnet, Pi sto let Ma szy no wy PPD -40
- ra dziec ki pi sto let ma szy no wy z cza sów II
woj ny świa to wej, Pi sto let Ma szy no wy PPSz
wz. 41 - ra dziec ki pi sto let ma szy no wy po -
tocz nie zwa ny „pe pe szą, Ka ra bin Mau ser
mo del 98 - nie miec ki ka ra bin po wta rzal ny,
MG -42 - nie miec ki uni wer sal ny ka ra bin
ma szy no wy, Nie miec ki pi sto let sy gna ło wy
z 1940 ro ku, Vis wz. 35 - pol skiej kon struk -
cji pi sto let sa mo pow ta rzal ny, P08 Pa ra bel -
lum - nie miec ki pi sto let sa mo pow ta rzal ny
z cza sów I Woj ny Świa to wej 

W wo je wódz twie świę to krzy skim oko -
ło 3,5 ty sią ca osób po sia da po zwo le nie na
broń my śliw ską,  po nad 1000 osób do ce -
lów ochro ny oso bi stej, bli sko 200 osób po -
sia da broń spor to wą.

Każ da oso ba po sia da ją ca broń mu si ją
prze cho wy wać w od po wied nim miej scu i
li czyć się z tym, że Po li cja mo że skon tro lo -
wać wa run ki jej prze cho wy wa nia. Ten, kto
po uzy ska niu po zwo le nia na broń do pie ro

ją na był, mo że mieć pew ność, że spo sób
jej prze cho wy wa nia zo sta nie spraw dzo ny.
Po sia da nie bro ni bez ze zwo le nia jest prze -
stęp stwem za gro żo nym ka rą po zba wie nia
wol no ści do lat 8.

TEKST. POD KOM. 
KA MIL TO KAR SKI, 

FO TO.  ASP. GRZE GORZ DU DEK

W po li cyj nym de po zy cie 
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Od kie dy ist nie je go spo dar stwo agro tu -
ry stycz ne?

Go spo dar stwo Agro tu ry stycz ne
„Brzo skwi nio wy Sad” w Sie sła wi cach ist -
nie je od 2000 ro ku, czy li już po nad 12 lat.
Skąd po mysł na agro tu ry sty kę?

W chwi li kie dy my śla łam o za ło że niu
go spo dar stwa agro tu ry stycz ne go kie ro wa -
łam się przede wszyst kim je go po ło że niem
w czę ści uzdro wi sko wej. Na za ło że nie agro -
tu ry sty ki po zwo li ła mi rów nież po wierzch -
nia do mu i moż li wość od da nia pię ciu po -
koi pod agro tu ry sty kę. W ce lu pod nie sie -
nia stan dar du go spo dar stwa agro tu ry stycz -
ne go dwa ra zy sko rzy sta łam z dzia ła nia
„Róż ni co wa nie w kie run ku dzia łal no ści
nie rol ni czej”. Po raz pierw szy w 2006 ro ku,
kie dy  po wsta ła ma ła ar chi tek tu ra tu ry -
stycz na - al ta na, a te ren wo kół agro tu ry sty -
ki zo stał utwar dzo ny kost ką. W 2009 ro ku
ze środ ków unij nych do po sa ży łam po ko je
i za ło ży łam ko lek to ry sło necz ne. 
Ilu tu ry stów rocz nie od wie dza Pa ni go -
spo dar stwo agro tu ry stycz ne?

Rocz nie w go spo dar stwie agro tu ry -
stycz nym prze by wa ok. 120 osób, z te go
po ło wa to sta li już by wal cy. 
Cze go ocze ku ją tu ry ści prze by wa ją cy w
go spo dar stwie agro tu ry stycz nym?

Głów nie przy jeż dża ją oso by dla któ -
rych naj waż niej sza jest ci sza i do bre re gio -
nal ne je dze nie, co go spo dar stwo agro tu ry -
stycz ne za pew nia. W go spo dar stwie agro -
tu ry stycz nym są sa dy z któ rych pro duk ty
są prze twa rza ne i po da wa ne na stół. Bar -
dzo czę sto zda rza się, że przed wy jaz dem
tu ry ści pro szą o sło iczek mo ich brzo skwi -
nio wych kon fi tur. 
Co skło ni ło Pa nią do się gnię cia po do fi -
nan so wa nie w ra mach „Ma łych pro jek -
tów”?

Chcia łem stwo rzyć w swo im go spo -
dar stwie agro tu ry stycz nym do dat ko wą
atrak cję jed no cze śnie pod no sząc je go stan -
dard. 
Cze go do ty czy ła ope ra cja sfi nan so wa na
z „Ma łych pro jek tów”?

W ra mach przed się wzię cia wy bu do wa -
no ma łą in fra struk tu rę tu -
ry stycz ną – sau nę ogro do -
wą – „ba nię”. 
Jak tu ry ści oce nia ją
zmia ny w go spo dar -
stwie agro tu ry stycz nym
wy ni ka ją ce z re ali za cji
ope ra cji?

Tu ry ści są bar dzo za -
do wo le ni z moż li wo ści
sko rzy sta nia na miej scu z
sau ny ogro do wej. W roz -
mo wach z ni mi wi dzę, że
ta atrak cja ścią gnie ich do
mo je go go spo dar stwa za
rok. 
Dzię ku ję za roz mo wę.

Wyż szy stan dard za unij ne pie nią dze
Z GRA ŻY NĄ KO REP TĄ, wła ści ciel ką go spo dar stwa agro tu ry stycz ne go „Brzo skwi nio wy Sad” w Sie sła wi cach, któ ra w 2011 ro ku zło -
ży ła wnio sek o do fi nan so wa nie przed się wzię cia „Bu do wa sau ny ogro do wej "ba ni" ja ko atrak cji na Sło necz nym Szla ku” w ra mach
„Ma łych pro jek tów” po przez Bu ską Lo kal ną Gru pę Dzia ła nia „Sło necz ny Li der” roz ma wia Ka ta rzy na Szczu kie wicz -Ka luż na.

W czwar tek,  27 wrze śnia sa la wi do wi -
sko wa Gmin ne go Cen trum Kul tu ry w
Sol cu -Zdro ju „pę ka ła w szwach” od
zgro ma dzo nej pu blicz no ści, któ ra przy -
by ła na spek takl te atral no - mu zycz ny
pod su mo wu ją cy pro jekt „Edu ka cyj no -
in te gra cyj ne warsz ta ty ar ty stycz ne w
Sol cu Zdro ju”  fi nan so wa ny w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
Dzia ła nia 9.5 „Od dol ne Ini cja ty wy Edu -
ka cyj ne na ob sza rach wiej skich”.

Przed sta wie nie to by ło uwień cze niem
cięż kiej pra cy uczest ni ków warsz ta tów
trwa ją cych od czerw ca aż do wrze śnia bie -
żą ce go ro ku. Te ma ty ka wi do wi ska, wspól -
nie na pi sa ny sce na riusz uczest ni ków pro -
jek tu zwią za ne by ły z miej scem za miesz ka -
nia. W sce na riu szu wy ko rzy sta li śmy ma te -
ria ły udo stęp nio ne przez Sto wa rzy sze nie
Spo łecz no -Kul tu ral ne So lec -Zdrój. Tek sty
do ty czą ce współ cze sne go Sol ca za czerp nę -
li śmy z książ ki „Kró lew skie Po ni dzie Przy -
go dy Ko zioł ka Ma toł ka”. Au to rem słów

pio se nek o Sol cu -Zdro ju
był  Eu ge niusz Pa sek –
miej sco wy po eta.  

Spek takl  umoż li wił
pro fe sjo nal ne za pre zen to -
wa nie się uczest ni ków
pro jek tu i ich umie jęt no -
ści te atral no -mu zycz nych
szer szej gru pie od bior ców.
Wła sno ręcz nie wy ko na na
sce no gra fia by ła ści śle
zwią za na z te ma ty ką
przed sta wie nia. Wi do wi -
sko mia ło rów nież na ce lu
pro pa go wa nie mu zy ki
oraz roz wój świa do mo ści
kul tu ral nej miesz kań ców. 

Spek takl uka zał po -
sta cie mło dych i star szych lu dzi daw niej
oraz współ cze śnie ży ją cych, a tak że ich
wza jem ne re la cje i emo cje  w prze ka zy wa -
niu so bie wszyst kich waż nych dla każ dej z
grup prze słań i war to ści ży cio wych.  Głów -
nym prze sła niem wi do wi ska by ło: „Spra wy
istot ne dla Świa ta mo gą mieć swo je źró -
dła,   na wet w ma leń kich mia stecz kach,
trze ba tyl ko chcieć na uczyć się o nich, mó -
wić z po sza no wa niem tra dy cji, ale tak że w
sza cun ku do wol no ści i in dy wi du al no ści
każ de go czło wie ka”.  Ce lem wi do wi ska by -
ła tak że edu ka cja do ty czą ca źró deł siar ko -

wych, re gio nu, je go hi sto rii,
tra dy cji i folk lo ru. 

Zgro ma dzo na pu blicz -
ność ży wio ło wo re ago wa ła na
to co dzia ło się na sce nie. By -
ło du żo śmie chu, a mo men ta -
mi w nie jed nym oku za krę ci ła
się łza wzru sze nia.  Ar ty ści -
-ama to rzy na ko niec spek ta -
klu zo sta li na gro dze ni owa cja -
mi na sto ją co jak praw dzi wi
za wo dow cy.

ELŻ BIE TA RO DAK

So lec daw niej i dziś
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1. Or ga ni za to ra mi kon kur su są Eu ro pej -
skie Cen trum Baj ki im. Ko zioł ka Ma toł ka w
Pa ca no wie oraz Ty go dnik „Extra Kor so”.

2. Ce lem kon kur su jest: wzbu dze nie w
uczest ni kach kre atyw no ści;  stwo rze nie wła -
snej baj ki; pro pa go wa nie czy tel nic twa.

3. Te ma tem kon kur su jest na pi sa nie wy -
my ślo nej przez sie bie baj ki.

4. Kon kurs skie ro wa ny jest do dzie ci w
wie ku 9 - 12 lat.

5. Za da niem uczest ni ków jest: na de sła -
nie pra cy li te rac kiej na pi sa nej w do wol nym
ga tun ku - opo wia da nie, opis, wiersz itp.

6. Każ dy uczest nik mo że prze słać tyl ko
jed ną pra cę w ter mi nie do 15 li sto pa da 2012
r. (li czy się da ta stem pla pocz to we go) na ad -
res Eu ro pej skie go Cen trum Baj ki.

7. Pra ce po win ny speł niać na stę pu ją ce
kry te ria: for ma pa pie ro wa, pła ska (nie elek tro -
nicz na), pra ca pod pi sa na na od wro cie: imię,
na zwi sko, ad res i te le fon.

8. Oce nie pod le gać bę dą: cie ka wy po -
mysł, in te re su ją cy opis.

9. Pra ca li te rac ka nie mo że być krót sza
niż 1 stro na A4, na pi sa na czcion ką 12 i nie
po win na prze kra czać 4 stron w ta kim też wy -
mia rze. 

10. Do każ dej pra cy pro si my do łą czyć
pi sem ną zgo dę opie ku na na udział nie peł no -

let nie go dziec ka w kon kur sie pod pi sa ną czy -
tel nym pod pi sem.

11. Pla nu je się przy zna nie na gród rze -
czo wych za pierw sze, dru gie i trze cie miej sce
oraz trzech wy róż nień.

12.  Ju ry zo sta nie po wo ła ne przez Or ga -
ni za to ra kon kur su.

14.  Wy ni ki kon kur su zo sta ną ogło szo -
ne 23 li sto pa da 2012 ro ku na stro nie in ter ne -
to wej Or ga ni za to ra  www.sto li ca -ba jek.pl w
za kład ce Ak tu al no ści.

15. Wrę cze nie na gród na stą pi 2 grud nia
2012 w Eu ro pej skim Cen trum Baj ki w Pa ca no wie
pod czas wy da rze nia „Książ ka od Mi ko ła ja”.

16. Na gro dzo ne pra ce zo sta ną opu bli -
ko wa ne w wy da niu książ ko wym.

17. Or ga ni za tor nie zwra ca prac na de sła -
nych do kon kur su.

18. Zgło sze nie prac na kon kurs uwa ża ne
bę dzie za uzna nie wa run ków re gu la mi nu
oraz wy ra że nie zgo dy na pu bli ko wa nie da -
nych oso bo wych zgod nie z usta wą z dnia
28.08.1997 r. o ochro nie da nych (Dz. U. Nr
133 poz. 883).

19.  Kon takt w spra wie kon kur su: Eu ro -
pej skie Cen trum Baj ki im. Ko zioł ka Ma toł ka
w Pa ca no wie, ul. Kor ne la Ma ku szyń skie go 1,
28-133 Pa ca nów  tel. 041 376 50 88, e -ma il:
mar ke ting@pa ca now.eu.

Dzie ci dzie ciom baj ki pi szą
RE GU LA MIN KON KUR SU 

W dniu 1 wrze śnia w Sol cu -Zdro ju od by -
ło się spo tka nie pro mu ją ce pro jekt
współ pra cy pn. Fe sti wal sma ków. Jed -
nym z głów nych te ma tów spo tka nia był
wy kład pod ty tu łem “Mar ke ting pro duk -
tu tra dy cyj ne go i re gio nal ne go oraz two -
rze nie szla ku ku li nar ne go”. 

Spo tka nie skie ro wa ne by ło do uczest -
ni ków pro jek tu, któ rzy za de kla ro wa li
współ pra cę w ra mach two rze nia Szla ku

Ku li nar ne go. Spo tka nie to mia ło na ce lu
ba da nie gru py pod ką tem po trzeb, jak
rów nież osią gnięć w za kre sie bu do wa nia
mar ki pro duk tu lo kal ne go. Mia ło rów nież
przy bli żyć wie dzę w za kre sie mar ke tin gu
pro duk tu i szla ku ku li nar ne go. 

Uczest ni cy spo tka nia zwró ci li uwa gę
na po trze bę częst szych spo tkań me ry to -
rycz nych, z za kre su tech no lo gii wy two rze -
nia, hi gie ny pro duk cji, a w szcze gól no ści

roz wią zań praw nych umoż li wia ją cych
sprze daż pro duk tów lo kal nych. 

Spo tka nia uczest ni ków są na stęp nym
za da niem w pro jek cie przy two rze niu ku li -
nar ne go szla ku, w wy ni ku któ re go oso by
bli żej się po zna ły oraz zin te gro wa ły pla ny
dzia łań na na stęp ny okres. Do dat ko wym
efek tem spo tkań są uzy ska ne in for ma cje z
za kre su pro ble mów, z ja ki mi bo ry ka ją się
uczest ni cy, któ re na le ży w naj bliż szej przy -
szło ści roz wią zać w do radz twie in dy wi du al -
nym.  

TEKST. EWE LI NA RĘ DZIŃ SKA

Kto py ta, nie błą dzi



„Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój” S.A. od wie lu lat wy zna cza stan -
dar dy wśród pol skich uzdro wisk. Jest jed nym z naj bar dziej roz -
po zna wal nych ku ror tów w na szym kra ju. To zo bo wią zu je. By
utrzy mać wy so ką po zy cję na ryn ku cią gle się roz wi ja, in we stu je,
pod no si stan dar dy ob słu gi go ści. Do ty czy to za rów no ba zy ho -
te lo wej, jak i za bie go wej. Do stęp nych jest już po nad 70 ro dza -
jów za bie gów w tym te, wspo ma ga ne tech no lo gia mi na mia rę
XXI wie ku, jak np. kap su ła do ką pie li kwa so wę glo wej su chej,

wspo ma ga ją ca le cze nie cho rób ukła du krą że nia.  Dzia ła Pra cow -
nia Ba dań Gę sto ści Ko ści za opa trzo na w sprzęt naj now szej ge -
ne ra cji do dia gno sty ki oste opo ro zy we wcze snym jej sta dium. A
to nie ko niec no wo ści. 

Je ste ście Pań stwo w bar dzo nie licz nym gro nie tych pla có wek w wo -
je wódz twie świę to krzy skim, któ re po sia da ją na praw dę no wo cze sny
apa rat  wspo ma ga ją cy wal kę z bó lem. Wie my, że te ra pia tym urzą dze -

niem cie szy się du żym za in te re so wa niem. 
Rze czy wi ście, od trzech mie się cy dys po nu je my urzą dze niem do Te ra -

pii Fa la mi Ude rze nio wy mi. To nie in wa zyj na me to da zwal cza nia prze wle -
kłe go bó lu zwią za ne go z ukła dem mię śnio wo -szkie le to wym.
Jak dzia ła to urzą dze nie i na czym do kład nie po le ga ta, jak Pa ni ją
okre śli ła te ra pia? 

Naj pro ściej mó wiąc Fa la Ude rze nio wa to aku stycz ne fa le prze no szą -
ce ener gię w bo lą ce miej sce. Dzię ki tej skon den so wa nej ener gii na stę pu ją
szyb kie pro ce sy le cze nia i re ge ne ra cji. Urzą dze nie wy twa rza im puls ci śnie -
nia o wy so kiej am pli tu dzie, któ ry skie ro wa ny jest na ob szar bó lu w cie le
pa cjen ta przy po mo cy spe cjal ne go apli ka to ra.  Apli ka tor ten ob słu gu je wy -
kwa li fi ko wa ny, prze szko lo ny w za kre sie ob słu gi apa ra tu te ra peu ta. 
Ko mu po le ci ła by Pa ni dok tor „Fa lę Ude rze nio wą”?

Ko rzy ści dla pa cjen ta są na praw dę du że. Te ra pia Fa la mi Ude rze nio -
wy mi zmniej sza na pię cie mię śni, ha mu je skur cze, przy spie sza pro duk cję
ko la ge nu, co jest wa run kiem ko niecz nym dla od bu do wy uszko dzo nych
tka nek i wią za deł. Roz pusz cza zwap nie nia, po pra wia mi kro krą że nie. Li sta
wska zań do za sto so wa nia jest dłu ga. Oto naj waż niej sze  z nich: za pa le nia
i zwap nie nia  ścię gien sta wu bar ko we go - ze spół bo le sne go bar ku; za pa le -
nie  nad kłyk cia  ko ści pro mie nio wej - „ło kieć te ni si sty i gol fi sty”;  bó le dło -
nio we  czę ści  nad garst ka; ze spół cie śni nad garst ka; wy ro śla kost ne sta wu
rę ki „guz ki He ber de na i Bu char da” i sto py „hal lu xy”; bó le  dol nej czę ści
ple ców (sta wy krzy żo wo -bio dro we); bó le  sta wów bio dro wych na tle zwy -
rod nie nio wym i za pal nym, prze cią że nio wym,  ze spół  tar cia bio dro wo -
-pisz cze lo we go; ze sztyw nia ją ce za pa le nie sta wów krę go słu pa; zwy rod nie nia
sta wów ko la no wych; za pa le nia wię za dła rzep ki - „ko la no skocz ka”; bó le
przy cze pu  ścię gna pod ko la no we go; ostro ga pię to wa, za pa le nie po wię zi
po de szwo wej; ból ścię gna Achil le sa, za pa le nie ka let ki ścię gna Achil le sa;
bo le sne punk ty w mię śniach na tle prze cią że nio wym i skur czo wym -re ge -
ne ra cja mię śni.
Czy za bieg ten jest bo le sny?  Czy wią że się z ewen tu al ny mi po wi kła -
nia mi?

Dzię ku ję za to py ta nie. Jak już wspo mnia łam to me to da nie in wa zyj -
na, nie ma żad nej me cha nicz nej in ge ren cji w tkan ki pa cjen ta, żad nych
roz cięć, uszko dzeń cia ła jak to ma miej sce przy za bie gach chi rur gicz nych.
Za bieg ge ne ral nie okre śla ny jest ja ko bez bo le sny, wia do mo jed nak, że
próg od czu wa nia bó lu jest kwe stią in dy wi du al ną każ de go czło wie ka, dla -
te go cza sem zda rza ło się, że pa cjen ci zgła sza li pe wien dys kom fort bó lo -
wy w trak cie te ra pii. Stąd pro po nu je my po prze dze nie za bie gu miej sco wą
krio te ra pią na oko li cę, któ ra ma zo stać pod da na dzia ła niu Fa li Ude rze -
nio wej. Krio te ra pia miej sco wa  peł ni w tym przy pad ku po dwój ną ro lę -
znie czu la ją cą i lecz ni czą. Da je pa cjen to wi du że po czu cie kom for tu i  bez -
pie czeń stwa. 
Czy Fa lę Ude rze nio wą sto su je się jed no ra zo wo, czy trze ba wy brać se -
rię za bie gów?

Za le ca my  czte ry  do pię ciu wi zyt w na szym ga bi ne cie, co 4-5 dni.
Każ da trwa oko ło 10-20 mi nut. Pra gnę jesz cze raz pod kre ślić, że te ra pia
po ma ga w zwal cza niu bó lu za rów no o cha rak te rze ostrym, jak i prze -
wle kłym. I na praw dę przy no si ulgę pa cjen tom, któ rzy do tąd z tym bó -
lem żyć mu sie li, nie jed no krot nie przez wie le mie się cy, a na wet lat. Nie -
trud no so bie wy obra zić ja kie wy glą da ży cie, gdy każ dy dzień wi ta i że -
gna się cier piąc. Nasz no wy za bieg po ma ga wie lu cho rym oso bom. Za -
in te re so wa nie te ra pią jest na praw dę bar dzo du że, a koszt nie wy gó ro wa -
ny. Jed na se sja kosz tu je 40 zł.  Ak tu al nie moż na sko rzy stać z pro mo cji,
w pa kie cie z krio te ra pią ta ka wi zy ta w ga bi ne cie to koszt 50 zł i ten wa -
riant oso bi ście po le cam. 
Z te go, co Pa ni dok tor mó wi ma my do czy nie nia z du żym kro kiem na -
przód w me dy cy nie i re ha bi li ta cji. A ja kie ma my do te go za bie gu prze -
ciw ska za nia?

Jest to prze ło mo wa me to da, a przy tym bez piecz na. Urzą dze nie jest
cer ty fi ko wa ne na nasz ry nek i do pusz czo ne do sto so wa nia. Oczy wi ście jak
do każ de go za bie gu fi zy kal ne go są i prze ciw wska za nia. Do te ra pii Fa la mi
Ude rze nio wy mi in dy wi du al nie każ de go pa cjen ta  kwa li fi ku je le karz. Pa -
cjen ci mo gą sko rzy stać z po ra dy le kar skiej w na szej przy chod ni uzdro wi -
sko wej, bądź zo stać skie ro wa ni przez pro wa dzą ce go ich le ka rza spe cja li stę
lub le ka rza ro dzin ne go.
Kto w ta kim ra zie nie po wi nien ko rzy stać z Te ra pii Fa la mi Ude rze nio -
wy mi?  

Kom plet ną wie dzą na te mat prze ciw wska zań po wi nien dys po no wać
kie ru ją cy le karz, na pod sta wie wy wia du z pa cjen tem.  Oczy wi ście są sy tu -
acje, w któ rych nie wy ko na my te go za bie gu. Do ty czy to m.in. pa cjen tów
z roz rusz ni kiem ser ca, ko biet w cią ży, cho rych na  no wo two ry czy też za -
awan so wa ną  oste opo ro zę. 
Gdzie po win ni zgło sić się pa cjen ci, chcą cy sko rzy stać z tej no wo cze -
snej i sku tecz nej me to dy?

Za bieg wy ko ny wa ny jest w Za kła dzie Przy ro do lecz ni czym Szpi ta la
Uzdro wi sko we go  „Kry sty na”, na to miast in for ma cji o nim udzie la Przy -
chod nia Uzdro wi sko wa przy Al. Kry sty ny Jam roz. Za chę cam też do od -
wie dze nia na szej stro nie in ter ne to wej – www.ubz.pl
Dzię ku ję za roz mo wę.

zdrowie6 Czwartek, 4 października 2012

reklama

Sta ra my się sku tecz nie wal czyć z bó lem
Z dy rek tor  ds. Lecz nic twa „Uzdro wi ska Bu sko -Zdrój” S.A. dr n. med. spe cja li stą w dzie dzi nie reu ma to lo gii, bal ne olo gii i me dy cy ny
fi zy kal nej JU STY NĄ ŚLI WIŃ SKĄ roz ma wia An drzej Bo ryc ki.



W  czwar tek, 27 wrze śnia, w Bu skim Sa -
mo rzą do wym Cen trum Kul tu ry mia ła
miej sce szcze gól na uro czy stość, któ rą
by ły ob cho dy ju bi le uszu 65-le cia ist nie -
nia Bu skiej Sa lo no wej Or kie stry Zdro jo -
wej. Wy da rze nie szcze gól ne, bo dzia łal -
ność Or kie stry to ogrom na część kul tu -
ral ne go do rob ku na sze go mia sta. 

Za po czą tek ist nie nia ze spo łu da tu je
się rok 1947, kie dy to z ini cja ty wy Ja na
Krze si mow skie go po wsta je ad mi ni stro wa -
na przez Ko mi sję Zdro jo wą or kie stra, gra -
ją ca  se zo no we kon cer ty pro me na do we. W
krót kim cza sie ar ty ści wy ko nu ją cy mu zy kę
uzdro wi sko wą, ma ją cy w swo im re per tu -
arze po lki, czar da sze, wal ce, me lo die ope -
ret ko we, sta ją się nie od łącz nym ele men tem
na sze go ku ror tu. 

W ro ku 1952  Or kie stra kon cer tu je
już co dzien nie, przede wszyst kim w sa li
kon cer to wej sa na to rium „Mar co ni”. Lo sy
tej gru py mu zy ków przez wszyst kie la ta
dzia łal no ści ob fi tu ją w licz ne zwro ty zwią -
za ne ze zmia ną nad zo ru wła ści ciel skie go.
Ma my więc etap przej ścia pod za rząd mia -
sta (1969 r.) na sku tek li kwi da cji Ko mi sji
Zdro jo wej, by póź niej tra fić pod skrzy dła
„Uzdro wi ska Bu sko -So lec” (1982 r.). 

W 1999 ro ku po naj więk szym suk ce -
sie, ja kim jest głów na na gro da na Fe sti wa lu
Mu zy ki Uzdro wi sko wej w Po la ni cy Zdro ju
na stę pu je li kwi da cja eta tów mu zy ków. In -
ter wen cje me diów, ku ra cju szy i miesz kań -
ców Bu ska spra wia ją, że Or kie stra nie za -
prze sta je dzia łal no ści, jed nak by móc grać
da lej mu si się spry wa ty zo wać, przyj mu jąc
osta tecz nie na zwę Sa lo no wa Or kie stra
Zdro jo wa.  

Pod czas swe go  ist nie nia ze spół z licz -

ny mi suk ce sa mi uczest ni czy w wie lu fe sti -
wa lach, m.in. w Mię dzy na ro do wym Fe sti -
wa lu Mu zy ki Wie deń skiej czy Mię dzy na ro -
do wym Fe sti wa lu im. Ja na Kie pu ry. W ze -
spo le w cią gu  65 lat gosz czą  wspa nia li
mu zy cy, m. in. Waw rzy niec Hor nik
(skrzyp ce)1952-1986; Ma rian Bie niek
(akor de on) 1956-1998; Ta de usz Cu krzyń -
ski  (for te pian) 1956-1971; An to ni Pę ka la
(wio lon cze la) 1959-1967; Aloj zy Kar mań -
ski (klar net) 1959-1974; Wła dy sław Ros sa
(skrzyp ce) 1960-1966; Ro man Chro bot
(per ku sja) 1960-2010; Ja nusz Cie pliń ski
(trąb ka) 1960-1992; Piotr He rok (kon tra -
bas, akor de on) 1967- obec nie; An drzej Li -
bur ski (for te pian) 1974-1998; Je rzy Głyk
(klar net) 1974-1976; Adam Skot nic ki (klar -
net) 1976-1993; Ja cek Wie loch (skrzyp ce)
1987-1994; Sta ni sław Ol ko (klar net)1996 -
obec nie; Wie sław Gla zer (skrzyp ce)1994-
1997; Pa try cja Ja rosz (skrzyp ce)1998 –
obec nie; Pa weł Ko rep ta (for te pian)1998 –
obec nie; Bo gu sław Ka wu la (flet)1999 –
obec nie; Ma rek Mu cha (skrzyp ce) 1985-
1987, 1994-1998; Ali na Gro cha la (wio lon -
cze la) 1996-2008; Swie tła na Sie mian ni ko wa
(skrzyp ce) 1999-2001; Ka rol Bu gaj(per ku -
sja) 2010 – obec nie; Ro bert Mi lew ski
(skrzyp ce) 2009 – go ścin nie; Mag da le na
Plu ta (wio lon cze la) 2010 – go ścin nie;
Orest Bry liń ski (wio lon cze la) 2011- go ścin -
nie.

Ak tu al ny skład Or kie stry: Piotr He rok
(kon tra bas, akor de on); Pa try cja Ja rosz
(skrzyp ce); Pa weł Ko per ta (for te pian); Bo -
gu sław Ka wu la (flet); Sta ni sław Ol ko (klar -
net); Ka rol Bu gaj per ku sja/;  So li ści: Mar ta
Ko rep ta -Ko stek, Mar ta Po li szot, Jan Mi ga -
ła. 

Ten czwart ko wy ju bi le uszo wy wie czór
roz po czął się w BSCK o go dzi nie 18.00.
Ho no ry pro wa dzą ce go peł nił jak za wsze
red. Ra dia Kiel ce, Le szek Ślu sar ski. Przy by -
li wie lo let ni przy ja cie le Or kie stry, przed sta -
wi cie le władz mia sta, po wia tu i wo je wódz -
twa oraz wie lu miesz kań ców. By li obec ni

m.in.  wo je wo da świę to krzy ski Bo żen ty na
Pał ka -Ko ru ba, sta ro sta bu ski Je rzy Ko larz,
bur mistrz Wal de mar Si ko ra, pre zes
„Uzdro wi ska Bu sko -Zdrój” S.A. Woj ciech
Le ga wiec, pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Bu ska Le szek Ga daw ski i wie lu, wie lu in -
nych go ści, któ rych nie spo sób jest wy mie -
nić. Po ja wi li się przed sta wi cie le me diów i
licz ne rze sze sym pa ty ków kunsz tu Sa lo no -
wej Or kie stry Zdro jo wej. 

Ze spół po raz ko lej ny nie za wiódł, tak
jak nie za wo dził przez mi nio ne 65 lat. Po -
dzi wia li śmy pięk ne ju bi le uszo we wy ko na -
nia m.in. utwo rów „Co w ser cu mam”,
„Tan go Ten dres se”, „Chwal my Pa na”, „Per -
pe tum Mo bi le, „Pie śni z Vil ji” z ope ret ki
„We so ła wdów ka” - Fran cisz ka Le ha ra,
„Czar dasz Syl wii” z ope ret ki „Księż nicz ka
Czar da sza” – Im re Kal ma na. Bry lo wa ły
wo kal nie Mar ta Ko rep ta -Ko stek i Mar ta
Po li szot. 

Przy by li go ście re cy to wa li utwo ry na -
pi sa ne spe cjal nie na cześć Or kie stry. Mu zy -
kom wrę czo no kwia ty, dy plo my, gra wer to -
ny i licz ne po dzię ko wa nia za mi nio ne 65
lat.  Piotr He rok, kie row nik Sa lo no wej Or -
kie stry Zdro jo wej nie krył wzru sze nia.
Zwłasz cza, że Ju bi le usz Or kie stry zbiegł się

z 45-le ciem je go dzia łal no ści na sce nie. Na -
praw dę nie spo sób od dać pod nio słej at -
mos fe ry, au ry tam te go wie czo ru. By li śmy
świad ka mi cze goś na praw dę wiel kie go. By -
li śmy świad ka mi pod su mo wa nia pew ne go
roz dzia łu w hi sto rii mia sta, ale i na dziei na
kon ty nu ację w przy szło ści te go wspa nia łe -
go przed się wzię cia, któ re zwie się Sa lo no -
wą Or kie strą Zdro jo wą. Uro czy stą ga lę
zwień czył ban kiet wy da ny na cześć na -
szych bo ha te rów.

Sa lo no wa Or kie stra Zdro jo wa wy ko -
nu je oko ło 70 kon cer tów rocz nie dla ku ra -
cju szy i miesz kań ców Bu ska -Zdro ju.
Uczest ni cząc w licz nych fe sti wa lach zna ko -
mi cie przy czy nia się do pro mo cji uzdro wi -
ska i mia sta. O kunsz cie i pro fe sjo na li zmie
mu zy ków naj le piej świad czą sa le wy peł nio -
ne do ostat nie go miej sca na ich kon cer -
tach. Przez swo ją wie lo let nią dzia łal ność
sta li się am ba sa do ra mi Bu ska na kul tu ral -
nej ma pie Pol ski. Ich wy stę py są już nie od -
łącz nym ele men tem ku ra cji przy by wa ją -
cych do nas go ści. Uzdro wi sko le czy cia ło,
Or kie stra zaś du szę. Trud no o bar dziej
kom plet ną te ra pię. 

TEKST. GE RARD JA KU BOW SKI, 
FO TO. JA RO SŁAW KRUK

jubileusz 7

W po nie dzia łek, 1 paź dzier ni ka, o go -
dzi nie 16.00 w Kie lec kim Cen trum Kul -
tu ry, na ma łej sce nie, od by ło się uro -
czy ste spo tka nie li te rac ko -ar ty stycz ne
pod ty tu łem „Z po ezją, pro zą i sa ty rą
przy ma lar stwie i mu zy ce” pod czas któ -
re go czwór ka świę to krzy skich li te ra -
tów, wśród któ rych zna lazł się po eta z
Po łań ca Be ne dykt Ko zieł, otrzy ma ło
od zna cze nia pań stwo we. 

Wśród od zna czo nej czwór ki, po za
Be ne dyk tem Ko zie łem, Zło ty mi i Srebr -
ny mi Krzy ża mi Za słu gi od zna czo ne zo -
sta ły: An na Bła chuc ka, po et ka, no we list ka
i sa ty ryk z Kielc, Ire na Paź dzierz, po wie -
ścio pi sar ka i no we list ka z Kielc oraz Wła -
dy sła wa Szprych, po et ka, ma lar ka i sa ty -

ryk z Kielc. W imie niu pre zy den ta RP
Bro ni sła wa Ko mo row skie go od zna cze nia
wrę czy ła wo je wo da świę to krzy ski Bo żen -
ty na Pał ka -Ko ru ba.

Sce no gra fię po nie dział ko we go spo -
tka nia sta no wi ło ma lar stwo Wła dy sła wy
Szprych, zaś o opra wę mu zycz ną za dbał
du et gi ta ro wy ze Stu dium Gi ta ry Kla sycz -
nej pod kie row nic twem Je rze go Pi ko ry.
Wie czór po etyc ki pro wa dził Sta ni sław
Ny czaj, pre zes Kie lec kie go Od dzia łu
Związ ku Li te ra tów Pol skich.

W przy pad ku po ła niec kie go po ety to
chy ba ostat ni już ak cent dłu go trwa ją cych
ob cho dów je go ju bi le uszu, trzy dzie sto le -
cia pra cy twór czej, ob cho dów roz po czę -

tych w grud niu 2011 ro ku be ne fi sem w
Cen trum Kul tu ry i Sztu ki w Po łań cu,
kon ty nu owa nych przez Cen tra Kul tu ry w
Ry twia nach i Łub ni cach oraz Dom Śro -
do wisk Twór czych w Kiel cach, a pod kre -
ślo nych spo tka niem w Do mu Li te ra tu ry
w War sza wie w kwiet niu 2012 ro ku.

Po nie dział ko we spo tka nie jest do brą
oka zją do ko lej ne go zwró ce nia uwa gi na
po ezję i  twór czość te go uta len to wa ne go
po ety, któ ry ob cho dzi tr5zy dzie sto le cie
swo jej pra cy twór czej. W jed nym z wy dań
Extra Kor so uka że się wy wiad z Be ne dyk -
tem Ko zie łem pre zen tu ją cy po stać te go
nie wąt pli wie bar dzo uzdol nio ne go li te ra -
ta. 

AB

Od zna cze nie dla po ety

Mu zycz ny ju bi le usz
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Pa nie Pre ze sie, od kie dy kie ru je Pan Za kła dem Do sko na le nia Za -
wo do we go w Kiel cach?

Sta no wi sko Pre ze sa Za rzą du Za kła du Do sko na le nia Za wo do -
we go w Kiel cach ob ją łem w grud niu 1994 ro ku, a więc za dwa la ta
ob cho dzić bę dę ju bi le usz 20-le cia spra wo wa nia funk cji Pre ze sa w tej
fir mie. Mó wiąc o po cząt kach mo jej pra cy z ZDZ mu szę po wie -
dzieć, że od sa me go po cząt ku pre ze so wa nia pod ją łem się za da nia
do sto so wa nia fir my do no wych wa run ków pa nu ją cych w sfe rze dzia -
łal no ści edu ka cyj nej. Po sta wi łem na ja kość i no wo cze sność. Prio ry -
te tem sta ła się dla mnie roz bu do wa ba zy dy dak tycz nej i roz wój
kształ ce nia szkol ne go i kur so we go w no wych wa run kach zre for mo -
wa nej oświa ty.
Co spra wi ło, że zde cy do wał się Pan na przyj ście do Za kła du Do -
sko na le nia Za wo do we go w Kiel cach? Był to czy sty przy pa dek,
czy z gó ry prze my śla na de cy zja?

By ła to bar dzo prze my śla na de cy zja. Ży cie spra wi ło, że po sta -
wi ło mi za za da nie spraw dze nie się w dzie dzi nie oświa ty i te go wy -
zwa nia pod ją łem się z peł ną pre me dy ta cją. I jak to dziś wi dać z bar -
dzo do brym skut kiem. A więc spraw dzi łem się w pra cy i mam z te -
go nie ukry wa ną sa tys fak cję.
Roz ma wia my w ro ku pięk ne go ju bi le uszu 65-le cia dzia łal no ści Za -
kła du Do sko na le nia w Kiel cach. Pro szę w kil ku do słow nie zda -
niach przed sta wić je go hi sto rię.

Po cząt ki Za kła du Do sko na le nia Za wo do we go się ga ją 1947 ro -
ku. Sto wa rzy sze nie zo sta ło po wo ła ne w ce lu kształ ce nia wy kwa li fi ko -
wa nych pra cow ni ków do od bu do wy znisz czo ne go woj ną kra ju. Od
te go cza su fir ma nie prze rwa nie przez 65 lat kon ty nu uje swo ją mi sję
spo łecz ną. W tym okre sie kie lec ki ZDZ prze szko lił na kur sach po -
nad mi lion osób, a w szko łach wy kształ cił 37 ty się cy ab sol wen tów.
Licz by te po ka zu ją nie tyl ko ska lę dzia łal no ści fir my, ale rów nież
udo wad nia ją, że je ste śmy bar dzo waż nym ogni wem w sys te mie edu -
ka cji i ak tyw nym pro pa ga to rem ucze nia się przez ca łe ży cie. Fir ma
za li cza na jest do czo ło wych nie pu blicz nych or ga ni za cji edu ka cyj -

nych w na szym kra ju. Prio ry te tem dla Za kła -
du Do sko na le nia Za wo do we go w Kiel cach
jest świad cze nie usług na naj wyż szym po zio -
mie. Naj wyż sze stan dar dy w za kre sie kształ ce -
nia po twier dzo ne zo sta ły przy zna niem Cer ty -
fi ka tu Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią we dług
nor my PN -EN ISO 9001:2009 oraz licz nych
wy róż nień i na gród, któ re umoc ni ły po zy cję
fir my ja ko li de ra wśród pla có wek oświa to -
wych. Szcze gól ną re ko men da cją dla usług
edu ka cyj nych świad czo nych przez ZDZ w
Kiel cach jest tak że dwu krot nie przy zna ne pre -
sti żo we Pol skie Go dło Pro mo cyj ne „Te raz Pol -
ska”. A więc jak Pan sam wi dzi ma my po wo -
dy do sa tys fak cji.
Nie wie le jest w na szym kra ju firm, któ re po -
tra fi ły przy sto so wać się do no wej rze czy wi -
sto ści, do dzia łal no ści na wol nym ryn ku.
Trans for ma cja spo łecz no -go spo dar cza mu sia ła wy wrzeć nie ma ły
wpływ na dzia łal ność Za kła du Do sko na le nia Za wo do we go. Z ja ki -
mi pro ble ma mi spo ty ka ła się fir ma w okre sie trans for ma cji go spo -
dar czej? Czy by ło to bo le sne przy sto so wa nie się do no wych za sad
obo wią zu ją cych na wol nym ryn ku?

Rok 1989 był ro kiem po cząt ku trans for ma cji spo łecz no -go spo -
dar czej w na szym kra ju, był to czas wiel kich re form i czas wiel kich
prze mian. Go spo dar ka na sza zmie nia ła się w gi gan tycz nym wprost
tem pie, a wraz z nią i nasz Za kład. Kil ka lat po tej da cie zo sta łem
Pre ze sem Za rzą du ZDZ i po sta wi łem so bie za cel zbu do wa nie sil -
nej, no wo cze snej i dy na micz nej fir my, ta kiej na mia rę wzor ców z Za -
cho du, fir my któ ra z wiel kim po wo dze niem kon ku ro wać bę dzie na
wol nym ryn ku świad cząc swo je usłu gi na jak naj wyż szym po zio mie.
I my ślę, że mo gę w tym miej scu po wie dzieć, że tak się sta ło. Oczy -
wi ście prze mia ny w na szej fir mie w róż ny spo sób od bi ły się na nas

wszyst kich, nie raz i bar dzo bo le śnie. Ale by ły
one ko niecz ne aby da lej ist nieć. I w grun cie
rze czy oka za ły się sku tecz ne, co dziś po wie lu
la tach wi dać. Jest ta kie pol skie po wie dze nie,
co ro dzi się w wiel kich bó lach jest pięk ne. W
na szym przy pad ku to się po twier dzi ło.
Aby za ist nieć na wol nym ryn ku, wal czyć z
kon ku ren cją trze ba by ło do ko nać re struk tu -
ry za cji fir my, zmie nić fi lo zo fię jej dzia ła nia i
men tal ność za trud nio nych w niej pra cow ni -
ków. Jak ZDZ ra dził so bie w no wych wa run -
kach go spo dar ki ryn ko wej?

Po wiem tak. Za kład Do sko na le nia Za wo -
do we go w Kiel cach to nie tyl ko 65 lat do świad -
cze nia w kształ ce niu, to tak że po nad mi lion
osób prze szko lo nych na kur sach i 37 ty się cy
ab sol wen tów nie pu blicz nych szkół. To tak że
naj więk sza w re gio nie sieć pla có wek szko le nio -

wych i szkół. Je ste śmy w 20 mia stach na te re nie wo je wódz twa świę to -
krzy skie go, ma zo wiec kie go i ma ło pol skie go. W no wo cze snych bu dyn -
kach ma my 130 no wo cze snych sal wy kła do wych i 100 rów nie no wo -
cze snych pra cow ni spe cja li stycz no -kom pu te ro wych, fry zjer skich, ko -
sme tycz nych, ga stro no micz nych, me cha tro nicz nych, spa wal ni czych i
in nych. A w nich no wo cze sne wy po sa że nie, któ re go za zdrosz czą nam
in ne pla ców ki edu ka cyj ne. W ta kiej ba zie pra cu ją wy kwa li fi ko wa ni wy -
kła dow cy i in struk to rzy oraz na uczy cie le, spe cja li ści w swo ich bran -
żach. Nie zmar no wa li śmy tych ostat nich lat.
Pa trząc na hi sto rię mi nio nych 65 lat ist nie nia Za kła du Do sko na le -
nia Za wo do we go, ja ką fir mą jest dziś ZDZ? W jak istot ny spo sób
róż ni się on od te go sprzed 1989 ro ku?

Na sza fir ma umie jęt nie łą czy tra dy cję z no wo cze sno ścią. Klien -
ci trak tu ją po waż niej do świad czo ne go part ne ra, szcze gól nie w tak
de li kat nej kwe stii jak edu ka cja. To cze go się na si ucznio wie i słu cha -

cze na uczy li w szko łach lub na kur sach da je im moż li wość wy ko ny -
wa nia swo je go za wo du, a tym sa mym zdo by wa ją źró dło utrzy ma nia.
Tu nie moż na po zwo lić so bie na błę dy, lek ce wa że nie czy brak pro -
fe sjo na li zmu. Na si klien ci to wie dzą. Od wie lu lat ko rzy sta ją z na -
szych usług i co istot ne, po now nie do nas wra ca ją by zdo by wać ko -
lej ne po zio my kształ ce nia w szko łach i no we kwa li fi ka cje na kur -
sach. To wy róż nia nas od kon ku ren cji.
Dziś Za kład Do sko na le nia Za wo do we go w Kiel cach to fir ma na
wskroś no wo cze sna, świet nie za rzą dza na, za trud nia ją cą praw dzi -
wych fa chow ców róż nych za wo dów, ofe ru ją ca swo je usłu gi i pro -
duk ty na bar dzo wy so kim po zio mie. Co wię cej chciał by Pan do dać
do tej oce ny?

My ślę, że w tym stwier dze niu za war ta jest ca ła kwin te sen cja te -
go, co pre zen tu je na sza fir ma. In ne pla ców ki oświa to we i edu ka cyj -
ne nie mo gą po chwa lić się ta ki mi atu ta mi. Wie le z nich po ja wia się
na ryn ku i po kil ku la tach zni ka ni czym kam fo ra. A my je ste śmy na
ryn ku edu ka cyj nym już od 65 lat. To świad czy o wy so kiej ja ko ści
usług i o pro fe sjo nal nym po dej ściu do po trzeb na szych klien tów.
Sko ro już je ste śmy przy dzia łal no ści fir my to pro szę po wie dzieć,
ja kie są głów ne kie run ki dzia łal no ści Pań stwa fir my?

Do głów nych kie run ków dzia ła nia na szej fir my na le ży edu ka -
cja mło dzie ży i do ro słych w szko łach, kształ ce nie do ro słych w sys te -
mie po zasz kol nym, spraw dza nie kwa li fi ka cji oraz nada wa nie upraw -
nień do wy ko ny wa nia da ne go za wo du, a tak że pro wa dze nie po śred -
nic twa pra cy i do radz twa za wo do we go. W re ali za cji tych ce lów po -
ma ga nam świet na ba za dy dak tycz no -szko le nio wa skła da ją ca się 17
wła snych i 7 wy na ję tych obiek tów dy dak tycz nych, spe cja li stycz nych
pra cow ni i sal wy kła do wych. Do dys po zy cji na si słu cha cze ma ją no -
wo cze sne środ ki dy dak tycz ne: plo te ry, pro jek to ry mul ti me dial ne, ta -
bli ce in te rak tyw ne, te le wi zo ry LCD i wi zu ali ze ry, a tak że spe cja li -
stycz ne urzą dze nia spa wal ni cze, la bo ra to ria ję zy ko we oraz ob ra biar -
ki nu me rycz ne CNC.
Pod sta wo wym kie run kiem dzia łal no ści fir my jest edu ka cja mło de -

Umie jęt nie łą czy my tra dy cję z no wo cze sno ścią
Z Pre ze sem Za rzą du Za kła du Do sko na le nia Za wo do we go w Kiel cach JE RZYM WĄ TRO BĄ roz ma wia An drzej Bo ryc ki.
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go po ko le nia. A jak oświa ta to wiel kie kosz ty z nią
zwią za ne. W ja ki spo sób fir ma ra dzi so bie z fi nan so -
wa niem wszel kie go ro dza ju or ga ni zo wa nych kur -
sów i szko leń, o pro wa dze niu szkół już nie wspo -
mnę?

Gros środ ków po cho dzi z Unii Eu ro pej skiej.
Za kład Do sko na le nia Za wo do we go jesz cze przed
przy stą pie niem Pol ski do Unii zdo by wał do świad cze -
nie w apli ko wa niu o środ ki unij ne z do stęp nych w
tych la tach fun du szy przed ak ce syj nych. Spe cjal nie w
tym ce lu po wo ła łem ze spół spe cja li stów za rów no w
za kre sie apli ko wa nia, jak i wdra ża nia oraz re ali zo wa -
nia róż no rod nych przed się wzięć edu ka cyj nych. ZDZ
w prze wa ża ją cej więk szo ści sa mo dziel nie przy go to wu -
je wnio ski pro jek tów edu ka cyj nych w opar ciu o wła -
sne do świad cze nie w po zy ski wa niu fun du szy unij -
nych. Dzię ki pra wi dło wo przy go to wa nym przez nas
wnio skom uda ło się zre ali zo wać od 2005 ro ku po nad
60 pro jek tów edu ka cyj nych w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go, w któ rych uczest ni czy ło 27
ty się cy miesz kań ców re gio nu. W tym miej scu do dam,
że na sza dzia łal ność w za kre sie roz wo ju za so bów
ludz kich zo sta ła za uwa żo na. ZDZ wy róż nio ny zo stał
m.in. na gro dą przy zna ną przez Mi ni ster stwo Roz wo -
ju Re gio nal ne go.
Aby być kon ku ren cyj nym na ryn ku trze ba mieć in te -
re su ją cą ofer tę. Co po za sze ro ko po ję tą pro po zy cją
edu ka cyj ną ZDZ jest w sta nie za ofe ro wać mło de mu
czło wie ko wi, aby za chę cić go do kon ty nu owa nia na -
uki w szko łach pro wa dzo nych przez Za kład Do sko -
na le nia Za wo do we go?

Wy so ki po ziom świad czo nych usług, pe łen pro -
fe sjo na lizm i od da nie mło de mu czło wie ko wi do dys -
po zy cji naj no wo cze śniej szych po mo cy dy dak tycz -
nych, po zwa la ją cych ucznio wi zdo by wać jak naj szer -
szą wie dzę w da nym za wo dzie. W na szych szko łach
sta le wpro wa dza my no we ele men ty kształ ce nia, któ re
jesz cze bar dziej po sze rza ją kwa li fi ka cje uczniów,
przez co są le piej przy go to wa ni do ży cia za wo do we -
go po ukoń cze niu szko ły. Wspo mnę choć by o do dat -
ko wych lek cjach ję zy ków ob cych. 
Jed nym z istot nych ele men tów kształ ce nia mło de go
czło wie ka jest sze ro ko po ję ta wy mia na mię dzy na ro -

do wa. Na czym owa wy mia na po le ga?
Za wsze uwa ża łem, że szko ły ZDZ mu szą dbać

o wszech stron ny roz wój uczniów. Stąd bar dzo du ży
na cisk na to, że by ofer ta edu ka cyj na szkół wy kra cza -
ła po za stan dar do wą re ali za cję pro gra mów na ucza nia.
I dla te go w na szych szko łach są m.in. in no wa cje pe -
da go gicz ne i za gra nicz ne prak ty ki za wo do we. In no -
wa cje po zwa la ją roz wi jać spe cy ficz ne za in te re so wa nia
uczniów, a za gra nicz ne sta że – przy go to wu ją ich do
lep sze go funk cjo no wa nia na ryn ku pra cy. Dzię ki kon -
se kwent ne mu apli ko wa niu do pro gra mu Le onar do
da Vin ci uda ło się nam zor ga ni zo wać prak ty ki za gra -
ni cą dla po nad 1000 uczniów. Do re ali za cji pro jek tów
umoż li wia ją cych mło dzie ży wy jaz dy na prak ty ki za -
wo do we do kra jów Unii Eu ro pej skiej w ra mach pro -
gra mu Le onar do da Vin ci nie zbęd ne jest po sia da nie
w da nym kra ju part ne ra edu ka cyj ne go. W ostat nich
la tach na wią za li śmy współ pra cę z in sty tu cja mi szko le -
nio wy mi i ze szko ła mi w nie omal ca łej Unii Eu ro pej -
skiej i w in nych kra jach. Obec nie ma my part ne rów
edu ka cyj nych w 14 kra jach: Niem czech, Au strii, Ir lan -
dii, Hisz pa nii, Gre cji, Szwaj ca rii, Cze chach, Sło wa cji,
Ru mu nii, a tak że we Wło szech i Fran cji oraz na Ukra -
inie i Wę grzech. Do współ pra cy za pra sza my wy łącz -

nie kom pe tent ne fir my, po sia da ją ce za rów no do -
świad cze nie w kształ ce niu za wo do wym, jak i w re ali -
za cji pro jek tów fi nan so wych ze środ ków Unii Eu ro -
pej skiej. Ta kie po dej ście za pew nia od po wied ni po -
ziom kształ ce nia na sta żu oraz gwa ran tu je spraw ne
wy ko ny wa nie za pla no wa nych dzia łań. Ze spraw dzo -
ny mi już part ne ra mi czę sto kon ty nu uje my współ pra -
cę przy oka zji or ga ni zo wa nia ko lej nych pro jek tów.
Współ pra ca mię dzy na ro do wa z od po wied ni ka mi
ZDZ w róż nych kra jach to przede wszyst kim ko rzy -
ści dla uczniów od by wa ją cych za gra ni cą prak ty ki za -
wo do we. Do dat ko wo jed nak kon tak ty te owo cu ją po -
ży tecz ny mi wy mia na mi do świad czeń po mię dzy na -
szy mi pra cow ni ka mi a przed sta wi cie la mi za gra nicz -
nych in sty tu cji. Dzię ki te mu prze no si my na kra jo wy
grunt in no wa cyj ne roz wią za nia oświa to we, któ re z
po wo dze niem spraw dzi ły się już za gra ni cą. Z dru giej
stro ny na si part ne rzy po zna ją pol skie do świad cze nia,
tak że pod czas wi zyt zor ga ni zo wa nych w na szych pla -
ców kach.
Pa nie Pre ze sie, ja kim czło wie kiem jest Pan, ja ko
szef tak du żej fir my?

Na pew no je stem czło wie kiem wy ma ga ją cym i
sta now czym, po tra fią cym do strze gać do brych pra -

cow ni ków i wy na gra dzać ich za efek ty ich do brej
pra cy.
Ja kie ce chy cha rak te ru ce ni Pan naj bar dziej u swo -
ich pra cow ni ków?

Przede wszyst kim ce nię u swo ich pra cow ni ków
pra co wi tość, od po wie dzial ność i lo jal ność w sto sun -
ku do fir my, w któ rej pra cu ją. 
Z te go co wiem, za wsze sta wiał Pan i na dal sta wia
na mło dość. Czy awan su jąc mło de go czło wie ka na
kie row ni cze sta no wi sko mie wał Pan pew ne oba wy,
czy ów kan dy dat jest wła ści wym kan dy da tem na
wła ści we sta no wi sko?

Jak do tąd ni gdy nie mia łem ta kich obaw czy
ktoś jest wła ści wym kan dy da tem na wła ści we sta no wi -
sko. Lu bię i ce nię lu dzi po tra fią cych po dej mo wać się
trud nych wy zwań, chcą cych spraw dzić się w trud -
nych sy tu acjach. Ta kich, któ rzy nie bo ją się być rzu -
co nym na głę bo ką wo dę, któ rzy chcą się spraw dzić w
bo ju. To z ta kich pra cow ni ków wcze śniej czy póź niej
wy klu je się na praw dę do bra ka dra za rzą dza ją ca fir mą.
Czy ża ło wał Pan kie dy kol wiek w ży ciu ja kiejś de cy -
zji per so nal nej?

Ra czej nie. Nie przy po mi nam so bie abym kie -
dy kol wiek ża ło wał, że ta ką czy in ną oso bę awan so wa -
łem, po wie rza jąc jej od po wie dzial ne, czę sto kie row ni -
cze sta no wi sko.
Ja kim czło wie kiem w ży ciu pry wat nym jest Je rzy
Wą tro ba?

Wie Pan, trud no tak sa me go sie bie oce niać. Co
bym nie po wie dział o so bie to bę dzie mo ja bar dzo
su biek tyw na oce na. A ta kiej oce ny chciał bym unik -
nąć. Niech le piej o mnie wy po wie dzą się człon ko wie
mo jej ro dzi ny, przy ja cie le i zna jo mi.
Czy mógł by Pan uchy lić rąb ka ta jem ni cy i opo wie -
dzieć czy tel ni kom Extra Kor so o swo jej ro dzi nie?

Mam wspa nia łą żo nę Ha li nę i dwój kę do ro słych
już dzie ci. Ja ko cie ka wost kę po dam, że mę żem mo jej
cór ki jest ro do wi ty Hisz pan, któ ry bar dzo po ko chał
Pol skę. Związ ki ro dzin ne wpły nę ły na to, że ja kimś
szcze gól nym sen ty men tem da rzę ten pięk ny po łu -
dnio wy kraj, ja kim jest Hisz pa nia.
Ja kie jest Pa na naj więk sze hob by?

Węd kar stwo i śpiew. To wła śnie za mi ło wa nie do

śpie wu spra wi ło, że w 2001 ro ku z mo jej ini cja ty wy
po wstał ze spół es tra do wy LOK „Wia ru sy”, w któ rym
je stem so li stą. Z oka zji ju bi le uszu 65-le cia ZDZ w
Kiel cach i 20-le cia szkół ZDZ wy da na zo sta ła pły ta
„Hi ty dla Cie bie”, na któ rej po słu chać moż na 17
wiel kich eu ro pej skich prze bo jów mu zycz nych w mo -
im wy ko na niu.
Gdy by miał Pan moż li wość po now ne go uło że nia
so bie ży cia za wo do we go, roz po czę cia ka rie ry za wo -
do wej na no wo to wy glą da ła by ona po dob nie jak ta
obec na?

My ślę, że tak.
Ży cie na sze skła da się z od nie sio nych suk ce sów i
po nie sio nych po ra żek. Pa na naj więk szy suk ces ży -
cio wy to….

Przy sto so wa nie Za kła du Do sko na le nia Za wo do -
we go w Kiel cach do no wej rze czy wi sto ści go spo dar -
czej. Przy go to wa nie or ga ni za cyj ne fir my w ta ki spo -
sób, aby ona jak naj mniej bo le śnie od czu ła zmie nia -
ją cą się rze czy wi stość go spo dar czą. Aby osią gnę ła do -
brą po zy cję na wol nym ryn ku i ra dzi ła so bie na nim,
sku tecz nie kon ku ru jąc i po dej mu jąc co raz to no we
wy zwa nia i za da nia. To mi się uda ło. 
A naj więk sza po raż ka…..

Po ra żek sta ram się nie pa mię tać. Na pew no jest
ich zde cy do wa nie mniej niż suk ce sów.
Ja kie jest Pa na mot to ży cio we, któ rym kie ru je się
Pan w ży ciu za wo do wym?

Kto chce pra co wać w ZDZ szu ka spo so bów
roz wią zy wa nia pro ble mów, jest kre atyw ny, wa lecz ny,
my ślą cy; kto nie chce pra co wać szu ka tyl ko po wo -
dów by uspra wie dli wić swo je nie rób stwo, bez rad ność,
le ni stwo.
Cze go na le ży ży czyć Pre ze so wi Je rze mu Wą tro bie
w ro ku 65-le cia dzia łal no ści Za kła du Do sko na le nia
Za wo do we go w Kiel cach?

Pry wat nie, przede wszyst kim zdro wia i dłu gich
lat ży cia. Chcę jak naj dłu żej być czyn ny za wo do wo.
Stąd mó wię o do brym zdro wiu. A za wo do wo, dal sze -
go roz wo ju ZDZ i do brych wy ni ków w po zy ski wa niu
do pra cy lo jal nych, war to ścio wych osób.
Dzię ku ję za roz mo wę.
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Mia sto Win ni ca, w środ ko wej Ukra inie, z
któ rym po wiat sta szow ski współ pra cu je
nie prze rwa nie od 10 lat. W pią tek,  8
wrze śnia mia sto ob cho dzi ło 657-le cie
nada nia praw miej skich. Z tej oka zji, pre -
zy dent Win ni cy Vo ło dy myr Groj sman
za pro sił na uro czy sto ści ,,Dni Mia sta”
sta ro stę sta szow skie go An drze ja Kru -
zla, któ re go w Win ni cy re pre zen to wał
Jan Ma zan ka,  na czel nik Wy dzia łu Pro -
mo cji i Współ pra cy z Za gra ni cą w Sta ro -
stwie Sta szow skim

Z na sze go kra ju w win nic kim świę cie,
oprócz re pre zen tan ta po wia tu sta szow skie -
go, uczest ni czy ły rów nież de le ga cje: Kielc z
prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej To ma -
szem Bo guc kim, po wia tu kie lec kie go ze
sta ro stą Zdzi sła wem Grzał ką i Wy szko wa z
bur mi strzem Grze go rzem No wo siel skim.

Ofi cjal ne ob cho dy roz po czę ły się od
spo tka nia pre zy den ta Vo lo dy my ra Groj -
sma na z człon ka mi de le ga cji za gra nicz -
nych. W imie niu stro ny pol skiej ży cze nia
pre zy den to wi Vo ło dy my ro wi Groj sma no wi
zło żył kon sul ge ne ral ny RP w Win ni cy
Krzysz tof Świ de rek. 

Pod czas spo tka nia Jan Ma zan ka prze -
ka zał  pre zy den to wi Groj sam no wi list z ży -
cze nia mi od sta ro sty sta szow skie go An -
drze ja Kru zla, w któ rym czy ta my: ,,Sza -
now ny Pa nie Pre zy den cie, z oka zji 657.
rocz ni cy nada nia praw miej skich Win ni cy,
pra gnę zło żyć Pa nu, wszyst kim człon kom
Ra dy Miej skiej, a tak że Pań skim Współ pra -
cow ni kom i Oby wa te lom, naj ser decz niej -
sze gra tu la cje i ży cze nia sa mych suk ce sów
w pra cy dla do bra Wa sze go pięk ne go mia -
sta i wszyst kich je go miesz kań ców. Je stem
prze ko na ny, że przez ko lej ne la ta mia sto
Win ni ca bę dzie da lej roz wi jać się tak dy na -
micz nie jak do tych czas, a wszel kie za mie -
rze nia i pla ny Pa na Pre zy den ta, a tak że Ra -
dy Miej skiej, uda się Pań stwu w peł ni zre -
ali zo wać.  

Je ste śmy wiel ce ra dzi z 10-let niej już

współ pra cy z mia stem Win ni ca, za rów no
w sfe rze go spo dar czej, oświa to wej, jak i
kul tu ral nej. Dzię ki na szym wza jem nym
kon tak tom, miesz kań cy zie mi sta szow skiej,
w tym mło dzież szkół śred nich, ma ją moż -
li wość po zna wa nia ukra iń skich przy ja ciół
oraz zdo by wa nia no wych do świad czeń,
któ re so bie nie zwy kle ce ni my. Ma my na -
dzie ję na dal sze kon ty nu owa nie tej owoc -
nej współ pra cy. 

Ży cząc raz jesz cze sa mych suk ce sów w
pra cy, pro szę rów nież Pa na Pre zy den ta,
człon ków Ra dy Miej skiej i wszyst kich Pań -
skich Współ pra cow ni ków, o przy ję cie jak
naj lep szych ży czeń wszel kiej po myśl no ści
w ży ciu oso bi stym i ro dzin nym”.

Ofi cjal ne go otwar cia ob cho dów ,,Dni
Mia sta” do ko nał pre zy dent Vo lo dy myr
Groj sman w to wa rzy stwie m.in. by łe go pre -
zy den ta i gu ber na to ra, a obec nie kan dy da -
ta do Ra dy Naj wyż szej Ukra iny Olek san -
dra Do mbrow skie go, któ ry w dniu 23
stycz nia 2003 ro ku pod pi sał umo wę o
współ pra cy Win ni cy z po wia tem sta szow -
skim. 

Mia sto jak co ro ku przy go to wa ło bar -
dzo bo ga tą ofer tę ar ty stycz ną dla po nad
pół mi lio no wej rze szy win nicz nan i go ści
przy jezd nych. 

Win ni ca z wie lu wzglę dów, a głów nie
dzię ki ak tyw nej współ pra cy z Pol ską i re ali -
za cją ini cja tyw na rzecz człon ko stwa w
Unii Eu ro pej skiej peł ni na ma pie sa mo rzą -
do wej Ukra iny tuż za Ki jo wem ro lę ak tyw -
ne go li de ra. Nie przy pad ko wo więc 21
wrze śnia wi zy tę w tym mie ście zło żył pre -
zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski, któ ry
prze by wał w Ki jo wie w związ ku z otwar -
ciem i po świę ce niem Pol skie go Cmen ta rza
Wo jen ne go, upa mięt nia ją ce go 3435 ofiar
NKWD za mor do wa nych na roz kaz Sta li -
na. W ce re mo nii wziął tak że udział pre zy -
dent Ukra iny Wik tor Ja nu ko wycz. 

TEKST. JAN MA ZAN KA,
FO TO: PAP/EPA

Piękny jubileusz
partnerskiej

Winnicy

W dniu 20 wrze śnia, po wo ła na przez sta ro stę
sta szow skie go An drze ja Kru zla ko mi sja do
spraw od bio ru koń co we go za da nia pod na zwą
„Po wia to we Cen trum  Spor to we w Sta szo wie”,
do ko na ła na rzecz po wia tu sta szow skie go – sta -
ro stwa po wia to we go w Sta szo wie, bez u ster ko -
we go od bio ru ro bót oraz po twier dzi ła do trzy ma -
nie umow ne go ter mi nu ich za koń cze nia. 

Ko mi sja pra co wa ła w skła dzie: Da mian Sie -
rant, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu w Sta szo wie,
Mi chał Skot nic ki, wi ce sta ro sta sta szow ski, prze -
wod ni czą cy ko mi sji od bio ru, Mag da le na Fi la, na -
czel nik Wy dzia łu Two rze nia, Re ali za cji Pro jek tów i
In we sty cji Sta ro stwa Po wia to we go w Sta szo wie oraz
Je rzy Ma ku ła, pod in spek tor i Ma riusz Fi jał kow ski,
spe cja li sta w tym że wy dzia le, An drzej Wal czew ski,
p.o. dy rek to ra Po wia to we go Cen trum Spor to we go
w Sta szo wie, Gra ży na Wło dar czyk, na czel nik Wy -
dzia łu Ad mi ni stra cji Ar chi tek to nicz no -Bu dow la nej
Sta ro stwa Po wia to we go w Sta szo wie, Ta de usz Kar -
dy nał, na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i
Spor tu Sta ro stwa Po wia to we go w Sta szo wie, Izy dor
Gra bow ski, dy rek tor Ze spo łu Szkół im. Sta ni sła wa
Sta szi ca w Sta szo wie, Je rzy Jab czu ga, dy rek tor Cen -
trum Kształ ce nia Prak tycz ne go w Sta szo wie, Ra fał
Su ska, dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych w Sta -
szo wie, Grze gorz Raj ca, czło nek Za rzą du Po wia tu
w Sta szo wie, An drzej Po nie wier ski, prze wod ni czą -
cy Ko mi sji Oświa ty, Wy cho wa nia, Kul tu ry,  Spor -
tu i Tu ry sty ki Ra dy Po wia tu w Sta szo wie, Ma rek
Chy la, prze wod ni czą cy Ko mi sji In fra struk tu ry,
Rol nic twa i Pro mo cji, a tak że Ja cek No wak, prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Bu dże tu i Roz wo ju Go spo dar -
cze go. 

Przed mio tem od bio ru koń co we go by ło za da -
nie re ali zo wa ne przez rze szow ską spół kę BEST
Con struc tion Sp. z o.o., o łącz nej war to ści ro bót
bu dow la nych 24 049 602,72 zł. Od bio ru do ko na -

no przy udzia le przed sta wi cie la wy ko naw cy To ma -
sza Po lka, kie row ni ka bu do wy oraz in spek to rów
nad zo ru in we stor skie go: Spół dziel ni Pra cy „In we st -
pro jekt Świę to krzy ski” w Kiel cach Sta ni sła wa Grud -
nia, Ro ma na Sę dzie lew skie go, Wi tol da Cie plu cha i
Wie sła wa Cho ja ka. 

Obec ni by li tak że przed sta wi cie le Biu ra
Pro jek to we go „ART -Fak to ry” z Dę bi cy peł nią cy
nad zór au tor ski nad re ali za cją za da nia: Pa weł
Spę dzia, nad zór au tor ski w za kre sie ar chi tek tu -
ry i Wio let ta Spę dzia, nad zór au tor ski w za kre -
sie bran ży sa ni tar nej. 

W wy ni ku re ali za cji in we sty cji wy bu do wa no
obiekt o po wierzch ni użyt ko wej 15 223 m2, tj.: peł -
no wy mia ro wą ha lę spor to wą z bo iskiem o wy mia -
rach 40 x 20 m oraz ha lę ba se no wą z niec ką dłu -
go ści 25 me trów z 6 to ra mi pły wac ki mi, jak rów -
nież z niec ką do na uki pły wa nia o wy mia rach 8 x
12,5 me tra wraz z nie wiel ką czę ścią re kre acyj ną i
zjeż dżal nią o dłu go ści 60 me trów z od ręb nym wyj -
ściem i wła sną klat ką scho do wą. 

W ha li ba se no wej, znaj du ją się po miesz cze nia
tech nicz ne i go spo dar cze nie zbęd ne do funk cjo no -
wa nia obiek tu, a tak że po miesz cze nia dla ra tow ni -
ków. W czę ści przy le głej do ba se nu zlo ka li zo wa ny
jest ze spół na try sko wo -sa ni tar ny z prze bie ral nia mi.
Do dat ko wo na pię trze wy ko na no sal kę do ćwi czeń
oraz sal kę wie lo funk cyj ną mo gą cą peł nić funk cję
sa li kon fe ren cyj nej, a tak że bu fet, ja cuz zi, sau nę
oraz so la rium i po miesz cze nie dla ma sa ży sty. 

Obie czę ści po sia da ją wi dow nię ze sta ły mi
miej sca mi do sie dze nia. Ha la spor to wa po sia da
310 miejsc sie dzą cych, zaś pły wal nia 287. 

Oba obiek ty sta no wią jed ną ca łość, ale po sia -
da ją osob ne wej ścia. Oprócz wejść na po zio mie
przy zie mia, w czę ści ha li spor to wej zlo ka li zo wa no
ca łe za ple cze szat nio we i so cjal ne oraz po miesz cze -
nie ma ga zy no we, któ re do ce lo wo zo sta nie za go -

spo da ro wa ne ja ko strzel ni ca, krę giel nia oraz si łow -
nia. 

W czę ści pły wal ni na po zio mie przy zie mia
znaj du je się pod ba se nie oraz ca ła tech no lo gicz na
część ob słu gu ją ca pły wal nię, a tak że ko tłow nia i
wen ty la tor nia dla ca łe go obiek tu. W po zio mie par -
te ru znaj du ją się: ha la spor to wa, część ma ga zy no wa
i po miesz cze nia dla na uczy cie li. W tej czę ści znaj -
du je się też szat nia dla wi dzów. Wszyst kie po zio my
użyt ko we obiek tu łą czy win da po zwa la ją ca na swo -
bod ne po ru sza nie się osób nie peł no spraw nych po
ca łym obiek cie. Do jazd do obiek tu moż li wy jest
za rów no od uli cy Ko sza ro wej, jak i od uli cy Oglę -
dow skiej.

Cał ko wi ta war tość zre ali zo wa nej in we sty cji
wy no si 25.360 ty się cy zło tych. Oprócz ro bót bu -
dow la nych bę dą cych przed mio tem ni niej sze go
od bio ru, na su ma rycz ną war tość in we sty cji skła -
da ją się też kosz ty zwią za ne m.in. z: wy ko na niem
wszel kich do ku men ta cji pro jek to wych nie zbęd -
nych dla pra wi dło wej re ali za cji in we sty cji, nad zo -
rem in we stor skim i au tor skim, wy ko na niem ścia -
ny wspi nacz ko wej w ha li spor to wej, wy ko na niem
prze kład ki ka bla ener ge tycz ne go, przy łą czy: ga zo -
we go, elek trycz ne go i świa tło wo do we go oraz z
wy po sa że niem obiek tu w nie zbęd ne ak ce so ria ła -
zien ko we. 

War tość do fi nan so wa nia uzy ska ne go z EFRR
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Świę to krzy skie go, na la ta 2007-2013
to: 8 992 939,00 zł, na to miast do fi nan so wa nie za -
da nia in we sty cyj ne go ze środ ków Fun du szu Roz -
wo ju Kul tu ry Fi zycz nej wy no si 4 400 000,00 zł. Po -
nad to, na część ro bót bu dow la nych do ty czą cych
obiek tów słu żą cych re ha bi li ta cji, w związ ku z po -
trze ba mi osób nie peł no spraw nych uzy ska no w
2012 ro ku do fi nan so wa nie w kwo cie 125 000,00 zł
ze środ ków Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji
Osób Nie peł no spraw nych, bę dą cych w dys po zy cji
Sa mo rzą du Wo je wódz twa Świę to krzy skie go. 

Spraw nie prze pro wa dzo ny od biór koń co wy
za da nia oraz uzy ska nie po zy tyw nych opi nii służb
stra ży po żar nej oraz in spek cji sa ni tar nej o zgod no -
ści wy ko na nia obiek tu bu dow la ne go z pro jek tem
bu dow la nym po zwa la na zło że nie do Po wia to we go
In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go w Sta szo wie za -
wia do mie nia o za koń cze niu bu do wy obiek tu Po -
wia to we go Cen trum Spor to we go w Sta szo wie wraz
z nie zbęd ną do ku men ta cją ce lem uzy ska nia po -
zwo le nia na użyt ko wa nie obiek tu. 

TEKST. MAG DA LE NA FI LA, 
FO TO. JAN MA ZAN KA

Jesz cze tyl ko jed na de cy zja

Pod pi sa no umo wę w spra wie opra co -
wa nia kon cep cji ukła du ob wod ni co we -
go dla mia sta Sta szo wa.

Po dwóch la tach od mo men tu za war -
cia wstęp ne go po ro zu mie nia po mię dzy
wo je wódz twem świę to krzy skim a po wia -
tem sta szow skim, w spra wie roz po czę cia
prac nad kon cep cją ukła du ob wod ni co we -
go Sta szo wa, 24 wrze śnia w sie dzi bie sta ro -
stwa po wia to we go w Sta szo wie, pod pi sa no
umo wę w spra wie „Opra co wa nia kon cep -
cji pro gra mo wo prze strzen nej ukła du ob -
wod ni co we go miej sco wo ści Sta szów wraz
z uzy ska niem w imie niu in we sto ra de cy zji
o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach zgo -
dy na re ali za cję przed się wzię cia dla wy bra -
ne go wa rian tu”. 

Umo wa zo sta ła pod pi sa na z fir mą
Pro most Con su li ting T. Si wow ski Spół ka
Jaw na w Rze szo wie, któ ra ja ko jed na z
ośmiu firm zło ży ła swo ją ofer tę w ogło szo -
nym przez sta ro stwo prze tar gu nie ogra ni -

czo nym na re ali za cję w/w opra co wa nia. Ze
stro ny po wia tu sta szow skie go – sta ro stwa
po wia to we go w Sta szo wie umo wę pod pi sa -
li sta ro sta sta szow ski An drzej Kru zel oraz
wi ce sta ro sta Mi chał Skot nic ki, z kontr asy -
gna tą skarb ni ka po wia tu Jo lan ty Pio trow -
skiej. Ze stro ny wy ko naw cy umo wę pod pi -
sał Zbi gniew Kwa śny, dy rek tor ds. Pro jek -
to wych. 

Umo wę pod pi sa no w obec no ści
człon ków Ko mi sji Bu dże tu i Roz wo ju Go -
spo dar cze go Ra dy Po wia tu w Sta szo wie,
któ ra wła śnie wte dy ob ra do wa ła. Umo wa
za kła da wy ko na nie: kon cep cji pro gra mo -
wo prze strzen nej dla trzech wa rian tów
prze bie gu ukła du ob wod ni co we go; stu -
dium wy ko nal no ści dla wa rian tu wy bra ne -
go, któ ry uzy ska de cy zję śro do wi sko wą; ra -
por tu o od dzia ły wa niu przed się wzię cia na
śro do wi sko - na eta pie uzy ska nia de cy zji o
śro do wi sko wych uwa run ko wa niach zgo dy
na re ali za cję przed się wzię cia; opra co wa nia

ma te ria łów do wnio sku o wy da nie de cy zji
o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach zgo -
dy na re ali za cję przed się wzię cia; uzy ska nie
w imie niu in we sto ra de cy zji o śro do wi sko -
wych uwa run ko wa niach zgo dy na re ali za -
cję przed się wzię cia oraz in nych nie zbęd -
nych de cy zji ad mi ni stra cyj nych, opi nii i
uzgod nień wy ma ga nych prze pi sa mi szcze -
gól ny mi.

Ter min za koń cze nia re ali za cji w/w
prac pro jek to wych upły wa z dniem 30 li -
sto pa da 2013 ro ku. Zle ce nie przez po wiat
sta szow ski opra co wa nia kon cep cji ob wod -
nic mia sta Sta szo wa, a na stęp nie prze ka za -
nie wo je wódz twu świę to krzy skie mu w for -
mie po mo cy rze czo wej, opra co wa nej do -
ku men ta cji wraz z de cy zją śro do wi sko wą,
zo bo wią zu je wo je wódz two do re ali za cji
przed mio to we go za da nia w ko lej nym okre -
sie pro gra mo wa nia tj. w la tach 2014-2020 z
udzia łem środ ków unij nych.

TEKST. MAG DA LE NA FI LA, 

Sta szów cze ka na ob wod ni cę



W nie dzie lę, 23 wrze śnia w miej sco wo -
ści Czar ko wy przed po mni kiem „Ku
chwa le pierw szych bo jów Jó ze fa Pił sud -
skie mu o nie pod le głość Pol ski” sta nę li
wszy scy ci, któ rzy pra gnę li od dać cześć
po le głym 98 lat te mu le gio ni stom.

W uro czy sto ściach wzię li udział m.in.
po seł na Sejm RP Krzysz tof Li piec, se na tor
Mie czy sław Gil, mar sza łek wo je wódz twa
świę to krzy skie go Adam Ja ru bas, Ko men -
dant Na czel ny Związ ku Le gio ni stów Pol -
skich Kry stian Wak smundz ki, a tak że
człon ko wie Ko mi te tu Od bu do wy Po mni -
ka wraz z cór ką prze wod ni czą ce go Jó ze fa

Ca ba ja – Be atą Świech. Nie za bra kło rów -
nież wój ta gmi ny Paw ła Za gai, de le ga cji
Pla ców ki Opie kuń czo – Wy cho waw czej w
Wi nia rach i człon ków To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Zie mi Kor czyń skiej. Obec ne by ły
pocz ty sztan da ro we związ ków kom ba tanc -
kich, ochot ni czych stra ży po żar nych oraz
szkół z te re nu gmi ny No wy Kor czyn i
Opa tow ca.

Uro czy sto ści roz po czę ły się mszą świę -
tą po lo wą w hoł dzie po le głym, któ rą ce le -
bro wał pro boszcz pa ra fii Sta ry Kor czyn ks.
dzie kan Ma rek Mał częć. Po na bo żeń stwie
u stóp mo nu men tu zło żo no wień ce i kwia -

ty, za pło nę ły tak że zni cze pa mię ci. 
Ko lej nym punk tem nie dziel nych uro -

czy sto ści był mon taż słow no mu zycz ny
przy go to wa ny przez mło dzież z Pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej w Sta rym Kor czy nie
oraz z Pla ców ki Opie kuń czo – Wy cho -
waw czej w Wi nia rach. Nie zwy kłe sku pie nie
i po wa ga pa nu ją ca za rów no wśród ar ty -
stów, jak też od bior ców to ele men ty, któ re
po zwo li ły wczuć się w na strój tej pod nio -
słej chwi li. Przed sta wio ne frag men ty po ezji
nie pod le gło ścio wej, a tak że pie śni pa trio -

tycz ne wzbu dza ły re flek sję i po bu dza ły wy -
obraź nię słu cha czy.

W prze mó wie niach oko licz no ścio -
wych na to miast za pro sze ni go ście pod kre -
śla li, jak waż ny jest pa trio tyzm i pa mięć o
po le głych przed la ty bo ha te rach.

Na za koń cze nie uro czy sto ści wójt Pa -
weł Za ga ja ser decz nie po dzię ko wał go -
ściom oraz miesz kań com gmi ny No wy
Kor czyn za udział w pa trio tycz nej ma ni fe -
sta cji.

AN NA NO WAK

z życia gminy 11

KOLUMNA SAMORZĄDOWA GMINY NOWY KORCZYN

Plac za baw w Pia sku Wiel kim
2 wrze śnia od da no do użyt ku no wy plac za baw w Pia sku Wiel kim. W obec no ści m.in.
mar szał ka wo je wódz twa świę to krzy skie go Ada ma Ja ru ba sa, wój ta gmi ny No wy Kor -
czyn Paw ła Za gai, rad nej Ra dy Gmi ny Wio let ty Bu czak, soł ty sa Bar ba ry Zę ba li oraz
miesz kań ców Pia sku Wiel kie go do ko na no uro czy ste go otwar cia obiek tu. 

Pro jekt miał na ce lu za go spo da ro wa nie czę ści te re nu przy by łej szko le pod sta wo wej
po przez wy po sa że nie obiek tu ma łej in fra struk tu ry re kre acyj no – tu ry stycz nej w huś taw ki,
pia skow ni cę, zjeż dżal nie oraz ze staw spraw no ścio wy.

Plac za baw po wstał w ra mach dzia ła nia „Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz wo ju” ob -
ję te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013. Koszt przed się wzię -
cia to po nad 32 tys. zło tych.  

AN

Kon kurs ku li nar ny „Po tra wy Po ni dzia”,
wy sta wy prac lo kal nych ar ty stów, re gio -
nal nych przed mio tów użyt ko wych, pu -
bli ka cji o re gio nie, fo to gra fii współ cze -
snej, prze gląd sta rych fil mów, zdjęć, do -
ku men tów, pre zen to wa nie po ezji miej -
sco wych ar ty stów – ta kie oto atrak cje
przy go to wał Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
we współ pra cy z Urzę dem Gmi ny w No -
wym Kor czy nie, To wa rzy stwem Mi ło śni -
ków Zie mi Kor czyń skiej, szko ła mi z te re -
nu gmi ny oraz Gmin ną Bi blio te ką Pu -
blicz ną na Pik nik Hi sto rycz ny z oka zji
ob cho dów 20. Eu ro pej skich Dni Dzie -
dzic twa w gmi nie No wy Kor czyn.

„Ta jem ni ce co dzien no ści” to ha sło
prze wod nie te go rocz nych Eu ro pej skich
Dni Dzie dzic twa. Ma ją one oca lić od za -
po mnie nia pięk no i urok co dzien nych

zda rzeń, zwy kłe go do mo we go ży cia, spo -
tkań, ję zy ka, mu zy ki, oby cza jów, ob rzę -
dów, pra cy, świąt, za baw i za ba wek, kul tu -
rę sto łu i rę ko dzie ła. 

Ce lem or ga ni zo wa nych przed się wzięć
jest od kry wa nie nie zau wa żal nych, jed nak
sta le obec nych, ale też i tych już od cho dzą -
cych w za po mnie nie, tra dy cji i przed mio -
tów z ni mi zwią za nych, tych nie zwy kłych i
tych co dzien ne go użyt ku. 

AN NA NO WAK

Oca lić od za po mnie nia

W hoł dzie po le głym le gio ni stom
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Pa nie Kon ra dzie, kie dy po wsta ła Pań ska
fir ma?

Fir ma „KAR” zo sta ła za ło żo na w 2000
ro ku, ja ko Au to -Złom i zaj mo wa ła się sku -

pem sa mo cho dów oraz sprze da żą czę ści i
ta ką dzia łal ność pro wa dzi ła przez pięć lat.
W 2005 ro ku fir ma roz wi nę ła swo ją dzia -
łal ność i na mo cy po zwo le nia wo je wo dy
świę to krzy skie go sta ła się sta cją de mon ta żu
po jaz dów nu mer je den w wo je wódz twie
świę to krzy skim. Fir ma zaj mo wa ła się zło -
mo wa niem po jaz dów wy co fa nych z ru chu,
ich roz biór ką oraz sprze da żą czę ści uży wa -
nych do sa mo cho dów.

Jed nak na tym Pan nie po prze stał. Po -
sta no wił Pan roz sze rzyć swo ją ofer tę o
no wy za kres usług. O ja kie usłu gi wte -
dy cho dzi ło?

W 2007 ro ku mo ja fir ma roz sze rzy ła
swój za kres usług o me cha ni kę i sprze daż
czę ści no wych do sa mo cho dów oso bo -
wych i aut do staw czych oraz myj nię sa mo -
cho do wą. Przy ist nie ją cej już wte dy sta cji
de mon ta żu po jaz dów otwar ty zo stał ser -
wis, któ ry ofe ru je usłu gi w za kre sie na praw
i ob słu gi po jaz dów. Ko lej nym kro kiem w
kie run ku roz wo ju fir my i roz sze rze nia jej
dzia łal no ści by ło, zgod nie z su ge stia mi na -
szych klien tów, uru cho mie nie Pod sta wo -
wej Sta cji Kon tro li Po jaz dów. W na szej fir -
mie dzia ła rów nież no wo cze sna myj nia
bez do ty ko wa. Fir ma „KAR” ofe ru je swo im
obec nym i tym, po ten cjal nym, przy szłym
klien tom ca ły pa kiet usług mo to ry za cyj -
nych. W jed nym miej scu klient mo że sko -
rzy stać z ca łe go pa kie tu usług i dzię ki te mu
za osz czę dzić spo ro cza su i pie nię dzy. 

Uru cho mie nie no wych usług, jak cho -
ciaż by pod sta wo wej sta cji kon tro li po -
jaz dów, (sta cji dia gno stycz nej), sta cji
ser wi so wej czy myj ni bez do ty ko wej wy -
ma ga ło z Pań skiej stro ny du że go wkła -
du fi nan so we go. Jak po ra dził Pan so bie
z tym pro ble mem?

Ja ko przed się bior ca dbam o po trze by
i in te res mo ich klien tów jed nak, ja ko wła -
ści cie la fir my, nie stać by ło by mnie na za -
in we sto wa nie tak du żych pie nię dzy. Aby
roz wi nąć mo ją fir mę i po sze rzyć pro fil jej
dzia łal no ści sko rzy sta łem ze środ ków unij -
nych. Nie by ło to ła twe, ale na pi sa łem do -
bry pro jekt, któ ry zo stał wy so ko oce nio ny
przez eks per tów z Urzę du Mar szał kow skie -
go w Kiel cach i zna la złem się w gro nie
szczę śliw ców, któ rzy otrzy ma li do ta cję
Unii Eu ro pej skiej na roz wój fir my. 7 lip ca
2010 ro ku pod pi sa łem umo wę z Urzę dem
Mar szał kow skim na re ali za cję pro jek tu in -
we sty cyj ne go dla mo jej fir my. Pro jekt jest
współ fi nan so wa ny ze środ ków Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Woj. Świę to -
krzy skie go – Dzia ła nie 1.1 do ta cje na roz -
wój MŚP. Dzię ki otrzy ma ne mu do fi nan so -
wa niu mo ja fir ma wzbo ga ci ła się o no wo -
cze sną sta cję dia gno stycz ną, ser wis sa mo -
cho do wy dla sa mo cho dów oso bo wych i
cię ża ro wych. Za otrzy ma ne środ ki za ku pi -
li śmy bar dzo no wo cze sną apa ra tu rę dia -
gno stycz ną re no mo wa nych, naj lep szych
na świe cie pro du cen tów.  Wszyst ko jest no -
we i na naj wyż szym po zio mie. 

Pań ska fir ma ofe ru je swo im klien tom ca -
ły pa kiet usług zwią za nych z mo to ry za -
cją. Jed nak pod sta wo wą dzia łal no ścią
fir my KAR jest dzia łal ność zwią za na ze
sku pem i de mon ta żem po jaz dów. Czy
się my lę?

Nie, nie my li się Pan. Na sza fir ma jest
li cen cjo no wa ną sta cją de mon ta żu po jaz -
dów. Ma my do świad cze nie i sze ro ką wie -
dzę w za kre sie wy ko ny wa nia czyn no ści
zwią za nych z ka sa cją i de mon ta żem po jaz -
dów, a wy kwa li fi ko wa ny per so nel i bar dzo
pro fe sjo nal ne za ple cze tech nicz ne sta wia
nas na cze le sta cji de mon ta żu w re gio nie
świę to krzy skim. O na szym pro fe sjo na li -
zmie świad czy fakt, że na co dzień współ -
pra cu je my ze Sto wa rzy sze niem Fo rum Re -
cy klin gu Sa mo cho dów, po sia da my licz ne
na gro dy i wy róż nie nia, a ka dra mo jej fir my
po sia da licz ne cer ty fi ka ty, gdyż nie ustan -
nie pod no si swo je kwa li fi ka cje na róż ne go
ro dza ju szko le niach. 

Czy mógł by Pan coś wię cej po wie dzieć
czy tel ni kom Extra Kor so, na czym po le -
ga zło mo wa nie po jaz dów wy co fa nych z
ru chu?

Zgod nie z usta wą o re cy klin gu, któ ra
mó wi, że je dy nie sta cje de mon ta żu są
upraw nio ne do prze pro wa dza nia pro ce du -
ry ka sa cji i de mon ta żu po jaz dów, na sza fir -
ma ofe ru je wy ko ny wa nie usług w za kre sie
zło mo wa nia po jaz dów wy co fa nych z ru -
chu. Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa -
mi po jazd mu si być prze ka za ny do sta cji
de mon ta żu po jaz dów. W ra mach na szej
dzia łal no ści sku pu je my po jaz dy we dług in -
dy wi du al nej wy ce ny, wy sta wia my za świad -
cze nia o de mon ta żu, unie waż nia my do wo -
dy re je stra cyj ne, kar ty po jaz dów oraz ta bli -
ce re je stra cyj ne. I co waż ne, za pew nia my
bez płat ny trans port po jaz du do sta cji de -
mon ta żu.

Ale nie tyl ko…

W za kre sie dzia łal no ści na szej sta cji
de mon ta żu po jaz dów pro stu je my fel gi sta -
lo we i alu mi nio we, ofe ru je my do sprze da -
ży sze ro ki asor ty ment uży wa nych czę ści sa -
mo cho do wych, w tym opo ny oraz fel gi
sta lo we i alu mi nio we, no we i uży wa ne w
za leż no ści od po trzeb i port fe la klien ta.

Czy sku pu je cie wszyst kie, bez wy jąt ku
po jaz dy prze zna czo ne do ka sa cji?

Sku pu je my po jaz dy kom plet ne we -
dług in dy wi du al nej na szej wy ce ny. Po jaz dy
nie kom plet ne ka su je my bez płat nie.

Z ja kich re gio nów tra fia ją do Pań skiej fir -
my po jaz dy prze zna czo ne do zło mo wa -
nia?

Mo ja fir ma ob słu gu je ob szar aż trzech
wo je wództw. Do sta cji de mon ta żu po jaz -

dów tra fia ją au ta z wo je wódz twa świę to -
krzy skie go, ma ło pol skie go i pod kar pac kie -
go. A wiec dzia ła my na te re nie ca łej Pol ski
po łu dnio wo -wschod niej.

Na czym po le ga de mon taż po jaz du wy -
co fa ne go z ru chu?

Pierw szą czyn no ścią jest tak zwa ne
osu sze nie sa mo cho du po le ga ją ce na usu -
nię ciu nie bez piecz nych, groź nych dla śro -
do wi ska na tu ral ne go pły nów i sub stan cji.
Po zby wa my się ole ju sil ni ko we go, pły nu
ha mul co we go i pły nu chłod ni cze go. Wy -
mon to wu je my aku mu la tor, wszel kie go ro -
dza ju pla sti ki i szy by. Za po mo cą spe cjal -
nie spro wa dzo nej i za mon to wa nej li nii
tech no lo gicz nej do re cy klin gu mie dzi i pla -
sti ków od zy sku je my prze wo dy sa mo cho -
do we za wie ra ją ce miedź. Po ich prze ro bie -
niu po wsta je gra nu lat prze zna czo ny do
po now ne go wy ko rzy sta nia.

Czy czu je się Pan czło wie kiem suk ce -
su?

W pew nym sen sie tak. Je stem wła ści -
cie lem fir my, któ rą od pod staw zbu do wa -
łem. Fir ma sta le się roz wi ja i każ de go ro ku

przy by wa nam no wych klien tów Za trud -
niam po nad 20 pra cow ni ków, któ rzy są
bar dzo do bry mi fa chow ca mi w swo im za -
wo dzie, któ rzy po sia da ją du że do świad cze -
nie i są na sta wie ni przede wszyst kim na
klien ta i je go po trze by. 

W czym na le ży upa try wać Pań ski suk -
ces biz ne so wy? Prze cież na wol nym
ryn ku dzia ła ją in ne fir my, któ re po dob nie
jak i Pań ska wal czą o po ten cjal ne go
klien ta. A mi mo to….

My ślę, że do tych cza so wy suk ces na le -
ży upa try wać w rze tel nej, do brej pra cy ca -
łe go per so ne lu. Na szą de wi zą jest to, aby
przy cho dzą cy do nas klient był za wsze z
na szej pra cy, z na szych usług za do wo lo ny.
Aby wy jeż dżał od nas z prze świad cze niem,
że zo stał mi le i do brze ob słu żo ny, że gdy

za ist nie je tyl ko ta ka po trze ba to wró ci do
nas po now nie. My ślę, że ta kie wła śnie po -
dej ście do klien ta de cy du je o na szym suk -
ce sie. Klien ci do nas wra ca ją, a po nad to
po le ca ją nas swo im są sia dom, zna jo mym,
dzię ki cze mu zdo by wa my no wych klien -
tów. Świad czy to o na szym pro fe sjo na li -
zmie i wy so kiej, ja ko ści świad czo nych
przez mo ją fir mę usług. 

Ja kie ce chy cha rak te ru ce ni Pan naj bar -
dziej?

Uczci wość, rze tel ność w po wie rzo -
nych za da niach, punk tu al ność, obo wiąz -
ko wość i do trzy my wa nie da ne go sło wa. O
fa cho wo ści nie wspo mnę, bo jest to bar -
dziej do me na wy kształ ce nia i do świad cze -
nia niż oso bi stych cech cha rak te ru.

Ja kim dla swo ich pra cow ni ków jest wła -
ści ciel fir my?

Trud no tak o so bie jed no znacz nie po -
wie dzieć, trud no oce nić sa me go sie bie. Ale
wy da je mi się, że je stem z jed nej stro ny bar -
dzo sta now czy i wy ma ga ją cy, a z dru giej
bar dzo wy ro zu mia ły i po tra fią cy na gro dzić 
za efek ty pra cy. Za wsze zwra ca łem uwa gę i

da lej zwra cam na pa nu ją cą at mos fe rę w
pra cy. Oczy wi ście sta ram się być uśmiech -
nię ty i uprzej my. W fir mie sku piam się na
swo ich klien tach i pra cow ni kach. Za wsze
wiel ką uwa gę zwra cam na kul tu rę ob słu gi
klien ta. Nasz klient – nasz pan, mu si wyjść
z fir my za do wo lo ny, bo wte dy mam pew -
ność, że po now nie do nas wró ci.

Ja kie są Pa na pla ny na przy szłość, cho -
dzi o roz wój i przy szłość fir my „KAR”?

Mo ja fir ma przede wszyst kim ma na
uwa dze ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go,
dla te go w naj bliż szej przy szło ści pla nu je my
po sze rzyć na szą ofer tę o re cy kling two rzyw
sztucz nych, skup zło mu i me ta li ko lo ro -
wych. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Nie po prze sta ję na tym, co już osią gną łem
Z KON RA DEM ZY CHEM, wła ści cie lem Sta cji De mon ta żu Po jaz dów „KAR” oraz Pod sta wo wej Sta cji Kon tro li Po jaz dów 
w Elż bie ci nie, w po wie cie bu skim roz ma wia An drzej Bo ryc ki.



Kie dy wcho dzę do bu skie go par ku zdro -
jo we go przez ,,do stoj ną me ta lo wą bra -
mę” przy po mi na mi się cy tat z  mo jej
ulu bio nej książ ki ,,Pan Ta de usz”, któ ry
brzmi ,, Bra ma na wciąż otwar ta prze -
chod niom ogła sza, że go ścin na i
wszyst kich w go ści nę za pra sza" Po dą -
żam wów czas w kie run ku wi zy tów ki
uzdro wi ska, ja ką jest sa na to rium Mar co -
ni. 

ZDRÓJ ŻY JE WŁA SNYM ŻY CIEM

Po dro dze mi jam zna jo mych lu dzi,
cza sem z kimś po roz ma wiam. Wcho dzę
na bruk, mo że gu stow ny lecz bę dą cy utra -
pie niem dla ko biet spa ce ru ją cych w bu -
tach na wy so kich ob ca sach. Szcze gól nie la -
tem, pod czas ,,Bu skich Mię dzy na ro do -
wych Spo tkań z Folk lo rem” park zdro jo wy
wy peł nia lu do wa mu zy ka. Jed nym sło wem
bu ski zdrój ży je wła snym, pięk nym ży ciem.
Chcia ło by się, aby nic te go pięk ne go ob -
ra zu nie ze psu ło. 

Na bu dyn ku Mar co nie go wi si ba ner
z na pi sem ,,Sprze da li ście wszyst ko te raz
uzdro wi sko’’ Ro dzi się wów czas w czło -
wie ku du ma i chęć po mo cy wszyst kim
tym, któ rzy od waż nie ma ni fe stu ją swo je
sta no wi sko. Du mą na pa wa myśl o pra -
cow ni kach nie pew nych ju tra, wal czą cych
o swo je miej sca pra cy wspo ma ga nych
przez swo ich przed sta wi cie li sku pio nych
w za kła do wych związ kach za wo do wych.
Z za ło gą utoż sa mia ją się tak że miesz kań -
cy i ku ra cju sze. Wszy scy ro zu mie my, że
w osta tecz nym roz ra chun ku pry wa ty za -
cja bu skie go uzdro wi ska, tak na praw dę
przy nie sie ko rzyść wy łącz nie je go na byw -
cy. 

Z no stal gią wró ci łem do pa ru lat
wstecz, kie dy oso bi ście mo głem z ra mie nia
mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój ,,pil no wać”
spraw uzdro wi sko wych ja ko prze wod ni czą -
cy Ko mi sji Re wi zyj nej Sto wa rzy sze nia
Gmin Uzdro wi sko wych RP, czy ja ko pre -
zes Za rzą du sto wa rzy sze nia ,,In no wa cyj ny
Kla ster - Uzdro wi ska Per ły Pol ski Wschod -
niej”. To był czas kie dy mó wio no o de fi cy -
cie wo dy lecz ni czej w Bu sku -Zdro ju, o za -
ha mo wa niu roz wo ju ba zy sa na to ryj no –
uzdro wi sko wej. 

Eks plo ata cja no wych źró deł w Le sie
Wi niar skim i na uli cy Wi du chow skiej spo -
wo do wa ła, że wspo mnia ne  pro ble my zo -
sta ły roz wią za ne. Kie dy uda ło się, wspól ny -
mi si ła mi – nas, ów cze snych władz mia sta
i gmi ny Bu sko -Zdrój oraz spół ki ,,Hy dro -
ge otech ni ka”,  któ ra sfi na li zo wa ła ca łość
za da nia, do pro wa dzić do zwięk sze nia do -
staw wo dy siarcz ko wej do Bu ska, po ja wił
się na stęp ny pro blem do roz wią za nia, a
mia no wi cie kwe stia oczysz cza nia wód
siarcz ko wych po ką pie lo wych. No we źró dła
spo wo do wa ły, że od bior ców przy by wa ło
lecz je dy na oczysz czal nia wód po ką pie lo -
wych na le ża ła i na le ży do Uzdro wi ska Bu -
sko -Zdrój S.A. 

Nie ste ty tu przy zna ję, że po mi mo
ogrom ne go tem pa na szej pra cy, re ali za cji
wie lu in we sty cji, co wy ra ża się kwo tą po -
nad 140 mi lio nów zło tych po zy ska nych
środ ków ze wnętrz nych w ka den cji 2006 –
2010, za bra kło nam cza su, by roz wią zać
pro blem ście ków po ką pie lo wych. Dziś, wi -

szą ce nad uzdro wi skiem wid mo pry wa ty za -
cji, pa ra li żu je wszel kie dzia ła nia. 

NIE DLA PRY WA TY ZA CJI

Te mat jest zna ny, pi sa łem o pry wa ty -
za cyj nych za pę dach Mi ni ster stwa Skar bu
Pań stwa wie lo krot nie, tak że na ła mach  jed -
ne go z miej sco wych ty go dni ków w ar ty ku -
le za ty tu ło wa nym ,, Nie dla pry wa ty za cji
bu skie go uzdro wi ska”. Opi sa łem m.in.
mój udział w Se nac kiej Ko mi sji Zdro wia,
któ rej po sie dze nie od by ło się 17 li sto pa da
2009 r. Wów czas spo tka łem się z nie ma łą
kry ty ką ze stro ny przed sta wi cie li róż nych
bu skich śro do wisk po li tycz nych. Nie py ta -
no mnie o szcze gó ły, te ma ty kę po sie dze nia
lecz za sta na wia no się, kto i dla cze go mnie
tam za pro sił. Po sie dze niu prze wod ni czył
Wła dy sław Si do ro wicz, któ ry skie ro wał do
mnie za pro sze nie. 

In for mo wa łem na ła mach wspo mnia -
ne go ty go dni ka o przy go to wa niach rzą du
do pry wa ty za cji uzdro wisk. Wska zy wa łem
tak że in ną dro gę, mia no wi cie ko mu na li za -
cję. Te mat ko mu na li za cji za in te re so wał se -
na tor Ja ni nę Fe tliń ską, z któ rą roz ma wia -
łem o szcze gó łach ewen tu al ne go prze ję cia
bu skie go uzdro wi ska przez sa mo rząd. Nie -
ste ty pa ni se na tor zgi nę ła w tra ge dii Smo -
leń skiej w 2010 ro ku. 

W póź niej szym cza sie do tar łem do
po sła na Sejm RP  Bro ni sła wa Dut ki, któ -
ry ży wo in te re so wał się te ma ty ką pry wa ty -
za cji pol skich uzdro wisk i po dzie lał na sze
zde cy do wa ne nie. Nie ste ty w tam tym cza -
sie ko mu na li za cja dla wie lu, w tym dla  na -
szych lo kal nych po li ty ków, by ła czymś no -
wy mi i nie zro zu mia łym dla te go te mat w
spo sób na tu ral ny prze stał być przed mio -
tem za in te re so wa nia.

By łem na wet pu blicz nie kry ty ko wa ny
za tzw. ,,wy gła sza nie głu pot” o ja kiejś ko -
mu na li za cji. Dziś, po bli sko trzech la tach
te mat ko mu na li za cji znów jest ak tu al ny.
Wię cej, o ko mu na li za cji mó wi się co raz
gło śniej i na wet ci, co kie dyś by li prze ciw,
obec nie gre mial nie się pod tym ha słem
pod pi su ją. Le piej więc póź no, niż wca le. 

KO MU NA LI ZA CJA UZDRO WI SKA

Dla bu skie go uzdro wi ska, ko mu na li za -
cja wy da je się naj bar dziej opty mal nym roz -
wią za niem. Sko ro obec nie wła ści cie lem
uzdro wi ska jest Skarb Pań stwa to dla cze go
przy szłym wła ści cie lem nie miał by być sa -
mo rząd, a ści śle sa mo rzą do wa spół ka, w
któ rej 100 pro cent udzia łów na le ża ło by do
niej. Nie ma żad nych prze szkód, by do szło
do ko mu na li za cji. Dziś nad zór ze stro ny
wła ści cie la od by wa się po przez człon ków
Ra dy Nad zor czej uzdro wi sko wej spół ki. Po
ko mu na li za cji, nad zór był by spra wo wa ny
przez człon ków Ra dy Nad zor czej sa mo rzą -
do wej spół ki, przez lu dzi z te go śro do wi -
ska, a nie jak do tąd przez oso by de le go wa -
ne z War sza wy. 

Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa pro po -
no wa ło sa mo rzą dom ko mu na li za cję
Przed się biorstw Ko mu ni ka cji Sa mo cho do -
wej. Na le ży tu za dać pod sta wo we py ta nie.
Je śli Skarb Pań stwa chęt nie sko mu na li zo -
wał by za dłu żo ne PKS -y to dla cze go ocią ga
się z ko mu na li za cją atrak cyj nych uzdro -

wisk. Od po wiedź wy da je się oczy wi sta.
Sprze da ją, bo dziu ra bu dże to wa jest
ogrom na, a wi do ków i po my słów na jej
zmniej sze nie nie ma. Po nad to, trze ba wy -
ko nać plan w za kre sie przy cho dów z pry -
wa ty za cji. 

Jak pa mię ta my, pier wot nie z pro ce su
pry wa ty za cji wy łą czo no 14 spół ek uzdro -
wi sko wych, uzna nych za ,,Do bra Na ro do -
we”. Po tem ta kim przy mio tem okre ślo no
już tyl ko 7. Obec nie, w oce nie ,,fa chow -
ców od pry wa ty za cji”  żad ne uzdro wi sko
nie za słu gu je na to mia no, bo wiem pod ję -
to de cy zję, że na le ży spry wa ty zo wać
wszyst kie. W ja ki spo sób Mi ni ster stwo
Skar bu Pań stwa przy go to wy wa ło pro ces
pry wa ty za cji uzdro wisk, szcze gó ło wo opi -
su je ra port Naj wyż szej Izby Kon tro li – De -
par ta ment Go spo dar ki,  Skar bu Pań stwa i
Pry wa ty za cji, Nr ewid. 184/2009/
P09042/KGP, KGP -410-11/2009 ,,In for ma -
cja o wy ni kach kon tro li re ali za cji stra te gii
pry wa ty za cji uzdro wi sko wych spół ek Skar -
bu Pań stwa – War sza wa, sty czeń 2010 r ‘’.  

W ra por cie czy ta my m.in. ,,Mi ni ster
Zdro wia za pro po no wał no we li za cję usta wy
o uzdro wi skach obej mu ją cą m.in. skre śle -
nie art. 64, co umoż li wia ło by pry wa ty za cję
wszyst kich spół ek uzdro wi sko wych bez
uzgod nień z Mi ni strem Zdro wia (…..). Zda -
niem NIK pro po zy cja Mi ni stra Zdro wia
jest nie ce lo wa, bio rąc pod uwa gę po trze bę
za pew nie nia rów ne go i po wszech ne go do -
stę pu do lecz nic twa uzdro wi sko we go. Ce -
lo wość pry wa ty za cji wszyst kich spół ek
uzdro wi sko wych nie zo sta ła po par ta ana li -
za mi wpły wu pry wa ty za cji na przy szły spo -
sób ich funk cjo no wa nia, w tym na kon -
trak ta cję usług uzdro wi sko wych i ich do -
stęp ność”. Przy kła dem nie przy go to wa nej
pry wa ty za cji i nie po prze dzo nej do sta tecz -
ny mi ana li za mi jest sprze daż dwóch uzdro -
wisk, Wie niec -Zdrój i Prze rze czyn -Zdrój.
Spo sób osza co wa nia war to ści tych spół ek
na dal bu dzi wie le kon tro wer sji, bo wiem
kwo ta trans ak cji oscy lo wa ła wo kół ich
rocz nych do cho dów. Uzdro wi sko Wie -
niec -Zdrój w wo je wódz twie ku jaw sko -po -
mor skim zo sta ło sprze da ne za po nad 12
mi lio nów zło tych, na to miast do cho dy te -
go uzdro wi ska wy nio sły w 2009 ro ku po -
nad 9 mi lio nów 700 ty się cy zło tych. 

SĄ PY TA NIA, NIE MA OD PO WIE DZI

W przy pad ku na sze go bu skie go
uzdro wi ska, po mi mo upły wu cza su, nie
ma my na dal od po wie dzi na pod sta wo we
py ta nia. 

Po pierw sze. Co bę dzie z miej sca mi
pra cy? Przy kład jed ne go ze spry wa ty zo wa -
nych uzdro wisk wska zu je, że w po cząt ko -
wym okre sie funk cjo no wa nia, w no wej for -
mie wła sno ścio wej, na stę pu je jed nak zna -
czą ca re duk cja za trud nie nia, co jest tłu ma -
czo ne fak tem, iż wy na gro dze nia sta no wią
czę sto 70 i wię cej pro cent wy dat ków w
rocz nym bu dże cie. 

No wy wła ści ciel, na sta wio ny na zysk,
po szu ku je go, w pierw szej ko lej no ści po -
przez re duk cję wy dat ków zwią za nych z wy -
na gro dze nia mi. Po nad to przy re duk cji za -
trud nie nia, wi docz ne jest zja wi sko po le ga -
ją ce na przy pi sa niu kon kret ne mu pra cow -
ni ko wi no wych za dań i obo wiąz ków, wy -

ko ny wa nych przed pry wa ty za cją przez kil -
ku pra cow ni ków. Na stę pu je to w myśl tzw.
,,ra cjo nal ne go za rzą dza nia za so ba mi ludz -
ki mi”.  Wi docz na jest tak że ten den cja do
re duk cji za trud nie nia spo śród pra cow ni -
ków z dłu go let nim sta żem pra cy lecz nie
bę dą cych w przed eme ry tal nym okre sie
ochron nym. Mó wiąc o miej scach pra cy,
nie moż na za po mi nać o pra cow ni kach
firm współ pra cu ją cych z uzdro wi skiem.
Nikt prze cież nie za gwa ran tu je, że no wy
wła ści ciel nie zmie ni do staw ców czy usłu -
go daw ców.

Po dru gie. Czy zo sta nie po pry wa ty za -
cji za cho wa na ten den cja do pro wa dze nia
lecz nic twa uzdro wi sko we go, czy też lecz -
nic two sta nie się funk cją  mar gi nal ną na
rzecz Spa i Wel l ness. 

Po pry wa ty za cji od czu wal ne jest
znacz ne za an ga żo wa nie środ ków fi nan so -
wych na po pra wę ba zy sa na to ryj no –
uzdro wi sko wej. Re mon to wa ne są po ko je,
po pra wia się ich stan dard, zmie nia się oto -
cze nie. No wy wła ści ciel bar dzo czę sto ko -
rzy sta z kre dy tu za bez pie czo ne go hi po te ką
na za ku pio nym uzdro wi sku. Ra ta plus od -
set ki sta no wią jed nak znacz ne ob cią że nie
bu dże tu uzdro wi ska. Po nad to bie żą ce
utrzy ma nie tak że kosz tu je. Wła ści ciel po -
szu ku je me tod szyb kie go zwro tu z in we sty -
cji by zmniej szyć ob cią że nia. W ta kich
oko licz no ściach na stę pu je czę sto odej ście
od ty po we go lecz nic twa uzdro wi sko we go
fi nan so wa ne go przez NFZ na rzecz bar -
dziej opła cal nych usług ko mer cyj nych ty -
pu Spa i Wel l ness, cha rak te ry zu ją cych się
krót ki mi, czę sto week en do wy mi po by ta mi.
Pro wa dzi to do ogra ni cze nia do stęp no ści
do lecz nic twa uzdro wi sko we go dla mniej
za moż nych ku ra cju szy, co po wo du je, że
dłu ga dziś ko lej ka ocze ku ją cych na przy -
jazd do uzdro wi ska jesz cze bar dziej się wy -
dłu ży. 

Po trze cie. Uzdro wi sko, ja ko je dy ne
po sia da moż li wość oczysz cze nia ście ków
po ką pie lo wych z bu skich sa na to riów, jest
więc w tej ma te rii mo no po li stą. Ja ki bę dzie
koszt oczysz cze nia 1m3 ście ków po pry wa -
ty za cji?  Pro blem ten do ty czy głów nie wła -
ści cie li pry wat nych pod mio tów sa na to ryj -
nych, któ rzy chcąc oczy ścić ście ki po ką pie -
lo we bę dą zmu sze ni za pła cić ty le, ile za żą -
da no wy wła ści ciel. Dla te go w pierw szej
ko lej no ści na le ży za bie gać o prze ję cie
przez sa mo rząd – Miej skie Przed się -
bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal -
nej sp. z o. o. w Bu sku – Zdro ju
uzdro wi sko wej oczysz czal ni,
któ ra zresz tą znaj du je się za
,,przy sło wio wą mie dzą” oczysz -
czal ni ście ków ko mu nal nych. W

prze ciw nym ra zie, pro blem ście ków po zo -
sta nie nie roz wią za ny. Tu przy zna ję, że w
ka den cji 2006 – 2010 za bra kło cza su by
ten pro blem roz wią zać. Dziś jest to wy zwa -
nie dla no wych władz.

Po czwar te. Czy w spo sób wła ści wy
Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa po dej dzie
do Spe cja li stycz ne go Szpi ta la Or to pe dycz -
no – Re ha bi li ta cyj ne go ,,Gór ka”, w ta ki
spo sób, na ja ki ten szpi tal za słu gu je? Czy
też zo sta nie on spry wa ty zo wa ny ja ko je den
z wie lu skład ni ków ma jąt ko wych uzdro wi -
sko wej spół ki? 

Oba wiam się, że nie ma w mi ni ster -
stwie wła ści we go po dej ścia do szpi ta la
,,Gór ka”. Nie sły sza łem, aby kto kol wiek ro -
zu miał spe cy fi kę te go miej sca i gło śno o
tym mó wił. Uczest ni czy łem w po sie dze -
niach ko mi sji sej mo wych i se nac kich i nie -
ste ty, po zo sta wa łem sa mot ny z ar gu men ta -
cją idą cą w kie run ku spe cjal ne go trak to wa -
nia szpi ta la, ja ko miej sca szcze gól ne go,
gdzie le czy się m.in. dzie ci z po ra że niem
mó zgo wym. 

Po pią te. Czy Mi ni ster stwo Skar bu
Pań stwa no si się z za mia rem pry wa ty za cji
je dy nie nie ru cho mo ści, czy też, w ra mach
kom plek so wej sprze da ży Skarb Pań stwa
po zbę dzie się kon tro li nad uję cia mi wód
lecz ni czych? 

Jest oczy wi ste, że nie od da je się ni ko -
mu wy łącz ne go pra wa do dys po no wa nia
wo da mi, bo ten za czy na dyk to wać wa run -
ki, dla wie lu pod mio tów sa na to ryj nych nie
do przy ję cia. 

Py tań jest bar dzo wie le, nie ste ty od po -
wie dzi na nie brak. Oby nie do szło do sy -
tu acji, w któ rej ,,otwar ta dziś dla wszyst -
kich bra ma stop nio wo za cznie być przy -
my ka na, a w kon se kwen cji cał ko wi cie za -
mknię ta w myśl chro nio ne go kon sty tu cyj -

nie pra wa dys po no wa -
nia wła sno ścią”. 

GRZE GORZ
LA SAK
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Kto mo że zy skać, a kto mo że stra cić  na bu skiej pry wa ty za cji?

Py tań jest wie le, od po wie dzi brak



Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa to obec nie
naj więk szy eu ro pej ski pro jekt spo łecz ny
i edu ka cyj ny. Sta no wią naj waż niej sze
świę to za byt ków kul tu ry Sta re go Kon ty -
nen tu. Idea na ro dzi ła się 3 paź dzier ni ka
1985 ro ku. w Gra na dzie, pod czas II Kon -
fe ren cji Ra dy Eu ro py. Ini cja ty wa cie szy -
ła się tak du żym za in te re so wa niem, że w
1991 ro ku za in spi ro wa ła Ra dę Eu ro py
do usta no wie nia ogól no eu ro pej skie go
świę ta.

Te go rocz ne wi ślic kie ob cho dy Eu ro -
pej skich Dni Dzie dzic twa zor ga ni zo wa ne
zo sta ły dzię ki sta ra niom Sto wa rzy sze nia
„Kró lew ska Wi śli ca” oraz Mu zeum Re gio -
nal ne go w Wi śli cy przy współ pra cy z Na -
ro do wym Ar chi wum Cy fro wym i pa ra fią
Wi śli ca. Te ma tem prze wod nim by ły „Ta -
jem ni ce co dzien no ści” dla te go też sku pio -
no się przede wszyst kim na co dzien nym
ży ciu miesz kań ców Wi śli cy. Wy da rze nie
od by ło się pod pa tro na tem ho no ro wym
mar szał ka wo je wódz twa świę to krzy skie go
Ada ma Ja ru ba sa oraz sta ro sty po wia tu bu -
skie go Je rze go Ko la rza.

Wi ślic kim ob cho dom to wa rzy szy ło

otwar cie wy sta wy fo to gra fii pt. „Utrwa lo na
prze szłość”, na któ rą skła da ło się 13 zdjęć
wy ko na nych na prze strze ni ubie głe go wie -
ku, po cząw szy od oko ło 1910 ro ku aż po
la ta osiem dzie sią te. Uka zy wa ły one tru dy
co dzien ne miesz kań ców – co ty go dnio wy
targ, od bu do wę ze znisz czeń spo wo do wa -
nych przez I woj nę świa to wą, spo tka nia na
ryn ku, bu do wę mo stu na Ni dzie, bu do wę
ko lej ki wą sko to ro wej czy też naj waż niej sze
wy da rze nia ko ściel ne m.in. wi ślic kie ob -
cho dy mi le nij ne gdzie mszę ce le bro wał
kar dy nał Ste fan Wy szyń ski i ów cze sny ar cy -
bi skup kra kow ski Ka rol Woj ty ła. Sa mą wy -
sta wę oglą dać bę dzie moż na do koń ca bie -
żą ce go ro ku.

Tru dy śre dnio wiecz nej eg zy sten cji zo -
sta ły w nie zwy kle barw ny spo sób za pre zen -
to wa ne przez za pro szo nych pre le gen tów.
Prof. Wła dy sław Za lew ski przed sta wił XII -
-wiecz ną co dzien ność wi ślic kie go dwo ru
ksią żę ce go, na przy kła dzie jed ne go z naj -
cen niej szych za byt ków sztu ki ro mań skiej w
Pol sce tzw. Po sadz ki Oran tów, dr Piotr
Kar dyś opo wie dział, na pod sta wie do stęp -
nych nam współ cze śnie da nych, o po wsze -
dnio ści z ja ką mu sie li się zma gać miesz kań -
cy XV i XVI wiecz nej Wi śli cy, a mgr Pa weł
Kaj fasz prze niósł słu cha czy w świat ple mie -
nia Wi ślan i po zo sta ło ści ar che olo gicz nych
ja kie po zo sta wi li po so bie twór cy osa dy na
kra kow skich Dęb ni kach. Ca ło ści do peł nia -
ło ja dło. Go ście mo gli ura czyć swo -
je pod nie bie nia m.in. świe żo wy pie -
czo nym chle bem i do mo wej ro bo ty
smal cem.

Za koń cze nie ob cho dów uroz -
ma icił kon cert jaz zo wy w wy ko na -
niu Ma ciej For tu na TRIO, któ ry to
uzna ny jest ja ko je den z naj bar dziej
dy na micz nych i wszech stron nych
pol skich mu zy ków jaz zo wych mło -
de go po ko le nia co po twier dza
dwu krot ny ty tuł „No wej Na dziei”,
przy zna ny mu w stycz niu 2011 i
2012 ro ku przez czy tel ni ków Jazz
Fo rum oraz no mi na cja do Fry de ry -

ka 2011 w ka te go rii Jazz/De biut Fo no gra -
ficz ny Ro ku.

Te go rocz ne świę to za byt ków uświet ni -
li swo ją obec no ścią sta ro sta po wia tu bu -
skie go Je rzy Ko larz oraz po seł na Sejm RP
Lu cjan Pie trz czyk. Wśród za pro szo nych
go ści nie bra ko wa ło in nych zna mie ni tych
po sta ci w tym przed sta wi cie li re gio nal nych
in sty tu cji kul tu ry, sto wa rzy szeń i firm dzia -
ła ją cych na te re nie Po ni dzia. Jed nak przede
wszyst kim ogrom ną przy jem ność spra wi ła
or ga ni za to rom obec ność miesz kań ców
Wi śli cy.

TEKST I FO TO. 
GA BRIE LA KIEŁ TY KA
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Ob cho dy Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa w Wi śli cy.

Ta jem ni ce co dzien no ści



21 wrze śnia w Bu sku -Zdro ju  roz -
po czę ły się II Otwar te Gwar dyj skie
Mi strzo stwa Pol ski w Bok sie. Im -
pre za trwa ła trzy dni. Pa tro nat me -
dial ny nad za wo da mi ob jął  m.in.
nasz dwu ty go dnik „Extra Kor so”.

Za in te re so wa nie za wo da mi
prze ro sło naj śmiel sze ocze ki wa nia
or ga ni za to rów. Klu by pię ściar skie
zgło si ły do walk 132 za wod ni ków.
Otwar ty cha rak ter Mi strzostw
znacz nie po sze rzył ran gę i for mu łę
za wo dów. W rin gu po raz pierw szy
obok ka de tów oraz ju nio rów wy stą -
pi li se nio rzy i ko bie ty.  

W Bu sku -Zdro ju ry wa li zo wa ło osta -
tecz nie 64 za wod ni ków w ka te go riach mło -
dzi ków, ka de tów, ju nio rów i mło dzie żow -
ców oraz osiem za wod ni czek.

Za wo dy ro ze gra no w ha li PMOS na
pro fe sjo nal nym o stan dar dzie olim pij skim
rin gu wy ko na nym na zle ce nie Fun da cji Po -
ku sów i prze ka za nym na wła sność bu skie -
go klu bu przez pre ze sa Sto wa rzy sze nia Ste -
fa na Ra chwal skie go.

Ry wa li za cję ob ser wo wa li pre zes Pol -
skie go Związ ku Bok ser skie go, mistrz olim -
pij ski w bok sie Je rzy Ry bic ki wraz z ko lej -
nym mi strzem i wi ce mi strzem olim pij skim
wy wo dzą cym się ro dzin nie z Pia sku Wiel -
kie go w gmi nie No wy Kor czyn Jó ze fem

Grud niem, Wło dzi mierz Ciaś, pre zes Pol -
skiej Fe de ra cji Gwar dia z War sza wy, wo je -
wo da świę to krzy ski Bo żen ty na Pał ka Ko ru -
ba, któ ra w asy ście przed sta wi cie li władz
klu bu, go spo da rzy mia sta i po wia tu ofi cjal -
nie otwar ła pię ściar skie zma ga nia. 

W trak cie za wo dów ju bi le usz pię cio le -
cia ist nie nia ob cho dził Bu ski Mię dzysz kol -
ny Uczniow ski Klub Spor to wy Ring. W
cią gu pię ciu mi nio nych lat przez sa lę tre -
nin go wą bu skie go Rin gu prze wi nę ło się

bli sko pół ty sią ca mło dych adep tów bok su
i chłop ców, i... dziew cząt. Nie wszy scy wy -
trzy ma li tru dy cięż kich tre nin gów, ale naj -
zdol niej si od no si li zna czą ce suk ce sy w tur -
nie jach kra jo wych i za gra nicz nych.

Tre ner Zdzi sław Pa ta li ta mo że być

dum ny zwłasz cza z “trój ki musz kie -
te rów”: Da mia na Ka szu by, Da mia -
na No wa ka i Mi cha ła Mar ka, któ -
rzy prze cie ra li dro gę na po dium
dla bu skie go bok su.

W nie dziel nych fi na łach zwy -
cię ży li, zdo by wa jąc ty tu ły Mi -
strzów Pol ski w ko lej no ści: w ka te -
go rii mło dzi ków: 57 kg: Pa tryk He -
dhi li - KSZO Ostro wiec. W ka te go -
rii ka de tów: 54 kg: Krzysz tof Pacz -
kow ski - Gwar dia Wro cław, 57 kg:
Pa tryk Głuch - Ring Bu sko Zdrój,
60 kg: Se ba stian Plą der - Wi sła Kra -

ków, 63 kg: Ar tur Zie lon ka - Ring Bu sko
Zdrój, 70 kg: Ka mil Urbań ski - Gwar dia
Wro cław, 75 kg: Pa weł Or łow ski - Gwar dia
Wro cław, 80 kg: Ka mil Szwa bow ski - TSB
Tar nów. 

W ka te go rii ju nio rów: 46 kg: Se ba stian
Gie ra da - KSZO Ostro wiec, 56 kg: Da mian
Ty mosz - Gwa rek Łęcz na, 60 kg: Kry stian
Ole jar czyk - Ru shh Kiel ce, 64 kg: Szy mon
Do moń - Wi sła Kra ków, 66 kg: Alek san der
Bo roń - Star Sta ra cho wi ce, 69 kg: Łu kasz
Wik tór - Ru shh Kiel ce, 75 kg: Ra fał Rzeź -
nik - Gwa rek Łęcz na, 81 kg: Bła żej Su ro -
wiec - KSZO Ostro wiec, 91 kg: Da wid
Iwiń ski - Wal ter Rze szów. 

W ka te go rii mło dzie żow ców: 60 kg: Mi -
chał Smer del - Gwa rek Łęcz na, 69 kg: To masz
Kot - Ru shh Kiel ce, 75 kg: Ra do sław Ba rań ski
- KSZO Ostro wiec, 81 kg: Mar cin Chmiel -
Gwar dia Wro cław, pow. 91 kg: Prze my sław
Gaw ron - KSZO Ostro wiec. 

W ka te go rii ko biet:  ka de tek: Sa ra Do -
ma ga ła - Skal nik Wi śniów ka,  ka de tek: Ewa
Pie trzy kow ska - Dra gon Ostro wiec,  ju nio -
rek: Ol ga Boch niew ska - Ra do miak Ra -
dom,  ju nio rek: Mar ty na Gil - Skal nik Wi -
śniów ka.

Mło dzież za in te re so wa ną upra wia -
niem bok su (wiek 11 -18 lat) klub in for mu -
je, że od po cząt ku wrze śnia w każ dy po nie -
dzia łek, śro dę i pią tek w go dzi nach od
16.00 do 18.00  pro wa dzo ne są za pi sy i
tre nin gi bok ser skie. Szcze gó ły u tre ne rów,
sal ka bok su w Gim na zjum Sa mo rzą do -
wym nr 1 ul.  prof. Grot ta 3 w Bu sku
Zdro ju.

TEKST. DA MIAN BĄK, 
FO TO MA RIUSZ KAR CZEW SKI
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W wy jaz do wym me czu IV li gi świę to -
krzy skiej MKS Bu sko nie dał ra dy wy -
wal czyć punk tów na cięż kim te re nie
prze gry wa jąc z Po go nią Sta szów 2:0.
Obie bram ki bu ski ze spół stra cił w dru -
giej od sło nie spo tka nia.

Spo tka nie w Sta szo wie za po wia da ło
się bar dzo cie ka wie. Zdro jo wi nie po wio -
dło się w po przed niej ko lej ce. Dru ży na z
Bu ska -Zdro ju prze gra ła na wła snym bo isku
z Unią Sę dzi szów 0:1.

Po goń na to miast w po przed niej ko lej -
ce nie do koń czy ła spo tka nia w Ka je ta no -
wie z tam tej szą Lu brzan ką. Dla cze go? W
90 mi nu cie sę dzia po dyk to wał rzut kar ny
dla Lu brzan ki po fau lu na Mi ro sła wie Pod -
gór skim. Za wod nik ten miał wy ko ny wać
“je de nast kę”, ale do te go nie do szło, po nie -
waż za wod ni cy Po go ni, nie za do wo le ni z
pra cy ar bi tra, ze szli z bo iska. Mecz zo stał
więc prze rwa ny w 90 mi nu cie przy sta nie
2:0. 

W związ ku z tym Po goń zo sta ła uka -
ra na fi nan so wo, a jej pił karz To masz Strzał -
ka za nie spor to we za cho wa nie uka ra ny 30-
dnio wą dys kwa li fi ka cją, któ ra ma ry gor na -
tych mia sto wej wy ko nal no ści. Lu brzan ka
otrzy ma ła wal ko wer 3:0.

Nie dziel ne spo tka nie roz cza ro wa ło
bu skich ki bi ców. Pod opiecz ni Sła wo mi ra
Grze si ka ro ze gra li bar dzo sła be spo tka nie.

Z za wod ni ków uszło po wie trze i zno wu
mie li śmy li go wą rą ban kę. Ow szem, wi dzie -
li śmy też prze bły ski, ale by ły to tyl ko po -
szcze gól ne ak cje. W 52 mi nu cie za wod nik
Po go ni, Ma rek Twa róg zo ba czył czer wo ną
kart kę i od tej mi nu ty busz cza nie gra li w
prze wa dze li czeb nej. Pierw szą bram kę bu -
ski ze spół stra cił w 65 mi nu cie spo tka nia.
Na li stę strzel ców wpi sał się Ar tur Wa la sek.
Dru ga bram ka dla sta szow skiej po go ni
wpa dła na trzy mi nu ty przed upły wem re -

gu la mi no we go cza su gry. Grze gorz Sa -
dłow ski z rzu tu wol ne go umie ścił fut bo -
lów kę w okien ku bram ki Mar ci na Cie mie -
ry.

Szu ka jąc po zy tyw nych aspek tów w
nie dziel nym spo tka niu moż na stwier dzić,
że dru gie go tak sła be go me czu MKS nie
mo że już za grać. Po zo sta je mieć na dzie je,
że ta ka po raż ka, ta ki „ku beł zim nej wo dy”
po dzia ła na za wod ni ków mo bi li zu ją co i za
ty dzień w me czu z Or lę ta mi Kiel ce zo ba -

czy my sta ry, do bry MKS Bu sko
któ ry po tra fi na rzu cić ry wa lom
swój styl gry.

MKS Bu sko za grał w skła dzie:
Mar cin Cie mie ra – Pa weł Ban du ra
(80 Ka mil Ko se la), Mi chał Krze -
miń ski, Nor bert Ku la, Ma riusz Bo -
gu szew ski – Ja kub Dyt kow ski (60
Mi chał Pio trow ski), Se ba stian Kru -
pa, Wie sław Fran cuz, Pa pe Dra me –
Se ba stian Kor czak (70 Da wid Ku -
mor), Piotr Raj ca (46 Ra fał Cha ry -
ga)

Po goń Sta szów za gra ła w skła -
dzie: Pa weł Mech – Ka rol Fu da lew -
ski, Krzysz tof Dudt ka, Mar cin Su -
dy, Ma riusz Star ba – Kry stian Rze -
pa, Ar tur Wa la sek, Łu kasz Gą go -
row ski (89 Ar tur Mi ster kie wicz),
Ma rek Twa róg – Mar cin Bo ryc ki
(55 Grze gorz Sa dłow ski)

TEKST I FO TO.  DA MIAN BĄK

Słaby mecz Zdroju w Staszowie. To druga już z kolei porażka
buskiej drużyny.

Go spo da rze ogra li go ści

MKS Bu sko w na stęp nej 
run dzie Pu cha ru Pol ski. 

Zwy cię ży li 
na wy jeź dzie
W me czu 3 run dy Okrę go we go Pu cha ru Pol ski MKS Bu sko -Zdrój w wy jaz do wym
spo tka niu po ko nał Pia sta Stop ni ca 3:2. Dwie bram ki dla bu skiej dru ży ny zdo był Pa -
pe Dra me. Na li stę strzel ców wpi sał się tak że Piotr Raj ca.

Jak przy sta ło na mecz der bo wy, spo tka nie by ło bar dzo szyb kie. Nie za bra kło szyb -
kich i skład nych ak cji. Tre ner Sła wo mir Grze sik po sta no wił dać od po cząć nie któ rym za -
wod ni kom i w me czu za gra li pił ka rze, któ rzy gra li mniej w me czach li go wych bądź wra -
ca ją po prze rwach spo wo do wa nych ura za mi. 

Ja ko pierw si pro wa dze nie obie li go spo da rze po bram ce Ra fa ła Ja błoń skie go w 25 mi -
nu cie. Zdrój od po wie dział go lem Pa pe Dra me w 30 mi nu cie i po pierw szej po ło wie był
re mis. W 65 mi nu cie ten sam za wod nik zdo był dru ga bram kę i wy pro wa dził bu ski ze spół
na pro wa dze nie. Dzie sięć mi nut póź niej wy po ży czo ny z Pia sta Stop ni ca do bu skie go klu -
bu Piotr Raj ca po ko nał swo je go by łe go klu bo we go ko le gę i Zdrój pro wa dził już 3:1. W
80 mi nu cie za wod nik ze Stop ni cy Prze my sław Kot zdo był bram kę dla Pia sta, ale to bu -
ski ze spół po dzie więć dzie się ciu mi nu tach scho dził z bo iska zwy cię sko i awan so wał do
na stęp nej run dy Pu cha ru Pol ski na szcze blu Świę to krzy skie go Związ ku Pił ki Noż nej. 

-Po trak to wa li śmy mecz po waż nie i wy gra li śmy 3:2, choć trze ba przy znać że nie unik -
nę li śmy błę dów przede wszyst kim tak tycz nych – po wie dział po me czu tre ner Zdro ju Sła -
wo mir Grze sik.

MKS Bu sko za grał w skła dzie: Ja kub Ga daw ski – Pa weł Ban du ra, Ka mil Ko la now ski,
Mi chał Krze miń ski (46 Nor bert Ku la), Da wid Ku mor (46 Ja kub Kor dos) – Ja kub Dyt -
kow ski (70 Se ba stian Kor czak), Pa pe Dra me, Ra fał Wit kow ski, Wie sław Fran cuz (46 Se ba -
stian Kru pa) – Ra fał Cha ry ga, Piotr Raj ca.
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