
28 li sto pa da za koń czył się
I Ogól no pol ski Kon kurs pt. „Dzie ci
dzie ciom baj ki pi szą”, któ re go or ga -
ni za to ra mi by li: Eu ro pej skie Cen -
trum Baj ki w Pa ca no wie i Ty go dnik
Extra Kor so w Bu sku -Zdro ju. Na ogło -
szo ny w paź dzier ni ku kon kurs wpły nę ło
800 prac z ca łe go kra ju. Swo je ta len ty li te -
rac kie po przez na de sła ne na kon kurs baj ki

uwi docz ni ły dzie ci za rów no z du żych
miast, jak i ma łych mia ste czek i wsi. Pra ce
na pły nę ły z War sza wy, Wro cła wia, Gdań -
ska, Gdy ni, Szcze ci na, Wro cła wia, Po zna -
nia, Ło dzi, Lu bli na, Kra ko wa, Biel ska -Bia łej,
Kielc, Rze szo wa Ra do mia, Trzeb ni cy, jak
i ma łych miast i mia ste czek ta kich jak: Lu -
bo mierz, Pod ko wa Le śna, Kar pacz, Wrze -
śnia czy  Gu tów Ma ły. Wię cej na str. 8-9
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ZBROD NIA NA ZLE CE NIE
San do mier scy po li cjan ci za trzy ma li czte rech mło dych męż czyzn w wie ku od 18
do 20 lat, ma ją cych zwią zek z za bój stwem 21-lat ka, miesz kań ca po wia tu san do -
mier skie go. Jak usta lo no, je den ze spraw ców był zle ce nio daw cą zbrod ni, a dwaj na -
stęp ni za da li śmier tel ne cio sy. U ko lej ne go z za trzy ma nych zna le zio no m. in. na rzę -
dzie, któ rym spraw cy za da li ra ny 21-lat ko wi. Wię cej na str. 3

POD SU MO WA NIE JE SIE NI
Der bo wym me czem ze Źró dłem pił ka rze re zerw za koń czy li
run dę je sien ną. Za wod ni cy uda li się na od po czy nek, ki bi ce
zbie ra ją si ły na wio sen ne emo cje, a przed szta bem szko le nio -
wym roz po czął się okres pod su mo wań i wy cią ga nia wnio -
sków. Wię cej na str. 16

NA SUK CES TRZE BA ZA PRA CO WAĆ
Do pra cy w gru pach in ter wen cyj nych do bie ra ni są od por ni psy chicz nie, naj le piej przy go to wa ni lu -
dzie. Mó wię o tym dla te go, że nie któ re fir my za trud nia ją lu dzi bez li cen cji. Nie ma ją oni upraw nień
do sto so wa nia środ ków przy mu su bez po śred nie go, a co za tym idzie, nie mo gą w peł ni wy ko ny -
wać za dań ja kie sta wia przed ni mi za wód ochro nia rza – mó wi dy rek tor bu skie go od dzia łu Przed -
się bior stwa Wie lo bran żo we go „Ka ra be la” Wie sław Bo ryc ki. Wię cej na str. 10-11
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EXTRA KORSO

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 KORSO

Mi ko łaj ki
Ma ło któ ry świę ty jest lu bia ny jak

Mi ko łaj, bo on też tyl ko je den roz da je
pre zen ty. Je go dniem jest 6 grud nia, ale
rów nież noc wi gi lij na przed Bo żym Na ro -
dze niem, czy li dzie ci dwu krot nie spo dzie -
wa ją się je go przy by cia z wor kiem peł nym
da rów. Zwy czaj ten do tarł do nas z Nie -
miec, ale Po la cy wzbo ga ci li go o ró zgę,
aby nie każ de dziec ko mo gło się cie szyć.
To nie św. Mi ko łaj, ale wła śnie ro dzi ce de -
cy du ją o tym, ko mu dać pre zent, a ko mu
ró zgę. W ten spo sób po ka zu je się wła dzę
nad wła snym po tom stwem, cho ciaż ukry -
tą w si wo bro dym sta rusz ku. 

Tak na praw dę to ma ło jest wie dzy o
św. Mi ko ła ju, któ ry zmarł ok. 342 ro ku,
bę dąc bi sku pem Mi ry w Azji Mniej szej.
(Po dob no cia ło wy kra dzio no z Mi ry i

prze nie sio no do Ba ri). O je go po pu lar no -
ści świad czy to, że pa tro nem ob ra li go so -
bie że gla rze, pie ka rze, po dróż ni cy, zło -
dzie je i ucze ni oraz pan ny pra gną ce wyjść
za mąż. Jest tak że obroń cą przed wil ka mi
i ogniem. Nie ste ty przy krą wia do mo ścią
mo że być fakt, że ko ściół ka to lic ki zdjął
go ofi cjal nie z li sty świę tych w 1969 ro ku,
nie mo gąc zna leźć do wo dów je go świę to -
ści. Oczy wi ście przy zwy cza je nie lu dzi nie
zmie ni ło się przez to i da lej kult Mi ko ła -
ja trwa, cho ciaż już bez sło wa „świę ty”.

Tu przy po mi na ją mi się nie tak znów
od le głe la ta, gdy w miej sce dnia świę te go
Mi ko ła ja pró bo wa no wpro wa dzić Dziad -
ka Mro za. On też miał być do brym czło -
wie kiem, któ ry z wor kiem po dar ków
wkra czał do do mów, w któ rych ocze ki wa -
ły go ra do sne dzie ci. Za stą pie nie św. Mi -
ko ła ja Dziad kiem Mro zem uzna no jed -
nak ja ko coś nie god ne go w ka to lic kim

kra ju i jak szyb ko Dzia dek Mróz się po ja -
wił, tak szyb ko znik nął.

Cóż w tym miej scu moż na do dać?
Chy ba to, że za rów no w po sta ci św. Mi -
ko ła ja jak i Dziad ka Mro za kry ją się ma -
rze nia ludz kie o czymś nie zwy kłym, co
przy nie sie ra dość, o speł nie niu pra gnień,
by cho ciaż raz w ro ku po czuć się szczę śli -
wym. To szczę ście po win no do ty czyć te -
go, co pre zent otrzy mał jak i te go, co pre -
zent da je. Moż na jed nak za ry zy ko wać
twier dze nie, że nie za wsze tak jest, bo być
nie mo że. Nie każ dej ro dzi ny prze cież
stać na ta kie po da run ki, ja kie otrzy mu ją
wy brań cy lo su, al bo na ofe ro wa ne przez
nie któ re skle py. Stąd też bu dzą się rap tem
„do brzy lu dzie” o któ rych do bro ci nie
sły chać przez ca ły bo ży rok, ape lu ją o
pacz ki dla bied nych dzie ci, ni by to od
Mi ko ła ja, a fak tycz nie pro mu ją swo ją oso -
bę. 

Wi dzę i sły szę jak po li ty cy, spor tow -
cy, ak to rzy i in ni zna ni lu dzie wy bie ra ją
so bie ro dzi nę, któ rej da dzą mi ko łaj ko wy
lub bo żo na ro dze nio wy pre zent. W ko -
ście le ape lu ją księ ża, sta cje te le wi zyj no -
-ra dio we za chę ca ją do wy sy ła nia sms, z
któ rych część zy sku prze zna czą na ubo -
gie ro dzi ny. A tak w ogó le na sta je czas
mi ło sier dzia. No, mo że nie cał kiem, bo
groź nie po mru ki sły chać na wet w tych
po zor nie prze po jo nych mi ło ścią sło -
wach.

KA ZI MIERZ NIE RÓW NY

PS. Że by nie by ło tak słod ko, war to
przy po mnieć, że w XVI wie ku wło ska tru -
ci ciel ka To fa na przy zna ła się do otru cia
prze szło 600 osób. Ta śmier cio no śna tru -
ci zna, bez bar wy i za pa chu, no si ła na zwę
man ny św. Mi ko ła ja z Ba ri.

SAMO ŻYCIE

Karambol
na Targowej
W pią tek, 30 li sto pa da. o go dzi nie 14.41
44-let nia ko bie ta  po in for mo wa ła te le fo -
nicz nie Ko men dę Po wia to wą Po li cji w
Sta szo wie o zde rze niu trzech po jaz dów
na ul. Tar go wej. 

Na miej scu usta lo no, że w zda rze niu
dro go wym bra ły udział trzy po jaz dy: Da -
ewoo La nos , Ci tro en C3 oraz Re nault
Ma ster. Oka za ło się, że w tył wy ko nu ją cej
sy gna li zo wa ny ma newr skrę tu w le wo, kie -
ru ją cej sa mo cho dem Ci tro en C3 44-let niej
ko bie ty ude rzył, nie za cho wu jąc na le ży tej
ostroż no ści, 31-let ni oby wa tel Ukra iny kie -
ru ją cy po jaz dem Re nault Ma ster . 

Na sku tek ude rze nia po jazd mar ki Ci -
tro en zo stał ze pchnię ty na prze ciw le gły pas
jezd ni i ude rzył w ja dą cy z prze ciw ka po -
jazd Da ewoo La nos kie ro wa ny przez 37-let -
nie go męż czy znę . Wszy scy uczest ni cy zda -
rze nia by li  trzeź wi. Kie ru ją ca ci tro enem
od nio sła ob ra że nia i po zo sta ła w szpi ta lu
w Sta szo wie. Po zo sta li uczest ni cy zda rze nia
nie od nie śli ob ra żeń. Po stę po wa nie pro wa -
dzi Ko men da Po wia to wa Po li cji w Sta szo -
wie.

GA

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy

Solec-Zdrój informuje,
że w dniu 6.12.2012

roku w siedzibie
Urzędu Gminy Solec -
Zdrój oraz na stronie
www.solec-zdroj.pl
został wywieszony

na okres 21 dni wykaz
nieruchomości

położonych
w miejscowości

Piasek Mały
przeznaczonych
do sprzedaży. 

Bu scy po li cjan ci za trzy ma li trzech
miesz kań ców po wia tu mi ko łow skie go w
wie ku od 21 do 28 lat. Są oni po dej rze -
wa ni o kra dzież pa li wa ze zbior ni ka cią -
gni ka sio dło we go. Łu pem zło dziei pa dło
oko ło 100 li trów ole ju na pę do we go. 

Do zda rze nia do szło w śro dę wie czo -
rem w gmi nie Bu sko -Zdrój na jed nym z
par kin gów, usy tu owa nych przy sta cji pa liw.
Nie zwłocz nie po przy ję ciu zgło sze nia ofi -
cer dy żur ny skie ro wał  na miej sce mun du -

ro wych. Na par kin gu funk cjo na riu sze za -
sta li dwóch po dej rze wa nych o to prze stęp -
stwo męż czyzn, któ rzy znaj do wa li się w ka -
bi nie cię ża ro we go vo lvo. Trze ci spraw ca
od da lił się z miej sca zda rze nia przed przy -
by ciem stró żów pra wa. Po krót kim cza sie
zo stał jed nak za trzy ma ny przez po li cjan -
tów z bu skiej dro gów ki.

Ze wstęp nych usta leń śled czych wy ni -
ka tak że, że spraw cy wła ma li się do zbior -
ni ka pa li wa cię ża ro we go re naul ta. Na stęp -

nie za po mo cą gu mo we go wę ża prze pom -
po wy wa li pa li wo do zbior ni ka cię ża rów ki
mar ki Vo lvo, któ rą za par ko wa li obok. Ich
łu pem mo gło paść oko ło 100 li trów ole ju
na pę do we go. War tość skra dzio ne go pa li wa
zo sta ła wstęp nie osza co wa na na kwo tę
oko ło 550 zło tych.  Męż czyź ni tra fi li do
po li cyj ne go aresz tu. W chwi li za trzy ma nia
by li nie trzeź wi. Mie li w or ga ni zmie od 1,5
do bli sko 2,5 pro mi la al ko ho lu. W czwar -
tek zło ży li wy ja śnie nia w tej spra wie. Te raz
kry mi nal ni bę dą usta lać, czy męż czyź ni
mo gą mieć na swo im kon cie jesz cze in ne
te go ty pu prze stęp stwa. Za kra dzież z wła -
ma niem gro zi ka ra na wet do 10 lat po zba -
wie nia wol no ści.

GA

Paliwowe trio w areszcie

Zakochany
złodziej
Do nie ty po wej kra dzie ży do szło kil ka dni
te mu w Po łań cu. 28 li sto pa da Ko men da
Po wia to wa Po li cji w Sta szo wie po wia do -
mio na zo sta ła te le fo nicz nie, że z jed nej
z po se sji w Po łań cu skra dzio no rzeź bę
fon tan no wą z ma sy be to no wej przed sta -
wia ją cej „Amo ra”. 

W trak cie pod ję tych czyn no ści usta -
lo no, że w okre sie od 24 do 28 li sto pa da
nie zna ny spraw ca wy ko rzy stu jąc nie obec -
ność miesz kań ców po se sji do ko nał kra -
dzie ży rzeź by ogro do wej o wy so ko ści
100 cm wy ko na nej z ma sy be to no wej.
Skra dzio ną rzeź bę wła ści cie le osza co wa li
na 500 zło ty ch

AB
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San do mier scy po li cjan ci za trzy ma li
czte rech mło dych męż czyzn w wie ku od
18 do 20 lat, ma ją cych zwią zek z za bój -
stwem 21-lat ka, miesz kań ca po wia tu
san do mier skie go. Jak usta lo no, je den
ze spraw ców był zle ce nio daw cą zbrod -
ni, a dwaj na stęp ni za da li śmier tel ne cio -
sy. 

U ko lej ne go z za trzy ma nych zna le zio -
no m.in. na rzę dzie, któ rym spraw cy za da li
ra ny 21-lat ko wi. W czwar tek, 29 li sto pa da
męż czyź ni zło ży li ob szer ne wy ja śnie nia w
san do mier skiej pro ku ra tu rze. W pią tek zo -
sta li do pro wa dze ni do tam tej sze go są du z
wnio ska mi o tym cza so we aresz to wa nie.We
wtor ko we po po łu dnie dy żur ny san do mier -

skiej ko men dy otrzy mał in for ma cję, że do
szpi ta la w San do mie rzu tra fił męż czy zna z
ra na mi kłu ty mi na cie le. Ra ny oka za ły się
śmier tel ne. Mło dy męż czy zna zmarł w wy -
ni ku od nie sio nych ob ra żeń.Tuż po otrzy -
ma niu zgło sze nia po li cjan ci pod nad zo -
rem Pro ku ra tu ry Re jo no wej w San do mie -
rzu in ten syw nie pra co wa li nad roz wią za -

niem za gad ko we go za bój stwa.
Stró że pra wa na miej scu zbrod ni
szcze gó ło wo za bez pie cza li śla dy,
spraw dza li wszel kie in for ma cje,
któ re mo gły po móc w usta le niu
oso by lub osób od po wie dzial nych
za ten czyn.Po li cjan ci wraz z in ny -
mi służ ba mi spraw dza li do kład nie
te ren wo kół miej sca zbrod ni w po -
szu ki wa niu na rzę dzia, któ rym za -
da no śmier tel ne ra ny 21-lat ko wi.
Na miej scu obec ni by li rów nież
tech ni cy la bo ra to rium kry mi na li -
stycz ne go z Kielc.Już po kil ku go -
dzi nach stró że pra wa wy ty po wa li
oso by, któ re praw do po dob nie
mo gły mieć zwią zek z za bój -
stwem. Krąg po dej rze wa nych w tej
spra wie za wę żał się. In ten syw na
pra ca san do mier skich stró żów pra -
wa i ich ko le gów z ko men dy wo je -
wódz kiej po zwo li ła wy ty po wać
czte rech męż czyzn mo gą cych
mieć zwią zek z za bój stwem.Funk -
cjo na riu sze pierw sze go męż czy znę

za trzy ma li już po kil ku go dzi nach, w cią gu
ko lej nych kil ku na stu ca ła czwór ka zna la zła
się w po li cyj nej ce li. W miesz ka niu jed ne -
go z męż czyzn zna le zio no nóż oraz za -
krwa wio ną odzież, któ rą spraw cy mie li na
so bie pod czas do ko ny wa ne go prze stęp -
stwa. Oka za ło się, że po mię dzy 18-let nim
miesz kań cem San do mie rza a ofia rą ist nia -
ły nie po ro zu mie nia, co mo gło być praw -
do po dob nym mo ty wem za bój stwa. Za
okre ślo ną kwo tę dwaj ko le dzy 18-lat ka zgo -
dzi li się do ko nać mor du. Zwa bi li ofia rę w
umó wio ne miej sce i tam za da li mu śmier -
tel ne cio sy.Męż czy znom zo sta ły przed sta -

wio ne za rzu ty i zło ży li wy ja śnie nia. Zo sta li
do pro wa dze ni do są du. Dwóch z za trzy -
ma nych, 18 i 20-la tek od po wie za za bój -
stwo. Naj niż sza ka ra ja ka im gro zi to 12
lat. Ko lej ny z za trzy ma nych od po wie za
pod że ga nie do za bój stwa. Czwar ty z nich,
18-la tek od po wie  za za cie ra nie śla dów
zbrod ni i nie po wia do mie nie o prze stęp -
stwie or ga nów ści ga nia.W świe tle pra wa za
czyn o ta kim cha rak te rze, uwzględ nia jąc
dzia ła nie z mo ty wu za słu gu ją ce go na szcze -
gól ne po tę pie nie, spraw com mo że gro zić
na wet do ży wo cie.

GA

Spraw cy za bój stwa 21-lat ka  zo sta li za trzy ma ni 
przez san do mier ską po li cję.

Zbrod nia na zle ce nie 
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-Pa nie bur mi strzu roz ma wia my do kła da -
nie na pół met ku ka den cji, rów no w dwa
la ta od wy bo rów. Ja kie dla Pa na by ły te
la ta na fo te lu bur mi strza mia sta i gmi ny
Bu sko -Zdrój?

-Dwa la ta pia sto wa nia funk cji bur mi -
strza by ły dla mnie bar dzo pra co wi te. We -
szli śmy w fa zę re ali za cji wiel kich pro jek tów
ta kich jak re wi ta li za cja Alei Mic kie wi cza,
czy re mont uli cy Ko per ni ka. Oba te przed -
się wzię cia ma ją na ce lu po pra wę wi ze run -
ku mia sta. Uda ło się zmo ty wo wać
do więk szej ak tyw no ści miesz kań ców so -
łectw po przez re ali za cję w 2012 r. fun du -
szu so łec kie go. Po za tym sku pi łem się
na po rząd ko wa niu go spo dar ki fi nan so wej
gmi ny i ra cjo na li za cji kosz tów. Wy pra co -
wa łem też ta kie kie run ki dzia łań, któ re po -
zwo lą usys te ma ty zo wać in we sty cje ma ją ce
do ce lo wo wpływ na ca łą in fra struk tu rę
mia sta. Po czy ni li śmy rów nież dość istot ne
kro ki zmie rza ją ce do re ali za cji ko lej nych
przed się wzięć. Był to tak że okres, kie dy
mu sia łem wdro żyć się w in ny niż do tąd
cha rak ter pra cy. 

-Pa trząc z per spek ty wy na dwu let nią Pa -
na ka den cję, co uda ło się Pa nu z pro gra -
mu wy bor cze go już zre ali zo wać, acze go
jesz cze się nie uda ło?

-Za ło żeń pro gra mo wych uda ło się zre -
ali zo wać już bar dzo wie le. Choć by wspo -
mnia ny fun dusz so łec ki, utwo rzo ny zo stał
Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku dzia ła ją cy
przy Bu skim Sa mo rzą do wym Cen trum
Kul tu ry, któ re go by łem ini cja to rem oraz
szko ła mu zycz na. Choć za po trze bo wa nie
na nią by ło wcze śniej sy gna li zo wa ne przez
miesz kań ców gmi ny, to do pie ro te raz uda -
ło się to przed się wzię cie zre ali zo wać. Zmie -
ni li śmy, zgod nie z ape la mi miesz kań ców
Bu ska, pla ny re wi ta li za cyj ne zmie rza ją ce
do za mknię cia ru chu dro go we go wo kół
Pla cu Zwy cię stwa. Mo gę z ca łą od po wie -
dzial no ścią po wie dzieć, że po prze bu do -
wie ryn ku ruch sa mo cho dów oso bo wych
w je go ob rę bie nie przy spo rzy miesz kań -
com uciąż li wo ści. 

Pra cu je my te raz nad pro jek tem uzbro -
je nia te re nów w ob rę bie uli cy Ro ko sza,
„Mał pie go Ga ju” oraz dro gi wo je wódz kiej
przy le głej do Zblu do wic i Sie sła wic. Przy -
go to wu je my te te re ny pod przy szłe in we -
sty cje w za kre sie lecz nic twa uzdro wi sko we -
go, a na ob sza rze wo kół „Mał pie go Ga ju”
chce my stwo rzyć te re ny re kre acyj no -spor -
to we, m. in. ba se ny ką pie lo we. Przed na mi
jesz cze wie le pra cy, bo pod cho dzi my
do te go za da nia bar dzo kom plek so wo.

Uda ło się za go spo da ro wać gmin ne
obiek ty, któ re do tąd po pro stu nisz cza ły
np. Okrą glak (daw na miej ska bi blio te ka)
prze kształ co ny zo stał w przed szko le. In ne
gmin ne mie nie przy po rząd ko wa ne zo sta ło
m. in. Bu skie mu Ośrod ko wi Spor tu i Re -
kre acji w Bu sku -Zdro ju oraz Za kła do wi
Usług Ko mu nal nych. 

Prze rwa li śmy sy tu ację po głę bia nia się
strat fi nan so wych na szej spół ki – Miej skie go
Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej,
któ rej dzia łal ność się bi lan su je. Pod nie śli śmy
po ziom es te ty ki za rów no w mie ście, jak
i w sta rej i no wej czę ści Par ku Zdro jo we go. 

Wszyst kie za ło że nia z mo je go pro gra -
mu wy bor cze go uda ło się w więk szym lub
mniej szym stop niu wcie lić już w ży cie. 

-Pa na naj więk szy do tej po ry suk ces
na sta no wi sku bur mi strza mia sta to…

-Trud no się chwa lić suk ce sa mi. My ślę,
że suk ces jest wte dy, kie dy uda się roz wią -
zać ja kiś po waż ny pro blem miesz kań ców.
Pa trząc w tych ka te go riach, za naj więk szy
suk ces uznał bym bu do wę mi ni ron da
przy ul. Bo ha te rów War sza wy i Wi to sa, któ -
re roz wią za ło od daw na już da ją ce się we
zna ki kie row com pro ble my ko mu ni ka cyj -
ne. Po nad to fun dusz so łec ki, któ re go wcze -
śniej nie wdro żo no oraz ra cjo na li za cja wy -
dat ko wa nych środ ków pu blicz nych gmi ny. 

-A naj więk sza po raż ka…
-Nie ma ta kich przed się wzięć, któ re

zre ali zo wa łem, czy obec nie re ali zu ję, a któ -
re uznał bym za po raż kę. Mo że jed ne re ali -
zu je my szyb ciej, a in ne wol niej, ale to wy -
ni ka z wie lu ze wnętrz nych uwa run ko wań,

ob ostrzo nych prze pi sów, czy bra ku wy star -
cza ją cych środ ków fi nan so wych, ale po ra -
żek nie ma.

-Ob jął Pan fo tel bur mi strza w trud nym
dla mia sta mo men cie. Bo oto roz po czę -
ła się re wi ta li za cja mia sta i zwią za ne
z nią pro ble my, roz po czę to sze reg no -
wych in we sty cji. Mia sto i gmi na ży je
i roz wi ja się. A z dru giej stro ny fi nan se,
na któ re na rze ka każ dy bez wy jąt ku sa -
mo rząd. Jak Pan so bie z po wsta ły mi
pro ble ma mi ra dzi?

-In we sty cje, któ re za czę li śmy re ali zo -
wać na po cząt ku mo jej ka den cji przy spo -
rzy ły miesz kań com wie lu pro ble mów,
szcze gól nie ko mu ni ka cyj nych, ale one już
zni ka ją, bo efek ty tych prac są w du żym
stop niu wi docz ne. Wy ro zu mia łość i cier -
pli wość miesz kań ców by ła dla mnie przy -
zwo le niem na kon ty nu owa nie tych przed -
się wzięć i sy gna łem, że idzie my w do brym
kie run ku. A je śli cho dzi o fi nan se, to sta ra -

my się szu kać moż li wo ści wspar cia w róż -
nych pro jek tach, z któ rych mo że my jesz -
cze sko rzy stać w tym okre sie pro gra mo wa -
nia. Choć by prze bu do wa Pla cu Zwy cię -
stwa jed no cze śnie re ali zo wa na bę dzie łącz -
nie z re wi ta li za cją Alei Mic kie wi cza. Do sta -
li śmy na prze bu do wę ryn ku środ ki w ra -
mach re wi ta li za cji bu skie go dep ta ka. Uli cę
Ko per ni ka rów nież prze bu do wy wa li śmy
mię dzy in ny mi dzię ki środ kom ze wnętrz -
nym. Do dat ko we fun du sze po zy skał Ko -
mu nal ny Zwią zek Cie płow nic twa „Po ni -
dzie” w za kre sie uspraw nie nia sie ci cie płow -
ni czej, któ rej mo der ni za cję prze pro wa dzi -
my w 2013 i 2014 ro ku. Po zwo li to wy eli -
mi no wać stra ty i uzy skać oszczęd no ści
na pro duk cji ener gii ciepl nej. Po nad to po -
zy sku je my środ ki, w ra mach tzw. ma łych

gran tów, od na szych lo kal nych grup dzia -
ła nia – LGD Sło necz ny Li der i LGR Świę -
to krzy ski Karp.

-Jed nym z naj waż niej szych pro ble mów
przed ja ki mi sta nę ło mia sto to za po wia -
da na pry wa ty za cja Uzdro wi ska Bu sko -
-Zdrój S.A. Jed na z kon cep cji, któ ra ma
wiel ką szan sę po myśl ne go za koń cze nia
jest ko mu na li za cja uzdro wi ska. Czy mia -
sto i Urząd Mar szał kow ski są w sta nie
udźwi gnąć ten cię żar, któ rym jest prze ję -
cie na wła sność Uzdro wi ska Bu sko -
-Zdrój S.A.? 

-Dziś już wia do mo, że roz wią za nie,
któ re zo sta nie wpro wa dzo ne za miast pry -
wa ty za cji, to ko mu na li za cja uzdro wi ska.
Uzdro wi sko przej mie sa mo rząd na sze go
wo je wódz twa. Sej mik Wo je wódz twa Świę -
to krzy skie go pod jął już uchwa łę w tym za -
kre sie i zo sta ła ona skie ro wa na do Mi ni stra
Skar bu Pań stwa. Ja ko gmi na czu je my się
zo bo wią za ni po móc uzdro wi sku w za kre sie

po pra wy je go in fra struk tu ry, po przez m. in.
re wi ta li za cję ul. Rze wu skie go, wy ko na nie
ka na li za cji desz czo wej w ul. 1 Ma ja i ul.
Rze wu skie go. Chciał bym uru cho mić wjazd
do Sa na to rium „Włók niarz” i Sa na to rium
„Ra fał” od stro ny uli cy Star kie wi cza,
a obec nie funk cjo nu ją cy wjazd do tych
obiek tów od uli cy Li po wej prze kształ cić
w dep tak dla pie szych. Te in we sty cje po słu -
żą za rów no spół ce, jak i po zo sta łym pod -
mio tom sa na to ryj nym. Je śli moż li wo ści na -
szej gmi ny bę dą po zwa la ły na włą cze nie się
w udzia ły Spół ki „Uzdro wi sko Bu sko -
-Zdrój” S.A. to po mo cy uzdro wi sku w ta -
kim cha rak te rze też nie wy klu czam. 

-Pa nie bur mi strzu, ja kie naj więk sze za -
da nia sto ją przed gmi ną Bu sko -Zdrój

do koń ca tej ka den cji?
-Z pew no ścią są to te głów ne za da nia

zwią za ne z re wi ta li za cją Pla cu Zwy cię stwa,
być mo że do re wi ta li za cji zo sta nie włą czo -
ny też plac tar go wy przy uli cy Ba to re go,
ale ta kwe stia roz strzy gnie się do koń ca ro -
ku. Uzbro je nie te re nu wo kół „Mał pie go
Ga ju”, bu do wa łącz ni ka mię dzy ul. Ar mii
Kra jo wej, a ul. Grot ta, dzię ki któ re mu wy -
ge ne ro wa nych zo sta nie ok. 200 miejsc par -
kin go wych. Do te go jesz cze re mont ca łej
ul. Ar mii Kra jo wej aż do ul. 12 Stycz nia. 

-Spo śród wspo mnia nych przez Pa na za -
dań, któ re uwa ża Pan za prio ry te to we,
a więc w pierw szej ko lej no ści do zre ali -
zo wa nia?

-Prze bu do wa Pla cu Zwy cię stwa, bu do -
wa łącz ni ka mię dzy ul. Grot ta, a ul. Ar mii
Kra jo wej, re mont ul. Ar mii Kra jo wej oraz
za go spo da ro wa nie te re nów wo kół „Sta wu
Nie miec kie go”. To są prio ry te to we dla
gmi ny za da nia.

-Ja ki pro blem wy ma ga ją cy szyb kie go
roz wią za nia nie da je dziś spo koj nie spać
bur mi strzo wi Bu ska -Zdro ju?

-Trud ny i za nie dba ny do tąd te mat od -
bio ru ście ków po ką pie lo wych z pry wat -
nych pod mio tów sa na to ryj nych. Po czy ni li -
śmy w tej spra wie dość zna czą ce kro ki. My -
ślę, że wszyst ko jest na do brej dro dze, by
ten pro blem roz wią zać. Nie mniej jed nak
jest to dość zło żo ny pro blem. Ja ko gmi -
na je ste śmy ko or dy na to rem te go za da nia.
Uczest ni czy my w roz mo wach Spół ki
„Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój” S.A. z pry wat -
ny mi wła ści cie la mi pod mio tów sa na to ryj -
nych. Spół ka zo bli go wa ła się do bu do wy
ko lek to ra zbior cze go słu żą ce go od pro wa -
dza niu ście ków po ką pie lo wych od pry wat -

nych pod mio tów sa na to ryj nych znaj du ją -
cych się na ul. 1 Ma ja. Wła ści cie le tych
obiek tów jesz cze w tym ro ku ma ją osta -
tecz nie pod jąć de cy zję, czy chcą przy łą czyć
się do te go ko lek to ra, czy też na wła sną rę -
kę roz wią zać pro blem zrzu tu ście ków po -
ką pie lo wych. 

-Roz ma wia my wokre sie, kie dy trwa ją in -
ten syw ne pra ce nad przy szło rocz nym
bu dże tem mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój.
Ja ki bę dzie przy szło rocz ny bu dżet Bu -
ska -Zdro ju? Więk szy czy mniej szy
od obec ne go?

-Jak Pan wspo mniał je ste śmy w fa zie
pla no wa nia przy szło rocz ne go bu dże tu,
trud no jesz cze do kład nie okre ślić czy bę -
dzie on mniej szy, czy więk szy od obec ne -
go. Do cho dy bie żą ce bę dą mniej wię cej
na tym sa mym po zio mie, co w tym ro ku.

-Na ja kie dzia ły mia sto prze zna czy naj -
wię cej środ ków?

Przed na mi jesz cze wie le pra cy
Z bur mi strzem mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój WAL DE MA REM SI KO RĄ roz ma wia An drzej Bo ryc ki.



Wywiad 5

-Naj wię cej środ ków prze zna czo nych
zo sta nie na oświa tę i wy cho wa nie ok. 30
mln. zło tych. Na dru gim miej scu są in we -
sty cje w in fra struk tu rę – mam tu na my śli
nie tyl ko re mon ty dróg, ale przede wszyst -
kim re wi ta li za cję, je śli do te go do da my
ochro nę śro do wi ska (w tym mon taż ko lek -
to rów sło necz nych) wyj dzie nam kwo ta
ok. 25 mln. zło tych. Na trze cim miej scu
jest opie ka spo łecz na ok. 15 mln. zoł tych.

-Pro ble mem dla każ de go nie omal sa mo -
rzą du jest oświa ta. Co raz mniej sze sub -
wen cje oświa to we spra wia ją, że sa mo -
rzą dy zmu szo ne są do prze zna cze nia
z jed nej stro ny co raz więk szych kwot
na oświa tę, a z dru giej stro ny do szu ka -
nia oszczęd no ści, czę sto zwią za nych
z li kwi da cją szkół, a co za tym idzie z re -
duk cją za trud nie nia. Ja ki dla bu skiej
oświa ty bę dzie przy szły rok?

-To praw da, oświa ta jest jed nym
z więk szych pro ble mów sa mo rzą dów je śli
cho dzi o bu dżet po nie waż naj bar dziej go
ob cią ża. Po chła nia oko ło 40 proc. środ -
ków bu dże to wych. Na te ob cią że nia nie
ma my wpły wu, bo re gu lu ją je od gór ne
usta wy. Oszczęd no ści szu ka my m. in. w re -
duk cji wy dat ków np. na do wo zy. Sta ra my
się tak opty mal nie uło żyć tra sy do jaz dów
do szkół, by ob jąć do wo za mi wszyst kie
dzie ci przy jak naj mniej szych na kła dach fi -
nan so wych. Do te go do cho dzi ra cjo nal ne

go spo da ro wa nie przez dy rek to rów pla có -
wek oświa to wych po sia da ny mi środ ka mi,
nie tyl ko fi nan so wy mi, ale rów nież rze czo -
wy mi, z ca łym szkol nym za ple czem, ta kim
jak ha le spor to we, sa le do na uki, sprzęt dy -
dak tycz ny itp. 

Niż de mo gra ficz ny, któ ry sta le się po -
głę bia też ni cze go do bre go nie przy no si.
W na szej gmi nie od 8-10 lat co ro ku licz -
ba uczniów roz po czy na ją cych edu ka cję
zmniej sza się o ok. 100 osób. Szcze gól nie
w szko łach na wsiach jest co raz mniej dzie -
ci. Sta ra my się tych szkół nie za my kać,
a aby je utrzy mać prze kształ ca my je w fi lie
więk szych pla có wek oświa to wych. Tak wła -
śnie zro bi li śmy w przy pad ku czte rech
szkół z na szych so łectw. Nie daw no, dzię ki
fun du szom unij nym, otwo rzy li śmy w Ko -
łacz ko wi cach, w bu dyn ku tam tej szej szko -
ły pod sta wo wej, Fi lię Pu blicz ne go Przed -
szko la Nr 3 dzia ła ją ce go w Bu sku -Zdro ju.
Jest więc na dzie ja, że i przy szły rok dla bu -
skiej oświa ty nie bę dzie ta ki zły. 

-Pa nie bur mi strzu, jak ukła da się Pań ska
współ pra ca z Ra dą Miej ską?

-Obiek tyw nie pa trząc my ślę, że do -
brze. Ra da Miej ska jest bar dzo ak tyw na,
wy ka zu je du że za in te re so wa nie spra wa mi
miesz kań ców za rów no mia sta, jak i so łectw
i po czu wa się do od po wie dzial no ści
za pod ję te de cy zje. 

-W Ra dzie Miej skiej ma Pan opo zy cję,
któ rej za da niem, jak każ dej in nej opo -
zy cji jest pa trzeć jak to ob ra zo wo uj mę
wła dzy na rę ce. Czy w Pa na sy tu acji
ma Pan do czy nie nia z opo zy cją któ ra
kry tycz nie, acz kol wiek kon struk tyw nie
kry ty ku je dzia ła nia bur mi strza, czy
wręcz prze ciw nie, pa trzy tyl ko aby bez
wzglę du na efek ty przy ło żyć bur mi -
strzo wi?

-Pra wem opo zy cji jest, jak Pan to ujął
„pa trzeć wła dzy na rę ce”. W więk szo ści
uwa gi rad nych skie ro wa ne pod mo im ad -
re sem są kon struk tyw ne, i za ta ką wła śnie
kry ty kę Ra dzie Miej skiej dzię ku ję. Zda rza -
ją się nie ste ty i ta kie kry tycz ne uwa gi, któ -
re ni cze mu in ne mu nie słu żą niż „przy ło -
że niu” bur mi strzo wi, tzw. kry ty ka dla za sa -
dy, któ ra nic nie wno si i ni cze go nie roz -
wią zu je.

-A sko ro już mo wa o opo zy cji i jej pra -
wach do kry ty ki to pro szę po wie dzieć,
czy spo łe czeń stwo na sze do ro sło już
w peł ni do de mo kra cji? Czy po tra fi my
już ko rzy stać z te go, co da je nam de mo -
kra cja? Mię dzy in ny mi do peł ne go pra -
wa wy ra ża nia swo ich po glą dów, opi nii
i pre zen to wa nia kon struk tyw nej kry ty ki.

-Część spo łe czeń stwa do ro sła do te go,
a część nie ste ty jesz cze mu si nad tym po -
pra co wać. Wy ra ża nie swo ich po glą dów nie
po win no po le gać na oplu wa niu ko goś,

mie sza niu go z bło tem, a nie ste ty tak się
dzie je. Czę sto w tej kry ty ce ujaw nia ją się in -
dy wi du al ne po trze by jed nost ki, a nie zbio -
ro we. To co jest do bre dla jed nych, nie
ozna cza, że i dla dru gich. Trze ba to wszyst -
ko ja koś wy po środ ko wać, za cho wu jąc
przy tym zdro wy roz są dek. 

-Wbie gnij my na chwi lę w nie tak od le głą
przy szłość. Jak wi dzi Pan swo je mia sto
za dzie sięć lat? Czy w tej per spek ty wie
wi dzi Pan Bu sko -Zdrój ja ko mia sto swo -
ich ma rzeń?

-Mia sto mo ich ma rzeń, to mia sto roz -
wi ja ją ce się, po dą ża ją ce z du chem cza su. Je -
śli na sze za ło że nia bę dą re ali zo wa ne zgod -
nie z pla nem, jest szan sa, że Bu sko -Zdrój
ta kim wła śnie mia stem bę dzie. Mó wiąc
o pla nach mam tu na my śli głów nie in we -
sty cje w część uzdro wi sko wą i cen trum Bu -
ska o któ rych opo wie dzia łem Pa nu wcze -
śniej. Te ob sza ry sta ną się o wie le bar dziej
atrak cyj ne niż są obec nie. Wspo mnia ne
wcze śniej ba se ny ką pie lo we, kwe stia utrzy -
ma nia es te ty ki, czy sto ści, zie le ni. Chciał -
bym, by miesz kań cy mie li sa tys fak cję z te -
go, że ży ją wła śnie tu, w Bu sku, w sło necz -
nym mie ście, któ re jest pe reł ką re gio nu Po -
ni dzia. 

Po za tym nie za po mi naj my o so łec -
twach, tam też po trzeb ne są środ ki fi nan -
so we. Wie le za dań, któ re ma my w pla nach
zwią za nych jest z po szcze gól ny mi so łec -

twa mi i ich stra te gią roz wo ju. 

-Ja kie dla Pa na, ja ko bur mi strza mia sta
bę dą na stęp ne dwa la ta obec nej ka den -
cji?

-Z pew no ścią pra co wi te. Da lej re ali zo -
wać bę dzie my za da nia wy ni ka ją ce z po -
trzeb miesz kań ców. Zbli ża się szan sa zdo -
by cia no wych fun du szy unij nych bo wiem
du ży mi kro ka mi nad cho dzi ko lej ny okres
pro gra mo wy prze wi dzia ny na la ta 2014-
2020, da ją cy moż li wość się gnię cia po środ -
ki ze wnętrz ne. Przy mie rza my się do zło że -
nia no wych wnio sków o po zy ska nie tych
pie nię dzy na kon kret ne in we sty cje. Chce -
my opty mal nie wy ko rzy stać wszyst kie
moż li wo ści, któ re prze ło żą się na roz wój
gmi ny. 

-I ostat nie py ta nie. Cze go miesz kań com
mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój ży czy bur -
mistrz Wal de mar Si ko ra?

-Przede wszyst kim zdro wia, za do wo -
le nia, opty mi zmu, re ali za cji ce lów i za -
mie rzeń za rów no tych pry wat nych, jak
i za wo do wych. Wy ro zu mia ło ści i cier pli -
wo ści w sto sun ku do pro wa dzo nych
przez gmi nę in we sty cji, któ rych re ali za -
cja przy spa rza miesz kań com wie le utrud -
nień. Za pew niam, że na efek ty war to po -
cze kać. 

-Dzię ku ję za roz mo wę.
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Nie ubła ga nie zbli ża się ko niec ro ku
2012. Z re gu ły jest to czas, w któ rym do -
ko nu je my wie lu róż nych pod su mo wań.
Dla te go w kon tek ście bra ku po ro zu mie nia
w spra wie bu dże tu Unii Eu ro pej skiej na la -
ta 2014 – 2020 war to do ko nać pew nej oce -
ny na sze go człon ko stwa w UE z per spek -
ty wy mi nio nych ośmiu lat. 

BU DŻET NA MIA RĘ MOŻ LI WO ŚCI
Jak do no si ły me dia, pro po zy cja bu -

dże tu dla Pol ski prze wi dy wa ła o 1,5 mld
eu ro mniej w ra mach fun du szy spój no ści.
Jed nak w ogól nym roz ra chun ku, w no -
wym bu dże cie, uzy ska li by śmy wię cej o po -
nad 4 mln eu ro niż w bu dże cie na la ta
2007 – 2013. Oka za ło się jed nak, że pro po -
zy cja ta nie zo sta ła za ak cep to wa na, dla te go
nie wie my dziś co przy nie sie w tym wzglę -
dzie nie da le ka przy szłość, a w kon tek ście
kry zy su i spo wol nie nia go spo dar cze go
w ca łej Eu ro pie, nie ja wi się ona zbyt opty -
mi stycz nie. 

Sa mo przy stą pie nie Pol ski do Unii Eu -
ro pej skiej 1 ma ja 2004 r. wią za ło się z wie -
lo ma ocze ki wa nia mi głów nie do ty czą cy mi
po pra wy sy tu acji spo łecz no -go spo dar czej
Pol ski oraz ja ko ści ży cia Po la ków. Słu cha -
jąc róż nych ofi cjal nych in for ma cji na te -
mat bi lan su przy stą pie nia Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej ja wi się w nich zbież na oce na,
że po mi mo na szych nie speł nio nych ocze -
ki wań, bi lans ten jest dla nas ko rzyst ny.
War to przy to czyć w ni niej szym ar ty ku le
kil ka przy kła dów przed sta wia nej ar gu men -
ta cji. 

MIA ŁO BYĆ TAK DO BRZE
Do wia du je my się m. in., że człon ko -

stwo Pol ski w UE jest głów nym czyn ni -
kiem wspie ra ją cym wzrost go spo dar czy
kra ju, a głów ną dźwi gnią roz wo ju jest naj -
wyż szy w hi sto rii eks port Pol ski do UE.
Tak że otrzy my wa li śmy re kor do wo wy so kie
trans fe ry z bu dże tu UE. Do wia du je my się
rów nież, że w ósmym ro ku człon ko stwa
na stą pił dal szy spa dek licz by osób prze by -
wa ją cych i po dej mu ją cych pra cę za gra ni cą
oraz że zwięk sza ła się licz ba osób po wra ca -
ją cych do kra ju, co po twier dza te zę o stop -
nio wym zmniej sza niu się po ten cja łu emi -
gra cyj ne go Po la ków.

W pod su mo wa niu jed nej z ocen pol -
skie go człon ko stwa stwier dzo no, że po zy -
tyw ne spoj rze nie na sens in te gra cji na sze go
spo łe czeń stwa jest nie zwy kle waż ne w mo -
men cie wdra ża nia bo le snych re form w UE.
Nie ste ty w żad nej z wy po wie dzi nie spo -
tka łem oce ny ne ga tyw nych zja wisk, któ re
zwią za ne są za rów no z okre sem ubie ga nia
się Pol ski o człon ko stwo, jak rów nież z na -
szym, ośmio let nim już człon ko stwem.

POL SKA RYN KIEM ZBY TU
War to pa mię tać, że w okre sie kil ku let -

nie go, po 1989 ro ku, ubie ga nia się o człon -
ko stwo, Pol ska za my ka ła tzw. ob sza ry ne -
go cja cyj ne. W tym cza sie Pol ski ry nek zby -
tu był już otwar ty dla pro duk tów wy twa -
rza nych w kra jach ów cze snej Wspól no ty
Eu ro pej skiej. Wła ści wie w każ dej bran ży
przy szło wów czas Po la kom wal czyć w nie -
rów nej kon ku ren cji. Efek tem tej nie rów nej
wal ki by ła m. in. li kwi da cja wie lu za kła dów
pra cy, a co za tym idzie, miejsc pra cy
w róż nych ga łę ziach go spo dar ki. Te raz kie -
dy go ni my i nad ra bia my dy stans do kra -
jów tzw.,, sta rej unii” pro po nu je się nam

udział w wal ce z kry zy sem i za ci ska nie pa -
sa. 

RÓW NI I RÓW NIEJ SI
Na si rol ni cy, przez osiem lat ma mie ni

obiet ni ca mi, nie do cze ka li się na wy rów na -
nie do płat bez po śred nich do hek ta ra.
Obec nie ofi cjal nie już się mó wi, że na wy -
rów na nie nie ma ją co li czyć. Bio rąc
pod uwa gę ilość sprzę tu i ma szyn rol ni -
czych za ku pio nych przez rol ni ków z do fi -
na so wa niem środ ków z Unii Eu ro pej skiej,
moż na z peł ną od po wie dzial no ścią stwier -
dzić, że Bo gu dzię ki ma ją jesz cze rol ni cy
sprzęt i ma szy ny za ku pio ne na ta lo ny
w tzw.,, okre sie Gier kow skim”, bo ina czej
nie mo gli by upra wiać swo ich pól. Na to -
miast ci, któ rzy za ku pi li no wo cze sne ma -
szy ny i urzą dze nia, z do fi na so wa niem
środ ków unij nych, a czę ścio wo na kre dyt,
z re gu ły nie ma ją z cze go ich spła cać. Sa -
me do pła ty do hek ta ra, choć są pew nym
wspo mo że niem cięż kiej sy tu acji rol ni ków,
to jed nak daw no zo sta ły skon su mo wa ne
po przez wzrost cen pa li wa, środ ków
ochro ny ro ślin czy na wo zów.

NIE PRO DU KU JĄ A DO STA JĄ 
Wła ści wie z do płat naj le piej ko rzy sta ją

tzw.,, pseu do rol ni cy”, któ rzy po sia da ją
owe hek ta ry lecz ich nie upra wia ją, a tym
sa mym nie po no szą kosz tów. Dla te go
słusz nym roz wią za niem by ło by stwo rze nie
do płat do pro duk cji, a nie tyl ko do po sia -
da nia pól, co przy czy nia ło by się do pre -
mio wa nia tych rol ni ków, któ rzy pra cu -
jąc – pro du ku ją, a nie tych, któ rzy nie pra -
cu ją – nie upra wia ją, a je dy nie po sia da ją
hek ta ry. Po nad to war to za sta no wić się
nad wpro wa dze niem cen gwa ran to wa nych
na nie któ re pro duk ty rol ne. Spo wo du je to
zja wi sko prze wi dy wal no ści w dłu go okre so -
wym pla no wa niu przez rol ni ków in we sty -
cji, za ku pów czy sa mej pro duk cji rol nej.

EU RO PEJ SKIE SIE ROC TWO
In nym nie po żą da nym zja wi skiem, któ -

re ob ser wu je my w okre sie przy na leż no ści
Pol ski do Unii Eu ro pej skiej jest emi gra cja
za rob ko wa na szych ro da ków. Wsku tek
emi gra cji za rob ko wej Po la ków po 1 ma ja
2004 ro ku Pol ska utra ci ła po ten cjał de mo -
gra ficz ny, co z pew no ścią bę dzie mia ło ne -
ga tyw ne skut ki dla pol skie go sys te mu za -
bez pie cze nia spo łecz ne go – zwłasz cza sys -
te mu eme ry tal ne go. Ro sną ce wskaź ni ki
ob cią że nia de mo gra ficz ne go w dłuż szym
wy mia rze zwięk sza ją oko ło po dat ko we
kosz ty pra cy – co raz wyż sze skład ki
na ubez pie cze nia spo łecz ne, oraz pod -
wyż sza ją ry zy ko wy klu cze nia spo -
łecz ne go osób w wie ku po de -
szłym – nie do sta tecz na wy so -
kość świad czeń eme ry tal -
nych. 

Co raz czę ściej zda rza ją
się wy jaz dy za rob ko we
oboj ga ro dzi ców, któ rzy
po zo sta wia ją dzie ci
pod opie ką krew nych, co
pro wa dzi do na si le nia
pa to lo gii spo łecz -
nych, wy ni ka ją -
cych z nie do -
sta tecz nej opie -
ki ro dzi ciel skiej.
Pro wa dzi to
tak że do zja wi -

ska tzw.,, sie roc twa eu ro pej skie go dzie ci”.
Jak kol wiek mi gra cja lu dzi nie jest zja wi -
skiem ne ga tyw nym, bo czło wiek ma pra wo
po szu ki wać lep szych wa run ków ży cia tak -
że po za gra ni ca mi wła sne go kra ju, to
w przy pad ku Po la ków nie mie li oni wyj -
ścia. Za sa da by ła ta ka, że by żyć trze ba wy -
je chać za gra ni cę. A więc ży cio wy przy mus,
a nie wy bór był pod sta wą pod ję cia tych
trud nych de cy zji.

MI LIO NY WY RZU CO NE W BŁO TO
In nym ne ga tyw nym zja wi skiem by ła

zła re dy stry bu cja środ ków unij nych z bu -
dże tu 2007 – 2013. Za miast go nić bo ga ty
za chód i roz wi jać in fra struk tu rę, wspo ma -
gać przed się bior ców w bu do wa niu przez
nich no wych miejsc pra cy, zmar no wa li śmy
spo ro pie nię dzy na nie przy dat ne szko le nia,
kur sy itp. Dziś wi dać, że by ły to środ ki źle
wy ko rzy sta ne wręcz zmar no wa ne. Na to -
miast in we sty cje in fra struk tu ral ne – dro gi,
au to stra dy, no we li nie ko le jo we, choć zo -
sta ły roz po czę te, to nie ste ty nie zo sta ły za -
koń czo ne. Bra ku je więc nam au to strad,
dróg szyb kie go ru chu, no wo cze snej i szyb -
kiej ko lei. Bra ku je tak że pod sta wo wej jesz -
cze in fra struk tu ry ta kiej jak sie ci ka na li za -
cyj ne czy wo do cią go we. Jest w Pol sce
w tym wzglę dzie jesz cze wie le do zro bie -
nia. Dla te go chwa le nie się przez na szych
po li ty ków mi zer nym wzro stem go spo dar -
czym kra ju, przy tak wie lu bra kach, cho -
ciaż by w pod sta wo wej in fra struk tu rze jest
nie po waż nym trak to wa niem Po la ków. 

SMUT NA, ALE PRAW DZI WA
Za miast po waż ne go po dej ścia do pro -

ble mów spo łecz no – go spo dar czych kra ju
pro po nu je się m. in. ta kie oto roz wią za -
nia.,, Nie ma my na bu do wę dróg, więc
na tych któ re są, usta wi my fo to ra da ry i pa -
tro le Po li cji a tym sa mym zwięk szy my
przy cho dy bu dże tu z ty tu łu man da tów
dro go wych”. 

Smut na ta na sza rze czy wi stość choć
nie ste ty praw dzi wa. Spo dzie wa li śmy się za -
pew ne wszy scy, że po 1989 ro ku, kie dy
z en tu zja zmem pa trzy li śmy na zmia ny po -
li tycz ne w kra ju i cie szy li śmy się wol no ścią,
doj dzie wów czas do roz wo ju Pol ski,
do ulep sze nia te go co już zbu do wa li na si
przod ko wie. Nikt z nas nie spo dzie wał się
osła bie nia nie któ rych ga łę zi go spo dar ki.
Wręcz li kwi da cji za kła dów pra cy – wie lu
ko pal ni czy hut. Po tem, po 1 ma ja 2004
ro ku znów przy szedł opty mizm. Nikt,
po tej da cie, nie spo dzie wał się dal sze go
osła bia nia po ten cja łu go spo dar cze go i spo -
łecz ne go Pol ski. Dal szej li kwi da cji czy osła -

bie nia wie lu klu czo wych dzie dzin go -
spo dar ki, przy kła dem jest cho ciaż -
by prze mysł cu kro wy. 

Jak dziś ma my pa trzeć
w przy szłość, kie dy w wal ce
o środ ki unij ne z bu dże tu na la -
ta 2014 – 2020 pro po nu je się
nam oszczę dza nie i za ci ska nie

pa sa tyl ko dla te go, że nie któ re kra -
je ty pu Gre cja czy Hisz pa nia w swo -
im roz pa sa niu utra ci ły umiar i po -

czu cie rze czy wi sto ści.

GRZE GORZ LA SAK

Bla ski i cie nie 
unij ne go człon ko stwa Mi lio ny dla

świę to krzy skiej wsi

Przed sta wi cie le Lo kal nych Grup Dzia ła nia pod su mo wa li wdra ża nie Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich w wo je wódz twie świę to krzy skim.

15 li sto pa da w  Wo je wódz kim Do mu Kul tu ry w Kiel cach pod su mo wa no efek ty
wdra ża nia Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich  w re gio nie. W spo tka niu wzię li
udział przed sta wi cie le Lo kal nych Grup Dzia ła nia, in sty tu cji wspie ra ją cych roz wój bran -
ży rol ni czej, sa mo rzą dów gmin nych i po wia to wych oraz człon ko wie Za rzą du Wo je -
wódz twa.

Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007-2013 na te re nie wo je wódz twa świę -
to krzy skie go wdra ża Świę to krzy skie Biu ro Roz wo ju Re gio nal ne go oraz Od dział Re gio -
nal ny Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa.

Mar sza łek Adam Ja ru -
bas pod kre ślał, że  in we sty -
cje re ali zo wa ne w ra mach
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich  w du żym za -
kre sie sta no wią uzu peł nie nie
du żych pro gra mów, ta kich
jak np. Re gio nal ny Pro gram
Ope ra cyj ny. Mó wiąc o tym
pro gra mie, nie moż na nie
wspo mnieć jak waż ny jest je -
go wy miar spo łecz ny. Jest
on bar dziej wi docz ny niż
wszel kie in we sty cje. Po zwa -
la, by miesz kań cy ma łych
spo łecz no ści in te gro wa li się
przy pro jek tach, kre atyw nie
pa trzy li, jak po pra wić ży cie
na wsi.

Pod czas kon fe ren cji
przed sta wio ne  zo sta ły in for ma cje na te mat efek tów dzia łań w ra mach Pro gra mu Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013 w wo je wódz twie świę to krzy skim. W su -
mie do koń ca paź dzier ni ka te go ro ku pod pi sa no 1500 umów na bli sko 370 mi lio nów
zło tych.

W wo je wódz twie świę to krzy skim funk cjo nu je 18 Lo kal nych Grup Dzia ła nia, któ -
rych ce lem jest re ali za cja opra co wa nych wspól nie z miesz kań ca mi Lo kal nych Stra te gii
Roz wo ju. 

Wszyst kie Lo kal ne Gru py Dzia ła nia, w tym rów nież Sto wa rzy sze nie „G5” uczest -
ni czy ły w spo tka niu pro mu jąc swo je dzia ła nia. 

Kon ty nu acją spo tka nia by ła kon fe ren cja w dniu 22 li sto pa da, na któ rej głos za bra -
li przed sta wi cie le   Lo kal nych Grup Dzia ła nia. Sto wa rzy sze nie „G5” re pre zen to wa ła
Ewa Sa to ra, kie row nik biu ra.  Po jej wy stą pie niu przed sta wio ny zo stał krót ki film do -
ty czą cy ob sza ru ob ję te go Lo kal ną Stra te gią Roz wo ju oraz omó wio ne zo sta ły dzia ła nia
Sto wa rzy sze nia „G5”. 

Uczest ni cy spo tka nia za po zna li się tak że ze sta nem re ali za cji Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013 w Pol sce oraz z ak tu al ny mi  pra ca mi nad przy -
szłą per spek ty wą fi nan so wą oraz osią gnię cia mi Lo kal nych Grup Dzia ła nia w re gio nie.

ES



W so bot nie przed po łu dnie, 10 li sto pa da ofi cjal nie
otwar to Po wia to we Cen trum Spor to we w Sta szo -
wie. 

W uro czy sto ści, oprócz władz sa mo rzą do wych
po wia tu sta szow skie go oraz gmin wcho dzą cych w je -
go skład, a tak że licz nie przy by łych miesz kań ców Sta -
szo wa udział wzię li za pro sze ni go ście w tym m.in. po -
seł do Par la men tu Eu ro pej skie go dr. inż. Cze sław Sie -
kier ski, po seł na Sejm RP Zbi gniew Pa celt, wi ce mi ni -
ster Obro ny Na ro do wej Be ata Oczko wicz, mar sza łek
wo je wódz twa świę to krzy skie go Adam Ja ru bas, czło -
nek Za rzą du Wo je wódz twa Świę to krzy skie go Ka zi -
mierz Ko tow ski, świę to krzy ski ku ra tor oświa ty Mał -
go rza ta Mu zoł, dy rek tor De par ta men tu Pro mo cji,
Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu i Tu ry sty ki w Urzę dzie
Mar szał kow skim Ja cek Ko wal czyk i prze wod ni czą cy
Świę to krzy skie go Zrze sze nia Lu do wych Ze spo łów
Spor to wych Je rzy Ku la.

Uro czy stość otwo rzył sta ro sta sta szow ski An drzej
Kru zel, któ ry po przy wi ta niu go ści przy po mniał prze -
bieg re ali za cji bu do wy Po wia to we go Cen trum Spor tu.
Sta ro sta wy mie nił naj waż niej sze eta py w re ali za cji za da -
nia, po cząw szy od pod ję cia uchwa ły przez Ra dę Po wia -
tu w Sta szo wie w dniu 14 czerw ca 2005 ro ku w spra -
wie opra co wa nia do ku men ta cji pro jek to wej ha li spor -
to wej z pły wal nią i in fra struk tu rą to wa rzy szą cą przy Ze -
spo le Szkół w Sta szo wie, a skoń czyw szy na wy da niu de -
cy zji po zwo le nia na użyt ko wa nie obiek tu z dnia 18
paź dzier ni ka 2012 ro ku.

Sta ro sta An drzej Kru zel po dzię ko wał dwóm po -
przed ni kom na swo im sta no wi sku, sta ro stom: Cze sła -
wo wi Par gie le i Ro mu al do wi Gar czew skie mu za wkład
pra cy i dzia ła nia przez nich pro wa dzo ne na rzecz bu -
do wy Po wia to we go Cen trum Spor tu. Sło wa wdzięcz -
no ści skie ro wał rów nież do rad nych po wia tu za kon -
struk tyw ną współ pra cę w ca łym pro ce sie pla no wa nia i
bu do wy Cen trum. Szcze gól ne sło wa po dzię ko wań
otrzy ma li za pro sze nie go ście za po moc w po zy ska niu
fun du szy na bu do wę: mar sza łek Adam Ja ku bas, po seł
Zbi gniew Pa celt, dy rek tor  Ja cek Ko wal czyk i świę to -
krzy ska ku ra tor oświa ty Mał go rza ta Mu zoł.

Sta ro sta An drzej Kru zel sło wa uzna nia skie ro wał
tak że pod ad re sem wy ko naw ców i swo ich współ pra -
cow ni ków od po wie dzial nych za re ali za cję za da nia: pre -
ze sa BEST Con struc tion Sp. z o.o. Jac ka Pię ty, kie row -
ni ka bu do wy To ma sza Po lka, wi ce sta ro sty Mi cha ła
Skot nic kie go, skarb nik po wia tu Jo lan ty Pio trow skiej,
na czel nik Wy dzia łu Two rze nia, Re ali za cji Pro jek tów i
In we sty cji Mag da le ny Fi li, kie row nik Biu ra Za mó wień
Pu blicz nych Alek san dry Dro gosz i dy rek to ra Mie czy -
sła wa Ma de ja. 

Po prze cię ciu wstę gi, no wo od da ny obiekt po świę -
cił pro boszcz pa ra fii pw. św. Bar tło mie ja w Sta szo wie
ks. kan. Szcze pan Ja nas, po czym wszyst kich za słu żo -
nych w re ali za cji tej in we sty cji uho no ro wa no oko licz -
no ścio wy mi gra wer to na mi. W czę ści ar ty stycz nej wy -
stą pił sta szow ski ze spół ,,KLEKS”, ro ze gra no tak że kil -
ka me czów w pił ce ręcz nej. 

TEKST I FO TO.  JAN MA ZAN KA
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Ofi cjal nie i na spor to wo

O ob wod ni cy dla Sta szo wa
Po pod pi sa niu w sta ro stwie sta szow skim 24 wrze śnia br. umo wy 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” ak tu al -
nie pro wa dzo ne są pra ce i kon sul ta cje w tym za kre sie. 

Umo wa na kwo tę brut to 146 370 zło tych 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. W dniu 8 li sto pa da br., po dwóch wstęp nych na ra dach z udzia łem bur mi -
strza mia sta i gmi ny Sta szów Ro mu al da Gar czew skie go, An drzej Ka sprzyk z Pro most
Con su li ting, opra co wu ją cy pla ny ob wod nic, przed sta wił swo je trzy wstęp ne pro po zy cje. 

Od stro ny wschod niej i po łu dnio wo -za chod niej Sta szo wa tra sa pla no wa na jest we -
dług jed nej kon cep cji, na to miast od stro ny za chod nio -pół noc nej inż. Ka sprzyk za pro po -
no wał trzy roz wią za nia. Zo stał tak że po ru szo ny te mat punk tów wę zło wych ob wod ni cy.
An drzej Ka sprzyk za pro po no wał ron da ma łe jed no po zio mo we o śred ni cy ze wnętrz nej
kra wę dzi jezd ni rów nej 40 m.

W ce lu pra wi dło we go, rze czo we go i spraw ne go prze bie gu kon sul ta cji, na www.sta -
szow ski.eu, po ni żej za kład ki „Opra co wa nie 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”, zo stał za łą czo ny For mu larz Kon sul ta cji Spo łecz nych do ty czą cy „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 ze szcze gó ło wy mi ma pa mi, któ re po słu żą do zgła sza nia uwag oraz py tań zwią za nych
z pro po no wa ny mi wa rian ta mi prze bie gu ob wod nic.

Wszel kie uwa gi pro szę kie ro wać do Wy dzia łu Two rze nia, Re ali za cji Pro jek tów i In we sty cji
w Sta ro stwie Po wia to wym w Sta szo wie – oso ba do kon tak tu: na czel nik Mag da le na Fi la, pok.
A 211  tel. 15-864-27-65 wew. 46  lub do Wy dzia łu In we sty cji w Urzę dzie Mia sta i Gmi ny Sta -
szów – oso ba do kon tak tu: na czel nik Do ro ta Li piń ska, pok. 214 tel. 15-864-83-40

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce po ten cjal ne go prze bie gu dróg, łącz nie z wglą dem
do map moż na uzy skać w Za rzą dzie Dróg Po wia to wych w Sta szo wie, ul. Dro go wców 4
tel. 15-864- 31-10, oso ba do kon tak tu: dy rek tor ZDP Ra fał Su ska.

STA RO STA STA SZOW SKI
AN DRZEJ KRU ZEL

Miliony dla
szpitala

22 li sto pa da w Świę to krzy skim Urzę -
dzie Wo je wódz kim w Kiel cach pod pi sa na
zo sta ła umo wa po mię dzy wo je wo dą świę -
to krzy skim a po wia tem sta szow skim o do -
ta cji o do fi nan so wa nie środ ka mi po cho -
dzą cy mi z bu dże tu pań stwa pro jek tu pn.:
„Roz bu do wa szpi ta la w Sta szo wie po przez
bu do wę i wy po sa że nie no we go pa wi lo nu
blo ku ope ra cyj ne go oraz spe cja li stycz nych
pra cow ni en do sko po wych” – fa za dru ga i
trze cia. W ofi cjal nym pod pi sa niu umo wy
uczest ni czy li: wo je wo da świę to krzy ski Bo -
żen ty na Pał ka -Ko ru ba, sta ro sta sta szow ski
An drzej Kru zel, wi ce sta ro sta sta szow ski
Mi chał Skot nic ki i skarb nik po wia tu sta -
szow skie go Jo lan ta Pio trow ska.

Na mo cy pod pi sa nej umo wy po wia to -
wi sta szow skie mu na re ali za cję w/w pro jek -
tu zo sta ną prze ka za ne w for mie do ta cji ce -
lo wej środ ki fi nan so we z re zer wy ogól nej
bu dże tu pań stwa w kwo cie 2 600 000 zło -
tych, co sta no wi po nad 70 proc. cał ko wi -
tej war to ści za da nia. Su ma rycz na war tość
pro jek tu za my ka się kwo tą 3 669 012,58 zł,
zaś czas trwa nia je go re ali za cji obej mu je
okres do dnia 31 grud nia 2012 ro ku. 

Wy żej wspo mnia ny pro jekt za kła da re -
ali za cję w ro ku 2012 dru giej i trze ciej fa zy
in we sty cji. Za mknię cie tych faz po zwo li
roz po cząć wy ko ny wa nie świad czeń me -
dycz nych w peł nym za kre sie już od po cząt -
ku 2013 ro ku. Na dru gą fa zę in we sty cji
skła da ją się ro bo ty bu dow la no -mon ta żo we
o łącz nej war to ści ok. 350 000 zło tych po -
le ga ją ce na: za ku pie agre ga tu prą do twór -
cze go wraz z utwo rze niem li nii za si la ją cej
no wy pa wi lon blo ku ope ra cyj ne go; mo -
der ni za cji ko tłow ni ga zo wej na po trze by
uru cho mie nia no we go pa wi lo nu blo ku
ope ra cyj ne go w Sta szo wie; prze bu do wie
po miesz czeń po cen tral nej ste ry li za cji na
ga bi ne ty le kar skie na I pię trze bu dyn ku
głów ne go SPZ ZOZ w Sta szo wie (z po wo -
du ko niecz no ści wy bu do wa nia łącz ni ka
mię dzy „sta rym” bu dyn kiem i no wym pa -
wi lo nem).

Fa za trze cia za kła da za kup wy po sa że -
nia i apa ra tu ry me dycz nej o war to ści ok.
3 320 000 zło tych nie zbęd nych do roz po -
czę cia pra wi dło we go funk cjo no wa nia no -
we go pa wi lo nu blo ku ope ra cyj ne go i je go
za ple cza, jak rów nież ze spo łu spe cja li stycz -
nych pra cow ni dia gno stycz nych, trzech
pra cow ni en do sko po wych tj. ga stro sko pii,
ko lo no sko pii i bron cho sko pii, a tak że pra -
cow ni dia gno sty ki cho rób prze wo du po -
kar mo we go oraz pra cow ni dia gno sty ki
cho rób ukła du mo czo we go. 

Część za ku pów wy po sa że nia zo sta ła
do ko na na w pierw szej po ło wie br. Nie
mniej jed nak naj waż niej szym ele men tem
jest ogło sze nie przez SPZ ZOZ w Sta szo wie
w paź dzier ni ku te go ro ku prze tar gu nie -
ogra ni czo ne go, a na stęp nie pod pi sa nie
umo wy na do sta wę sprzę tu z wy ło nio nym
wy ko naw cą, co po zwo li na za kup m.in.
apa ra tu do znie czu le nia, bron cho fi be ro -
sko pu, ar tro sko pu, apa ra tu do za bie gów i
ba dań uro dy na micz nych, ze sta wu do en -
do sko pii uro lo gicz nej, ze sta wu do za bie -
gów la ryn go lo gicz nych FESS, elek trycz ne -
go sta ple ra do ze spo leń chi rur gicz nych,
apa ra tu USG do lo ka li za cji na czyń i ner -
wów, re spi ra to ra trans por to we go, prze woź -
ne go apa ra tu RTG.

Po nad to war to za zna czyć, że sta szow -
ski SPZ ZOZ na po cząt ku 2012 ro ku uzy -
skał do fi nan so wa nie do re ali za cji pro jek tu
pod na zwą „Wy po sa że nie no we go pa wi lo -
nu blo ku ope ra cyj ne go i pra cow ni en do -
sko po wych ce lem roz po czę cia prac ba daw -
czo -roz wo jo wych w SPZ ZOZ w Sta szo wie”
w kwo cie 3  398  742 zł z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra -
mach dzia ła nia 2.1 Roz wój in no wa cji oraz
wspie ra nie dzia łal no ści dy dak tycz nej i ba -
daw czej szkół wyż szych oraz pla có wek sek -
to ra „ba da nia i roz wój” Osi II „Wspar cie
in no wa cyj no ści, bu do wa spo łe czeń stwa in -
for ma cyj ne go oraz wzrost po ten cja łu in we -
sty cyj ne go re gio nu” 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. 

Pro jekt za kła da pro wa dze nie pro spek -
tyw nych ba dań na uko wych w dzie dzi nach
za bie go wych szpi ta la. Przed mio tem te go
pro jek tu jest tak że za kup wy po sa że nia i
apa ra tu ry me dycz nej oraz wy ko na nie prac

nie zbęd nych do roz po czę cia funk cjo no wa -
nia no we go blo ku ope ra cyj ne go i je go za -
ple cza, jak rów nież utwo rze nie dwóch pra -
cow ni en do sko po wych (ga stro sko pii i ko lo -
no sko pii). W ra mach pla no wa ne go za ku -
pie nia sprzę tu i apa ra tu ry me dycz nej do ko -
na no za ku pu 22 urzą dzeń me dycz nych w
tym: apa ra ty do znie czu le nia, sto ły ope ra -
cyj ne, kom ple ty wy po sa że nia pra cow ni en -
do sko po wych, ze sta wy do la pa ro sko pii, dia -
ter mie chi rur gicz ne, kar dio mo ni to ry oraz
la ser. Pro wa dze nie ba dań na uko wych po -
zwo li pod nieść kwa li fi ka cje pra cow ni ków
szpi ta la po przez uzy ska nie ty tu łu na uko we -
go dok to ra na uk me dycz nych. Cał ko wi ta
war tość pro jek tu wy no si 3 998 520 zł.

Na le ży wspo mnieć, iż pierw sza fa za in -
we sty cji pn. „Roz bu do wa szpi ta la w Sta -
szo wie po przez bu do wę blo ku ope ra cyj ne -
go” zo sta ła sfi nan so wa na w 60 proc. ze
środ ków 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 w ra mach Dzia ła nia 5.1
– In we sty cje w in fra struk tu rę ochro ny
zdro wia oraz ze środ ków do ta cji sta ro stwa
po wia to we go w Sta szo wie łącz nym kosz -
tem 13  334  000 zł. Kosz ty po nie sio ne
przez or gan za ło ży ciel ski oraz szpi tal w ro -
ku 2010 wy nio sły 4 076 906,09 zł, a w ro -
ku 2011 do dat ko wo 1 535 020,53 zł. 

W ra mach tej fa zy ukoń czo no no wy
pa wi lon szpi ta la po łą czo ny łącz ni kiem ze
„sta rym” bu dyn kiem głów nym. Na pierw -
szym pię trze no we go bu dyn ku znaj du je się
blok ope ra cyj ny z czte ro ma sa la mi, sa lą
wy bu dze nio wą i peł nym za ple czem so cjal -
no -tech nicz nym, a na par te rze cen tral na
ste ry li za tor nia i ze spół pię ciu spe cja li stycz -
nych pra cow ni dia gno stycz nych, trzech
en do sko po wych tj. ga stro sko pii, ko lo no -
sko pii i bron cho sko pii oraz ukła du mo -
czo we go i po kar mo we go. Po nad to w ra -
mach tej fa zy in we sty cji za ku pio no do dat -
ko wo kom plet ne wy po sa że nie cen tral nej
ste ry li za tor ni oraz sta łe wy po sa że nie sal
ope ra cyj nych: lam py ope ra cyj ne, ko lum ny
chi rur gicz ne i ane ste zjo lo gicz ne oraz pa ne -
le na sa lę wy bu dze nio wą.

Od lip ca 2012 ro ku na no wym blo ku
ope ra cyj nym wy ko ny wa ne są za bie gi i pro -
wa dzo ne są ba da nia spe cja li stycz ne. 

TEKST MAG DA LE NA FI LA

KOLUMNA SAMORZĄDOWA STAROSTWA STASZOWSKIEGO
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Ogło szo ny przez 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 z Bu ska -Zdro ju I
Ogól no pol ski Kon kurs  Li te rac ki „Dzie ci
dzie ciom baj ki pi szą” prze szedł naj -
śmiel sze ocze ki wa nia. Na kon kurs wpły -
nę ło z ca łej Pol ski aż 800 prac.

28 li sto pa da za koń czył się I Ogól no -
pol ski Kon kurs pt. „Dzie ci dzie ciom baj ki
pi szą”, któ re go or ga ni za to ra mi by li: Eu ro -
pej skie Cen trum Baj ki w Pa ca no wie i Ty go -
dnik Extra Kor so w Bu sku -Zdro ju. Na
ogło szo ny w paź dzier ni ku kon kurs wpły -
nę ło 800 prac z ca łe go kra ju. Swo je ta len ty
li te rac kie po przez na de sła ne na kon kurs
baj ki uwi docz ni ły dzie ci za rów no z du żych
miast, jak i z ma łych mia ste czek i wsi. Pra -
ce na pły nę ły z War sza wy, Wro cła wia,
Gdań ska, Gdy ni, Szcze ci na, Wro cła wia, Po -
zna nia, Ło dzi, Lu bli na, Kra ko wa, Biel ska -
-Bia łej, Kielc, Rze szo wa, Ra do mia, Trzeb ni -
cy, jak i ma łych mia ste czek i miej sco wo ści
ta kich jak: Lu bo mierz, Pod ko wa Le śna,
Kar pacz, Wrze śnia czy  Gu tów Ma ły.

Po wo ła ne ju ry mia ło nie la da orzech
do zgry zie nia. Ko mi sja w skła dzie An drzej
Bo ryc ki, re dak tor na czel ny Extra Kor so –
po my sło daw ca kon kur su i współ or ga ni za -

tor, An drzej Smul czyń ski, dy rek tor Po wia -
to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Bu -
sku -Zdro ju oraz pra cow ni cy Eu ro pej skie go
Cen trum Baj ki w Pa ca no wie An na Raś,
An na Pa ster nak i Ja go da Nu to wicz -Pie cho -
wicz mia ła peł ne rę ce ro bo ty. Spo śród 800
na de sła nych ba jek na gro dzi ła 20.

Za naj lep szą pra cę ju ro rzy uzna li baj -
kę pod ty tu łem „O Łu cji, Mał go si i cza -
rach Eli za beth” au tor stwa Li lia ny Sa ter nus
z Trzeb ni cy. Dru gie miej sce przy zna no
Wik to rii Jan du ła z Kielc za baj kę „O księż -
nicz ce Mal win ce”, a trze cie miej sce zdo był
Mi chał Szu ba z Kar pa cza za pra cę „Dziew -
czyn ka w kra inie za ba wek”. By ło o co się
sta rać. Pierw sze miej sce zo sta ło na gro dzo -
ne ta ble tem, dru gie ka me rą wi deo So ny, a
trze cie od twa rza czem MP4 So ny.

Ju ry kon kur su przy zna ło tak że trzy
spe cjal ne wy róż nie nia. Otrzy ma li je: Ka mil
Win kler z Gdy ni za pra cę pt. „Kro ni ki Kyr -
lan du, Mi sja Wra ma”, Ka ta rzy na Skul ska z
Ło dzi za pra cę „Baj ka o baj ce” i Emi lia
Kaw ka z Po zna nia za baj kę pt. „Mgiel na
da ma”.

Po nad to ko mi sja wy ty po wa ła 14 naj -
lep szych prac, któ re zło żą się na pu bli ka cję
książ ko wą pt. „Dzie ci dzie ciom baj ki pi -

Baj ki z czte rech stron Pol ski
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szą”. W no wym wy daw nic twie znaj dą się
pięk ne baj ki i opo wia da nia ta kich au to rów
jak: Pau li ny Ko złow skiej z Kielc, Kry stia na
Le niew skie go z Kar pa cza, Kin gi Prac kiej z
Ra do mia, Ka ro li ny Zdu nek z Biel ska -Bia -
łej, Ur szu li Szwech z Pod ko wy Le śnej, Ma -
te usza Su ła wy z Biel ska -Bia łej, Da rii Bart ko -

wiak z Biel ska -Bia łej, Kor ne li So snow skiej
ze Zgo rzel ca, Wio let ty Ku czaj z Lu bo mie -
rza, Ad ria ny Ma cie jew skiej z Wrze śni, Do -
mi ni ki Na tha li z Kielc, Ję drze ja Igna sia ka z
Gu to wa Ma łe go, Mar ty ny Bie rut z Kielc i
Mi cha ła Bil skie go z Kielc.

Uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło

się w ostat nią nie dzie lę, 2 grud nia w Eu ro -
pej skim Cen trum Baj ki w Pa ca no wie pod -
czas pięk nej im pre zy zor ga ni zo wa nej dla
dzie ci „Książ ka od Mi ko ła ja” gdzie spe cjal -
ny mi go ść mi by ły: Re na ta Piąt kow ska, au -
tor ka ksią żek dla dzie ci ta kich jak: „Wie lo -
ryb”, „Szczę ście śpi na le wym bo ku” i
„Nie ma nud nych dni” oraz pi sar ka Iza be -
la Kle bań ska. Na gro dy wrę cza li An drzej
Bo ryc ki, re dak tor na czel ny Extra Kor so,
Ka ro li na Kęp czyk, dy rek tor Eu ro pej skie go
Cen trum Baj ki im. Ko zioł ka Ma toł ka w
Pa ca no wie i An drzej Smul czyń ski, dy rek tor
Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Bu sku -Zdro ju.

Zor ga ni zo wa nie I Ogól no pol skie go
Kon kur su Li te rac kie go „Dzie ci dzie ciom
baj ki pi szą” i wy da nie książ ki, któ ra bę dzie
owo cem te go kon kur su  nie by ło by moż li -
we gdy by nie po moc spon so rów, w tym
spon so ra głów ne go Hut Szkła Go spo dar -
cze go Ta de usza Wrze śnia ka, Nad wi ślań skie -
go Ban ku Spół dziel cze go w Sol cu -Zdro ju,
Uzdro wi ska Bu sko -Zdrój S.A., Za kła du Do -
sko na le nia Za wo do we go w Kiel cach, Ma li -
no wych Ho te li  Me di cal SPA Sp.zo.o, Sta -
cji De mon ta żu KAR z Elż bie ci na ko ło Bu -
ska -Zdro ju, Biu ra Pro jek to wo -Re ali za cyj ne -
go De kor Stu dio z Kra ko wa i Przed się bior -
stwo Wie lo bran żo we Ag sol z Pa ca no wa.

Wszyst kim tym, któ rzy przy czy ni li się
za rów no wspar ciem fi nan so wym, jak i or -
ga ni za cyj nym do zor ga ni zo wa nia te go
kon kur su or ga ni za to rzy z ca łe go ser ca bar -
dzo ser decz nie dzię ku ją.

TEKST. AN DRZEJ BO RYC KI, 
FO TO. MAR TA MAR CZEW SKA



-Od kie dy kie ru je Pan bu skim od dzia łem
Przed się bior stwa Wie lo bran żo we go
„Ka ra be la”  w Tar no brze gu?

-Pra cę w P.W. „Ka ra be la” pod ją łem w
2002 ro ku. Zo sta łem za trud nio ny po to by
stwo rzyć od dział re gio nal ny. By łem wów -
czas pierw szym, a za ra zem i je dy nym pra -
cow ni kiem. Na wy po sa że niu mia łem sko -
dę Fa bię, te le fon ko mór ko wy,  a biu ro mie -
si ło się w mo im do mu. Był to trud ny
okres, ale pa trząc z per spek ty wy 10 lat bar -
dzo twór czy i w ja kiś spo sób ro man tycz ny.
Głów nym mo im za da niem by ło stwo rze -
nie struk tu ry od dzia łu i wy peł nie nie jej tre -
ścią, czy li zle ce nia mi pra cy ochron nej. Pra -
co wa łem od świ tu do póź nej no cy. Ca łe
szczę ście, że by łem wte dy o 10 lat młod szy.

-Jak du ży jest dziś od dział i ja ki ob szar
obej mu je swo im dzia ła niem?

-Obec nie w bu skim od dzia le re gio nal -
nym licz ba pra cow ni ków oscy lu je w gra ni -
cach 70 osób. Mo ni to ru je my po nad kil ka -
set obiek tów. Bu dy nek ba zo wy na sze go
od dzia łu znaj du je się w Bu sku przy uli cy
Bo ha te rów War sza wy 69A. Jest przy sto so -
wa ny tech nicz nie do ob słu gi ca łe go re gio -
nu. Po sia da my na sta nie wie le sa mo cho -
dów, z te go więk szość to sa mo cho dy pa -
tro lo we, wy po sa żo ne w od po wied ni sprzęt
ochron ny. Ob szar dzia ła nia obej mu je trzy
po wia ty, tj. po wiat bu ski, piń czow ski i ka -
zi mie rzow ski. Do dat ko wo,  w tych dwóch
ostat nich   po sia da my na sze biu ra: w Piń -
czo wie,  przy ul. Żwir ki i Wi gu ry 40, w Ka -
zi mie rzy Wiel kiej,  przy ul. Prze my sło wej
8. Wy mie nio ne wy żej mia sta są ba za mi dla
na szych grup in ter wen cyj nych.

-Ja kie for my ochro ny i w ja kim za kre sie
pro po nu je cie swo im klien tom?

-Naj po pu lar niej szą, naj tań szą i po -
wszech nie sto so wa ną for mą ochro ny jest
mo ni to ring sys te mów elek tro nicz ne go za -
bez pie cze nia obiek tów. Ochro na ta ka po -
le ga na tym, że na si elek tro ni cy in sta lu ją
w hur tow niach, skle pach, do mach pry -

wat nych sys te my alar mo we i te le wi zję
prze my sło wą przy wy ko rzy sta niu naj no -
wo cze śniej sze go sprzę tu. Przy pró bie wła -
ma nia, czy in ne go na ru sze nia prze strze ni
chro nio nej, a na wet ude rze nia w szy bę
wy sy ła ny jest sy gnał dro gą ra dio wą lub
po przez GSM do Cen trum Mo ni to ro wa -
nia Alar mów. Po ode bra niu sy gna łu dy -
żur ny CMA na tych miast wy sy ła gru pę in -
ter wen cyj ną, któ ra uda je się pod wska za -
ny ad res. Z na sze go do świad cze nia wy ni -
ka, że ta for ma ochro ny moc no się upo -
wszech nia gdyż sto so wa na do za bez pie -
cza nia obiek tów da je pra wie 100 pro cent
gwa ran cji bez pie czeń stwa chro nio ne go
ma jąt ku. Ide ałem by ło by, aby każ dy
obiekt, gdzie gro ma dzo ny jest ma ją tek
oso bi sty oby wa te li był ob ję ty ochro ną
elek tro nicz ną. Za po bie ga ło by to wie lu
nie szczę ściom lu dzi i od cią ża ło prze pra -
co wa ne służ by po li cyj ne. Prócz mo ni to -
rin gu ofe ru je my rów nież fi zycz ną ochro -
nę obiek tów, przy re ali za cji któ rych wy ko -
rzy sty wa ne są rów nież urzą dze nia elek tro -
nicz ne. 

Po pu lar ną for mą ochro ny jest tak że
pa trol pre wen cyj ny, po le ga ją cy na sys te ma -
tycz nych pod jaz dach do da ne go obiek tu.

Na si pra cow ni cy za bez pie cza ją rów -
nież im pre zy ma so we i spor to we. Re ali zu -
je my mię dzy in ny mi za bez pie cze nia me -
czów I li gi pił ki ręcz nej w Miel cu, me cze
pił ki noż nej w wie lu miej sco wo ściach. W
Piń czo wie za bez pie cza my me cze miej sco -
we go Klu bu Spor to we go „Ni da”.

-Czy ła two zo stać ochro nia rzem?
- Aby zo stać ochro nia rzem trze ba od -

być sto sow ne prze szko le nie teo re tycz ne i
prak tycz ne na spe cja li stycz nych kur sach.
Na stęp nie trze ba uzy skać orze cze nie le kar -
skie, po uprzed nich kom plek so wych ba da -
niach le kar skich i psy cho lo gicz nych, któ re
wy ko ny wa ne są w Po li kli ni ce i Przy chod ni
Woj sko wej w Kiel cach. Ostat nim eta pem
jest eg za min przed ko mi sją w Ko men dzie
Wo je wódz kiej Po li cji. Po zda nym eg za mi -

nie uzy sku je się li cen cję pra cow ni ka ochro -
ny I lub II stop nia.

Zo stać do brym ochro nia rzem jest
znacz nie trud niej, gdyż prócz wy żej wy -
mie nio nych wy mo gów trze ba mieć od po -
wied nie pre dys po zy cje, ta kie jak: od wa ga,
umie jęt ność prze wi dy wa nia sy tu acji, od po -
wied nia si ła i spraw ność fi zycz na. Bar dzo
waż ne zna cze nie ma po sia da na wie dza
ogól na. W na szej fir mie pra cu je du ża gru -
pa pra cow ni ków z wyż szym wy kształ ce -
niem.

-Skąd re kru tu ją się pra cow ni cy ochro ny,
za trud nie ni w Przed się bior stwie Wie lo -
bran żo wym „Ka ra be la” Od dział Bu sko -
-Zdrój?

-Pra cow ni cy za trud nie ni w na szym od -
dzia le są miesz kań ca mi trzech po wia tów:
Bu sko -Zdrój, Piń czów, Ka zi mie rza Wiel ka.
Mam wiel ką sa tys fak cję, że uda ło mi się
stwo rzyć miej sca pra cy dla tych lu dzi.
Wszy scy pra cow ni cy za trud nie ni są na wa -
run kach umo wy o pra cę. W na szej fir mie
nie sto su je się tzw. „umów śmie cio wych”.
Dla te go pra cow ni cy są emo cjo nal nie zwią -
za ni z fir mą i pra cu ją z na le ży tą sta ran no -
ścią i zdy scy pli no wa niem. Ze wzglę du na
swo je pre dys po zy cje są ze spo łem pra cow -
ni czym wy róż nia ją cym się w gru pie ka pi ta -
ło wej „Ka ra be la”.

-Ja kim po ten cja łem,  w tym tech nicz no -
-or ga ni za cyj nym dys po nu ją ochro nia rze
z P.W. „Ka ra be la” ?

Do pra cy w gru pach in ter wen cyj nych
do bie ra ni są od por ni psy chicz nie, naj le piej
przy go to wa ni lu dzie. Mó wię o tym dla te -
go, że nie któ re fir my za trud nia ją lu dzi bez
li cen cji. Nie ma ją oni upraw nień do sto so -
wa nia środ ków przy mu su bez po śred nie go,
a co za tym idzie, nie mo gą w peł ni wy ko -
ny wać za dań ja kie sta wia przed ni mi za -
wód ochro nia rza. Gru py in ter wen cyj ne
pra cu ją w skła dzie dwóch, w peł ni wy szko -
lo nych pra cow ni ków, po sia da ją cych li cen -
cję pra cow ni ka ochro ny wy da ną przez Ko -

men dę Wo je wódz ką Po li cji oraz po zwo le -
nie na broń. Każ da gru pa jest uzbro jo na w
broń pal ną i nie zbęd ne środ ki przy mu su
bez po śred nie go, w tym pał ki, kaj dan ki, gaz
i pa ra li za to ry. Wszyst kie pa tro le pra cu ją
bez prze rwy przez ca łą do bę. W go dzi nach
pod wyż szo ne go ry zy ka prze stęp stwa mi
uru cha mia my do dat ko we pa tro le. Po sia da -
my na sta nie wie le sa mo cho dów, z te go
więk szość to sa mo cho dy pa tro lo we, wy po -
sa żo ne w od po wied ni sprzęt ochron ny.
Cześć ta bo ru sa mo cho do we go jest przy -
sto so wa na do dys po zy cji Ze spo łu Elek tro -
ni ków. Tra sy prze jaz du sa mo cho dów są
kon tro lo wa ne po przez wy ko rzy sta nie urzą -
dzeń GPS.

W bu dyn ku ba zo wym przy go to wa li -
śmy sta no wi sko do mo ni to rin gu wi zyj ne -
go obiek tów przy wy ko rzy sta niu sie ci In -
ter ne tu.

Po sia da my wła sne czę sto tli wo ści ra dio -
we, w związ ku z tym wy ko rzy stu je my do
szyb kiej łącz no ści urzą dze nia ra dio we i ra -
dio te le fo ny. Każ dy pra cow nik funk cyj ny
ma w dys po zy cji te le fon ko mór ko wy.

-Fir ma „Ka ra be la” jest wio dą cą fir mą
ochro niar ską w re gio nie Po ni dzia. W
czym na le ży upa try wać suk ces?

Na te re nie Po ni dzia na sza fir ma jest
wio dą cą ze wzglę du na stan za trud nie nia i
licz bę chro nio nych obiek tów. Uwzględ nić
na le ży rów nież ran gę chro nio nych obiek -
tów. Ochra nia my wszyst kie ban ki, ja kie
zlo ka li zo wa ne są na te re nie trzech po wia -
tów (bu ski, ka zi mier ski, piń czow ski) z wy -
jąt kiem Nad wi ślań skie go Ban ku w Sol cu
Zdro ju.

Mo im zda niem de cy du ją cym czyn ni -
kiem, ma ją cym wpływ na roz wój fir my jest
czyn nik ludz ki, ja kość świad czo nych usług
i sta bil ność fir my. Du że zna cze nie ma
spraw ność or ga ni za cyj na w przy pad ku
zda rzeń prze stęp czych, lub re ak cja w mo -
men cie uszko dze nia urzą dzeń. Fakt ak ty -
wa cji sys te mu alar mo we go lub je go uszko -
dze nia sy gna li zo wa ny jest w Cen trum Mo -
ni to rin gu Obiek tów a na sza re ak cja jest na -
tych mia sto wa. Dla te go też elek tro ni cy peł -
nią dy żu ry w każ dym cza sie, w tym w dni
wol ne od pra cy.

Klien ci zwra ca ją uwa gę na kul tu rę oso -
bi stą pra cow ni ków, ich umun du ro wa nie i
oso bi ste wy po sa że nie. Po zy tyw ne opi nie
bar dzo nas cie szą. 

Pod sta wo wa za sa da ja ka obo wią zu je w
na szej fir mie to na tych mia sto wa re ak cja na
otrzy ma ny sy gnał i za an ga żo wa nie ade -
kwat nej ilo ści sił i środ ków. 

Do od po wied niej ja ko ści świad czo -
nych usług ob li gu ją nas rów nież czę ste
kon tro le prze pro wa dza ne przez funk cjo na -
riu szy po li cji z 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. Ze wzglę du na fakt
ochro ny ban ków i in nych obiek tów znaj -
du ją cych się na spe cjal nej li ście pro wa dzo -
nej przez Urząd Wo je wódz ki tyl ko na sza
fir ma z po śród dzia ła ją cych na te re nie wy -
żej wspo mnia nych po wia tów pod le ga tym
kon tro lom. 

-Na wa szej li ście ochra nia nych firm i
obiek tów, jak Pan wcze śniej wspo mniał
znaj du ją się li czą ce się w tym re gio nie
pod mio ty go spo dar cze i in sty tu cje. Czy
ła two jest dzia łać na tak kon ku ren cyj -
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Na suk ces trze ba za pra co wać
Z dyrektorem oddziału buskiego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Karabela” w Tarnobrzegu
mgr WIESŁAWEM BORYCKIM rozmawia Andrzej Borycki.
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nym ryn ku, ja kim jest ry nek ochro ny
mie nia i osób?

-Dla li czą cych się firm i obiek tów naj -
waż niej sze zna cze nie ma ja kość świad czo -
nych usług.  Trud no so bie wy obra zić, aby
przy kła do wo kie row nic two ban ku nie
spraw dzi ło, czy pra cow ni cy sta no wią cy
skład pa tro lu po sia da ją li cen cje i od po -
wied nie środ ki przy mu su bez po śred nie go.
Ta kich spraw dzeń, jak już po wie dzia łem,
do ko nu ją rów nież funk cjo na riu sze Wy -
dzia łu Po stę po wań Ad mi ni stra cyj nych Ko -
men dy Wo je wódz kiej Po li cji. Ry nek ochro -
ny osób i mie nia jest trud ny gdyż po ja wi -
ły się fir my sto su ją ce ce ny dum pin go we.
Ni skie ce ny tyl ko po zor nie są ko rzyst ne
dla klien ta. Ce na dum pin go wa to au to ma -
tycz nie ni ska ja kość świad czo nych usług.

Ale na sze spo łe czeń stwo jest roz sąd ne i
wie rze, że świa do me za gro żeń zwią za nych
z ta ki mi ce na mi. 

-W dniu 20 czerw ca te go ro ku P.W. „Ka -
ra be la” w Tar no brze gu pod pi sa ło umo -
wę o współ pra cy z no wo po wsta łą
Agen cją Ochro ny Osób i Mie nia Gru pa
Black Hawk Se cu ri ty z Bu ska -Zdro ju. Co
spo wo do wa ło, że dwie ochro niar skie fir -
my dzia ła ją ce na tym sa mym te re nie po -
sta no wi ły nie kon ku ro wać ze so bą, a
wręcz prze ciw nie, współ pra co wać?

-Agen cja Ochro ny Osób i Mie nia
Gru pa Black Hawk Se cu ri ty ma sie dzi bę w
Bu sku -Zdro ju. Utwo rzo na zo sta ła przez
trzech mło dych lu dzi, któ rzy su mien nie
sta ra ją się re ali zo wać swo je za da nia, w

związ ku z czym zo sta li za uwa że ni na ryn -
ku. Dla nas funk cjo no wa nie tej fir my jest
ozna ką roz wo ju lo kal ne go ryn ku ochron -
ne go. Nie ste ty w ostat nim cza sie,  do szło
do ostrej wal ki kon ku ren cyj nej z in ną lo -
kal ną fir mą, któ ra sto su je ce ny dum pin go -
we i czy ni sta ra nia ma ją ce na ce lu wy eli mi -
no wa nie na szych part ne rów z ryn ku. Wia -
do mo, że po cząt ku ją cy przed się bior cy nie
ma ją re zerw ka pi ta ło wych i nie są w sta nie
na dłuż szą me tę pro wa dzić ta kiej wal ki.
Mie li śmy rów nież świa do mość, że wpro wa -
dza ona cha os na ryn ku i ob ni ża nie po zio -
mu świad czo nych usług. Dla te go po na ra -
dzie z pre ze sem Za rzą du P.W. „Ka ra be la”
pod ję ta zo sta ła de cy zja o udzie le niu po -
mo cy fir mie „Black Hawk”. Głów ną przy -
czy ną ta kiej de cy zji by ła uczci wość ze stro -

ny wła ści cie li tej fir my w funk cjo no wa niu
na ryn ku. Sto imy bo wiem na sta no wi sku,
że kon ku ren cja jest ko niecz na, bo pod no -
si ja kość usług, ale tyl ko wte dy gdy jest
uczci wa.

-Jak waż na jest to de cy zja dla po czu cia
bez pie czeń stwa miesz kań ców re gio nu
Po ni dzia świad czy naj le piej fakt, że 1
paź dzier ni ka obie fir my po sta no wi ły roz -
sze rzyć za kres współ pra cy. O ja kie do -
dat ko we punk ty roz sze rzo na zo sta ła ta
współ pra ca?

-Okres od 20 czerw ca do 1 paź dzier ni -
ka 2012 r. był cza sem, w któ rym wza jem -
nie się spraw dza li śmy, czy ta kie po ro zu mie -
nie ma ra cję by tu. Oka za ło się że współ -
dzia ła nie jest obu stron nie ko rzyst ne. W
związ ku z tym po sta no wi li śmy roz sze rzyć
współ pra cę, mie dzy in ny mi o wspól ne in -
ter wen cje dwóch pa tro li, oczy wi ście w uza -
sad nio nych przy pad kach tam gdzie ko -
niecz ne jest szyb kie po dwo je nie re agu ją -
cych sił. O wspól nych ce lach i dzia ła niach
na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa w re gio -
nie świad czy wspól ne ozna ko wa nie wy zna -
czo nych po jaz dów wy ko rzy sty wa nych do
re ali za cji usług ochro ny na pi sem „Bez -
piecz ne Po ni dzie”. Tym na pi sem i tym wy -
wia dem in for mu je, że ma jąc na uwa dze
po trze bę dal szej po pra wy świad czo nych
usług, ta ka współ pra ca zo sta ła pod ję ta.

-Co dla prze cięt ne go Ko wal skie go czy
No wa ka zna czy re ali zo wa ne przez obie
te fir my ha sło o na zwie „Bez piecz ne Po -
ni dzie”?

-Dla prze cięt ne go Ko wal skie go re ali zo -
wa nie przez dwie fir my ha sło „Bez piecz ne
Po ni dzie”, po win no ozna czać, że pro wa -
dzi my skon so li do wa ne dzia ła nia, któ re ma -
ją na ce lu po pra wę po zio mu ich bez pie -
czeń stwa. Po win no też ozna czać, że kon -
ku ren cja nie ozna cza tyl ko wal ki, ale to, że
moż li wa jest współ pra ca, je że li prze strze ga -
ne są okre ślo ne za sa dy. Dla po pra wy bez -
pie czeń stwa tych, któ rzy nam za ufa li po -
dej mu je my wszel kie  moż li we roz wią za nia,
na wet współ pra cę z fir mą kon ku ren cyj ną. 

-Czy ta, za po cząt ko wa na współ pra ca
po pra wi stan bez pie czeń stwa w re gio nie
Po ni dzia? Jak ona prze ło ży się na
wzrost po czu cia bez pie czeń stwa miesz -
kań ców te go re gio nu?

Obec nie trud no jed no znacz nie od po -
wie dzieć na to py ta nie. Na to miast z ca łą
pew no ścią mo gę po wie dzieć, że współ pra -
ca w tym za kre sie na pew no nie wpły nie
ne ga tyw nie na bez pie czeń stwo w re gio nie.

Je śli zaś cho dzi o po czu cie bez pie czeń stwa
miesz kań ców, to my ślę, że na le ży za py tać
ich oso bi ście. Ja i mo je oto cze nie czu je my
się bez piecz ni. 

-Mó wiąc o ochro nie mie nia i osób, a
ogól nie o bez pie czeń stwie oby wa te li nie
spo sób nie za py tać o współ pra cę „Ka ra -
be li” z Ko men dą Po wia to wą Po li cji w
Bu sku -Zdro ju, Piń czo wie i Ka zi mie rzy
Wiel kiej. Jak Pa na zda niem ukła da się ta
współ pra ca?

-Fir ma P.W. „Ka ra be la” w za kre sie
„Pre wen cja” re ali zu je za da nia po dob ne
do za dań  Ko men dy Po wia to wej  Po li cji
w Bu sku Zdro ju, Piń czo wie i Ka zi mie rzy
Wiel kiej. W związ ku z tym współ pra ca
mię dzy na mi, a Po li cją mi mo bra ku for -
mal nych pod staw mu si być ści sła oraz
ko or dy no wa na. Mo im zda niem współ -
pra ca z Po li cją na te re nie tych trzech po -
wia tów ukła da się bar dzo do brze Po dam
tyl ko je den przy kład. W bie żą cym ro ku
na te re nie Ka zi mie rzy Wiel kiej roz po czę -
ła dzia łal ność gru pa prze stęp cza z Kra ko -
wa, któ ra spe cja li zo wa ła się we wła ma -
niach do do mów pry wat nych.  Ak cja,
któ rą  pro wa dzi ła Po li cja, a P.W. „Ka ra be -
la” wspie ra ła swo imi si ła mi, spo wo do wa -
ła, że ban dyc ko -zło dziej ska gru pa opu ści -
ła nasz te ren. Chciał bym jesz cze nad mie -
nić, iż współ pra ca z wła dza mi miast oraz

sa mo rzą da mi po wia to wy mi rów nież ukła -
da się w spo sób do bry.  Bie rze my udział
w za bez pie cza niu im prez o cha rak te rze
ma so wym or ga ni zo wa nych przez sa mo -
rzą dy te ry to rial ne. Ist nie ją ca w tym za kre -
sie współ pra ca wpły wa ko rzyst nie na po -
pra wę bez pie czeń stwa na te re nach tych
po wia tów. 

-Cze go na le ży ży czyć dy rek to ro wi od -
dzia łu bu skie go fir my ochro niar skiej
„Ka ra be la”?

Chciał bym bar dzo, aby wszy scy na si
klien ci by li za do wo le ni z na szych usług.
Ży czył bym so bie, aby na ryn ku funk cjo -
no wa ły  fir my, któ re prze strze ga ją ety ki
biz ne so wej. W do bie kry zy su go spo dar -
cze go chciał bym uru cho mić do dat ko we
miej sca pra cy, gdyż obec nie środ ki ma so -
we go prze ka zu sy gna li zu ją pro ce sy zwal -
nia nia pra cow ni ków i li kwi da cję miejsc
pra cy. My ślę, że dy rek to ro wi od dzia łu w
Bu sku Zdro ju na le ży ży czyć głów nie
zdro wia i po myśl no ści w re ali za cji za ło -
żo nych ce lów.

-Dzię ku ję za roz mo wę.



Trze cie miej sce i na gro dę Świę to krzy -
skie go Ko men dan ta Po li cji otrzy ma ła
gmi na No wy Kor czyn w kon kur sie pod
ha słem „Po móż my dzie ciom spę dzić
szczę śli wie wa ka cje”. Uro czy ste pod su -
mo wa nie i wrę cze nie na gród od by ło się
22 li sto pa da w Wo je wódz kim Do mu Kul -
tu ry w Kiel cach. Na gro dę w imie niu gmi -
ny ode brał wójt gmi ny No wy Kor czyn
Pa weł Za ga ja z rąk Świę to krzy skie go
Ko men dan ta Po li cji Ja ro sła wa Szym -
czy ka. 

Przed się wzię cie pn. „Po móż my dzie -
ciom spę dzić szczę śli wie wa ka cje” re ali zo -
wa ne by ło przez Wo je wódz ką Ra dę Bez -
pie czeń stwa Ru chu Dro go we go, Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy Od dział Re gio -
nal ny KRUS, Ku ra to rium Oświa ty oraz
Ko men dę Wo je wódz ką Po li cji w Kiel -
cach. Kon kurs kie ro wa ny był dla lo kal -
nych spo łecz no ści na or ga ni za cję naj bar -
dziej atrak cyj nej for my spę dza nia wol ne -
go cza su dla dzie ci po zo sta wio nych bez

opie ki w cza sie let nich prac po lo wych. Je -
go prze sła niem by ło zwró ce nie uwa gi
dzie ciom na ta kie sy tu acje ży cio we, w
któ rych na le ży za dbać o wła sne bez pie -

czeń stwo oraz wska za nie im spo so bu, jak
to uczy nić.

Przy po mi na my, że w dniach 23 lip ca
– 3 sierp nia br. 70 uczniów z te re nu gmi ny

No wy Kor czyn w wie ku od 7 do 16 lat
uczest ni czy ło w pół ko lo niach zor ga ni zo -
wa nych przez Za rząd Kra jo wy Związ ku Za -
wo do we go Cen trum Na ro do we go Mło -
dych Rol ni ków przy współ udzia le Urzę du
Gmi ny oraz Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo -
wej w No wym Kor czy nie

W tym ro ku do kon kur su zgło si ło się
20 pod mio tów. Na sza gmi na za ję ła wy so -

kie trze cie miej sce, otrzy mu jąc na gro dę
Świę to krzy skie go Ko men dan ta Po li cji. Jak
pod kre śla wójt Pa weł Za ga ja, wy róż nie nie
to na le ży się wszyst kim tym, któ rzy przy -
czy ni li się do zor ga ni zo wa nia dla dzie ci let -
nie go wy po czyn ku, za co ser decz nie dzię -
ku je my.

TEKST I FO TO. AN NA NO WAK
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Na gro da dla gmi ny No wy Kor czyn w kon kur sie 
„Po móż my dzie ciom spę dzić szczę śli wie wa ka cje”.

W trój ce naj lep szych

Złote
w Nowym
Korczynie
By ły me da le, dy plo my, kwia ty i moc ży -
czeń. Tak wła śnie trzy na ście par z te re nu
gmi ny No wy Kor czyn świę to wa ło w tym
ro ku Zło te Go dy. Uro czy ste spo tka nie
par mał żeń skich ob cho dzą cych ju bi le -
usz 50-le cia po ży cia mał żeń skie go od -
by ło się 24 li sto pa da.

Na zło ty ju bi le usz za pro sze ni zo sta li
przed sta wi cie le wła dzy sa mo rzą do wej: wójt
Pa weł Za ga ja, za stęp ca wój ta Piotr Strach,
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Pa weł Ku lik,
a tak że pro bosz czo wie pa ra fii Sta ry i No -
wy Kor czyn: ks. Dzie kan Ma rek Mał częć
oraz ks. Grze gorz Ko wa lik. Ho no ry go spo -
da rza peł ni ła Mał go rza ta Ka szo wicz –
Gzyl, kie row nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go.

Uro czy stość roz po czę ła się mar szem
men del so na – utwo rem, któ ry to wa rzy szył
ju bi la tom pół wie ku te mu, gdy wy po wia -
da li sa kra men tal ne „tak”, ślu bu jąc so bie
mi łość, wier ność i uczci wość mał żeń ską.

-Wa sze 50-let nie trwa łe, szczę śli we i
przy kład ne po ży cie mał żeń skie to sym bol
wier no ści i mi ło ści ro dzin nej, to do wód
wza jem ne go zro zu mie nia isto ty związ ku
dwoj ga so bie bli skich, ko cha ją cych się
osób – po wie dzia ła Mał go rza ta Ka szo wicz
– Gzyl, ży cząc „zło tym” ju bi la tom, by ko -
lej ne la ta upły wa ły w zdro wiu, szczę ściu i
mi ło ści. 

Rów nież wójt Pa weł Za ga ja wy ra ził sza -
cu nek i po dziw dla wy trwa ło ści par mał -
żeń skich, któ re do cze ka ły tak wspa nia łe go

ju bi le uszu. Na stęp nie wrę czył wszyst kim
pa rom od zna cze nia nada ne przez pre zy -
den ta RP. Oprócz me da li ju bi la ci otrzy ma -
li li sty gra tu la cyj ne, le gi ty ma cje oraz kwia -
ty. Po od śpie wa niu tra dy cyj ne go „100 lat”
pod nio słą chwi lę uczczo no sym bo licz ną
lamp ką szam pa na.

Część ar ty stycz ną roz po czął przy go to -
wa ny przez mło dzież gim na zjal ną kon cert
ży czeń dla sza now nych ju bi la tów. Kon fe -
ran sjer kę kon cer tu po pro wa dzi ły trzy pa ry
– Pań stwo Mło dzi, Na rze cze ni oraz Do -
stoj ni Mał żon ko wie. Ucznio wie ci przy ku -
li uwa gę słu cha czy nie tyl ko sta ran nie przy -
go to wa nym sło wem mó wio nym, ale
przede wszyst kim swym wy glą dem, dzię ki
wy szu ka nym stro jom. Wszyst kie pio sen ki
za śpie wa ne pod czas kon cer tu ży czeń wy -
ko na ne zo sta ły przez wo kal ną gru pę gim -
na zja li stów pod kie run kiem i z akom pa nia -
men tem na elek trycz nych or ga nach Ra do -
sła wa Kor na sia

Swój udział w uświet nie niu tych je dy -
nych w swo im ro dza ju chwil Zło tych Go -
dów mia ły rów nież dzie ci z ze spo łu „Wia -
ne czek”, któ re w barw nych stro jach lu do -
wych śpie wa ły i tań czy ły w takt fol ko wej
mu zy ki. Wy stęp ze spo łu „Zło ta Je sień” z

Bu ska -Zdro ju za koń czył część ar ty stycz ną
uro czy sto ści. 

Po niej do stoj ni Ju bi la ci za pro sze ni zo -
sta li na wspól ny po czę stu nek oraz chwi le
wspo mnień. Py ta ni o re cep tę na zgod ny i
trwa ły zwią zek, pod kre śla li, że ich mał żeń -
stwa opie ra ły się na moc nych fun da men -
tach po sza no wa nia ro dzi ny, mi ło ści do
dru giej oso by oraz wza jem nej to le ran cji i
wy ro zu mia ło ści.

Me da la mi „Za Dłu go let nie Po ży cie
Mał żeń skie” od zna cze ni zo sta li: Ja ni na i
Jan Bo du cho wie z Brzost ko wa; Ali na i Ro -
man Dud ko wie z No we go Kor czy na; Re gi -
na i Edward Gro cha lo wie z No we go Kor -
czy na; Ste fa nia i Cze sław Jac kow scy z Pia -
sku Wiel kie go; Ma rian na i Jan Ja rosz ko wie
z No we go Kor czy na; Da nu ta i Hen ryk Ko -
niecz ni z Brzost ko wa; Zo fia i Jan Mar ko -
wie ze Sta re go Kor czy na; Zo fia i Sta ni sław
Mi ster ko wie z No we go Kor czy na; He le na i
Ta de usz Pa wel co wie z Ba drzy cho wic; Ali -
cja i Da niel Pie trzy ko wie z Paw ło wa; Jó ze -
fa i Hen ryk Stoj ko wie z Grot nik Ma łych;
Sta ni sła wa i Krzysz tof Stra cho wie z Błot no -
wo li; Le oka dia i Zdzi sław We so łow scy z
Pod zam cza.

TEKST I FO TO. AN NA NO WAK

Przetargi
w gminie

Ogło szo no prze targ do ty czą cy za go -
spo da ro wa nia te re nu wo kół bu dyn ku
Urzę du Gmi ny przy ul. Bu skiej wraz z or -
ga ni za cją pla cu za baw, cią gów ko mu ni ka -
cyj nych, utwar dze niem, ogro dze niem te re -
nu oraz wy ko na niem no wej ele wa cji bu -
dyn ku

Roz strzy gnię to prze targ na ter mo mo -
der ni za cję Ośrod ka Zdro wia w No wym
Kor czy nie. Wy ko naw cą bę dzie fir ma Hat t -
bud ze Sta szo wa. Za kres ro bót obej mo wał
bę dzie wy ko na nie po kry cia da cho we go
oraz ocie ple nie ścian ze wnętrz nych bu dyn -
ku. Koszt cał ko wi ty za da nia to bli sko
272 tys. zł.

Roz strzy gnię to prze targ na re mont sta -
cji uzdat nia nia wo dy i uję cia wo dy pit nej
w No wy Kor czy nie. Pierw szą cześć za da nia
wy ko na fir ma „Ro os – Pol ska” z Ryb ni ka,
do wy ko na nia dru giej czę ści za mó wie nia
wy bra no Za kład Bu dow la no – Mon ta żo wy
z Bu ska Zdro ju. Cał ko wi ty koszt za da nia
to 121 380 zł. 

W ra mach za dań zmie rza ją cych
do ogra ni cze nia po wo dzi i lo kal nych pod -
to pień, po wie lu in ter wen cjach ze stro ny
gmi ny No wy Kor czyn, Świę to krzy ski Za -
rząd Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych
w Kiel cach ogło sił prze targ, na mo cy któ -
re go wy ło nio ny zo stał wy ko naw ca za da nia
pod na zwą Kon ser wa cja Ka na łu Stru mień
na te re nie gmi ny No wy Kor czyn.

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

Bezpieczne
wały
Trwa ją pra ce zwią za ne z re ali za cją za da -
nia pn. „Za bez pie cze nie pod ło ża wa łów
rze ki Wi sły na te re nie gmi ny No wy Kor -
czyn”.

W wy ni ku prze tar gu ogło szo ne go
przez Świę to krzy ski Za rząd Me lio ra cji i
Urzą dzeń Wod nych w Kiel cach wy ło nio no
wy ko naw cę za da nia. Pra ce po le ga ją ce na
uszczel nie niu le we go wa łu wi śla ne go prze -
pro wa dzi kon sor cjum firm: „Bu sko pol”
S.A z Bu ska Zdro ju i Przed się bior stwo In -
ży nie rii Ochro ny Śro do wi ska i Me lio ra cji
„Hy dro mel” z Koń skich. War tość za da nia
to po nad 697 tys. zło tych, na to miast prze -
wi dy wa ny ter min za koń cze nia prac to po -
ło wa grud nia br. Przed mio tem za mó wie nia
są ro bo ty bu dow la ne wy ko ny wa ne na le -
wym wa le wi śla nym, po ni żej uj ścia Ni dy w
miej sco wo ściach Błot no wo la i Par cho cin.  

Prze pro wa dze nie tej in we sty cji to sku -
tek dzia ła nia wój ta Paw ła Za gai oraz współ -
pra cy z miesz kań ca mi gmi ny, któ rzy wie lo -
krot nie mo ni to wa li i prze ka zy wa li in for ma -
cję do od po wied nich in sty tu cji i służb, za
co ser decz nie dzię ku je my. Wszyst ko to ma
w przy szło ści sku tecz nie zmniej szyć za gro -
że nie, a za ra zem zwięk szyć bez pie czeń stwo
po wo dzio we na na szym te re nie. Jak in for -
mu je wójt, w dal szym cią gu w po ro zu mie -
niu z miesz kań ca mi bę dą czy nio ne sta ra nia
o re mont po zo sta łych zgła sza nych od cin -
ków wa łów.

TEKST I FO TO. AN NA NO WAK

Z ŻYCIA GMINY NOWY KORCZYN

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie, Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Zarząd Gminny PSL
w Nowym Korczynie SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ na uroczyste otwarcie wystawy pod tytułem:

„Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1939–1947”
Otwarcie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2012 r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 

przy ul. Tarnowskiej 5 w Nowym Korczynie.



Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój S.A. sły nie
z na tu ral ne go bo gac twa, ja kim są uni -
kal ne wo dy lecz ni cze siarcz ko we i so -
lan ko wo - jod ko we. Sku tecz nie le czy się
w nim do le gli wo ści: reu ma to lo gicz ne,
po ura zo we, neu ro lo gicz ne, kar dio lo -
gicz ne, der ma to lo gicz ne, dzie cię ce po -
ra że nia mó zgo we i scho rze nia or to pe -
dycz ne dzie ci i do ro słych. Nie wszy scy

jed nak wie dzą, że wła śnie Uzdro wi sko
zbli sko 200-let nią tra dy cją jest tak że pro -
du cen tem wy so kiej ja ko ści na tu ral nej
wo dy mi ne ral nej Bu sko wian ka Zdrój.

Pro du ko wa na od 1960 ro ku ga si pra -
gnie nie co raz więk szej licz by klien tów
i wspo ma ga ku ra cję przy by wa ją cych do Bu -
ska -Zdro ju go ści. Jej wa lo ry sma ko we
i proz dro wot ne do ce nia ne są na tar gach,

sys te ma tycz nie zdo by wa lau ry w wie lu kon -
kur sach. Kil ka mie się cy te mu „Uzdro wi sko
Bu sko -Zdrój” S.A. za ten wła śnie pro dukt
zo sta ło przy ję te w po czet człon ków sie ci
Dzie dzic two Ku li nar ne Świę to krzy skie,
dzia ła ją cej w ra mach Eu ro pej skiej Sie ci Re -
gio nal ne go Dzie dzic twa Ku li nar ne go. To
jed nak nie wszyst ko. 27 li sto pa da Bu sko -
wian ka zo sta ła uho no ro wa na na uro czy stej
ga li Echa Dnia w Kiel cach ty tu ła mi „Na sze
Do bre Świę to krzy skie” oraz „Naj po pu lar -
niej szy Pro dukt Świę to krzy ski”.

O wspo mnia ne ty tu ły wal czy ły wy so -
kiej ja ko ści pro duk ty i usłu gi ofe ro wa ne
przez fir my i przed się bior stwa z wo je wódz -
twa świę to krzy skie go. W kon kur sie „Na sze
Do bre Świę to krzy skie” o wy bo rze lau re -
atów de cy do wa ła po wo ła na ka pi tu ła, zaś
„Naj po pu lar niej szy Pro dukt Świę to krzy -
ski” wy bra li kon su men ci. To oni bo wiem
mie li moż li wość od da wa nia gło sów
na swo ich fa wo ry tów w kon kur sie sms. 

Przed się bior stwa z na sze go re gio nu
zgło si ły 26 róż no rod nych pro duk tów
i usług. Z te go też po wo du po dzie lo ne zo -
sta ły na trzy ka te go rie: pro duk ty spo żyw -
cze, pro duk ty prze my sło we oraz usłu gi.
Bu sko wian ka za kwa li fi ko wa na zo sta ła
w ka te go rii pro duk ty spo żyw cze. Te go rocz -
na, pią ta już edy cja cie szy ła się ogrom nym
za in te re so wa niem. Na wszyst kich na gro -
dzo nych pro duk tach i usłu gach na naj bliż -
sze dwa la ta zwy cięz cy ma ją pra wo umiesz -
czać znak ja ko ści „Na sze Do bre Świę to -
krzy skie”. Po tej, pią tej już edy cji kon kur su
bę dzie się nim mo gło po chwa lić aż dwa na -
ście naj wyż szej ja ko ści wy ro bów i usług.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je ty tuł dla
Bu sko wian ki „Naj po pu lar niej szy Pro dukt
Świę to krzy ski”. Oka za ła się rze czy wi ście naj -
po pu lar niej sza w gło so wa niu sms, z ogrom -
ną prze wa gą nad „ry wa la mi”. To naj lep sza
z moż li wych re ko men da cja te go na sze go na -
tu ral ne go skar bu oraz do wód, że kon su men -
ci do ce nia ją jej wa lo ry sma ko we oraz proz -
dro wot ne i chęt nie ku pu ją. Świad czą o tym
wy ni ki sprze da ży: 16 mln li trów wo dy w 26
mln bu te lek rocz nie. Bu sko wian ka zdo by wa
ryn ki i się ga po nią co raz wię cej osób, któ -
rym bli ski jest zdro wy styl ży cia. 

Na gro dy zwy cięz com wrę cza li: Wo je -
wo da Świę to krzy ski Bo żen ty na Pał ka -Ko -

ru ba i Mar sza łek Wo je wódz twa Świę to -
krzy skie go Adam Ja ru bas. 

W imie niu „Uzdro wi ska Bu sko -Zdrój”
S.A. pa miąt ko we dy plo my i gra wer to ny
ode brał Pre zes Woj ciech Le ga wiec. Na tym
jed nak nie ko niec. Ry wa li za cja to czy ła się
tak że o kam pa nię re kla mo wą dla naj lep -
szych, na ła mach Echa Dnia. Bę dzie to nie -
ma łe wspar cie dla pro mo cji Bu sko wian ki. 

Pod czas uro czy stej ga li w „Tar gach
Kiel ce” kil ku set za pro szo nych go ści mia ło
oka zję za po znać się z pro duk ta mi i usłu ga -
mi pre zen to wa ny mi na sto iskach firm. Bez
wąt pie nia eks po zy cja Uzdro wi ska by ła jed -
ną z cie kaw szych i bar dziej ob le ga nych.
Zwie dza ją cy chęt nie kosz to wa li na szej wo -
dy, wie lu od kry wa ło i chwa li ło jej smak.
Da ło to szan sę na na wią za nie no wych kon -
tak tów biz ne so wych. Dy rek tor ds. han dlo -
wych, czło nek Za rzą du Uzdro wi ska Sta ni -
sław Czer wiec oraz głów ny spe cja li sta ds.
sprze da ży Bu sko wian ki Cze sław Kor czak
skrzęt nie ko rzy sta li z nada rza ją cej się ku te -
mu oka zji.

Im pre zie to wa rzy szy ły de gu sta cje pro -
duk tów wy twa rza nych przez świę to krzy -
skich pro du cen tów. Ga lę ubar wi ły wy stę py
ze spo łów, w tym „Ze spo łu Pie śni i Tań ca
Wier na Rze ka” oraz „Kie lec kie go Te atru
Tań ca”. 

Wy da rze nia or ga ni zo wa ne z tak wiel -
kim roz ma chem i w tak pro fe sjo nal ny spo -
sób, zna czą co przy czy nia ją się do pro mo -
cji za rów no na are nie re gio nal nej, jak i kra -
jo wej firm oraz miej sco wo ści, z któ rych

pod mio ty po cho dzą. Tym bar dziej, że pa -
tro nu ją im go spo da rze na sze go wo je wódz -
twa. 

Za rząd „Uzdro wi ska Bu sko -Zdrój”
S.A. za po śred nic twem re dak cji pra gnie ser -
decz nie po dzię ko wać wszyst kim kon su -
men tom, któ rzy wspar li swy mi gło sa mi
w kon kur sie sms na tu ral ną Wo dę Mi ne ral -
ną „Bu sko wian ka”. Naj waż niej sze jest bo -
wiem to, że wła śnie oni do ce nia ją ro dzi my
pro dukt i się ga ją po nie go na skle po we
pół ki. Wie rzy my, że i na Pań stwa świą tecz -
nym sto le za go ści w tym ro ku „Naj po pu -
lar niej szy Pro dukt Świę to krzy ski” Bu sko -
wian ka. Pięk nie Dzię ku je my.

Re dak cja pra gnie nad mie nić, że mie -
siąc li sto pad przy niósł tak że „Uzdro wi sku
Bu sko -Zdrój” S.A. trze cie miej sce w kon -
kur sie „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy
bez piecz nej”, ogło szo ne go po raz dzie więt -
na sty przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy.
Gra wer ton dla naj lep sze go „Pra co daw -
cy – or ga ni za to ra pra cy bez piecz nej” za -
trud nia ją ce go po wy żej 250 pra cow ni ków
otrzy ma ło Vi ve Te xti le Re cyc ling w Kiel -
cach, dru gie miej sce wy wal czy ła Wy twór -
cza Spół dziel nia Pra cy SPO ŁEM w Kiel -
cach, a trze cie Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój.
To wy raź ny sy gnał, że Uzdro wi sko to nie
tyl ko naj wyż szej ja ko ści pro duk ty i usłu gi,
ale tak że dba łość o wa run ki pra cy dla bli -
sko 700 za trud nio nych osób.

TEKST. GE RARD JA KU BOW SKI, 
FO TO. ALEK SAN DER PIE KAR SKI
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Na sza do bra Bu sko wian ka
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Wie le osób zdą ży ło już po znać ist nie ją cą na te re nie
gmi ny Bu sko -Zdrój or ga ni za cję part ner ską ja ką
jest Bu ska Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Sło necz ny Li -
der”. Tych, któ rzy nas jesz cze nie zna ją za chę ca my
do od wie dze nia Punk tu In for ma cyj no – Kon sul ta -
cyj ne go LGD. 

„Sło necz ny Li der” w
2009 ro ku po zy skał w ra -
mach Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta
2007 – 2013 Os 4 Le ader
kwo tę 3  790  880,00 zł na
wdra ża nie Lo kal nej Stra te gii
Roz wo ju Bu skiej LGD „Sło -
necz ny Li der” na la ta 2009 –
2015. Lo kal na Stra te gia Roz -
wo ju jest do ku men tem, w
któ rym przed sta wio no ce le
roz wo ju, ja kie pla nu je my
osią gnąć na ob sza rze na szej
gmi ny – dzia ła nia w za kre sie
tu ry sty ki, re gio na li zmu i
dzia ła nia proz dro wot ne. Ini -
cja ty wa mu si mieć jed nak
cha rak ter od dol ny – mu si
wyjść od Was –miesz kań ców
gmi ny Bu sko -Zdrój. Więc je -
śli masz po mysł, chcesz go
zre ali zo wać, a nie wiesz jak
się za to za brać, przyjdź –

bar dzo chęt nie udzie li my ci po mo cy.
Bar dzo wie le ini cja tyw jest już wi docz nych na ob -

sza rze gmi ny Bu sko – Zdrój. Rzeź by, któ re upięk szy ły
te ren przy Bu skim Sa mo rzą do wym Cen trum Kul tu ry
w Bu sku -Zdro ju, są efek tem warsz ta tów rzeź biar skich
„Wraż li wość w drew nie ukry ta” zre ali zo wa nych w ra -

mach dzia ła nia 413 „Wdra ża nie lo kal nych stra te gii
roz wo ju dla ma łych pro jek tów” ob ję te go Pro gra mem
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007 – 2013.
Rzeź by, któ re po wsta ły w okre sie let nim te go ro ku od -
da ją cha rak ter miej sco wo ści i wy wo dzą cych się z niej
osób. Du szę ar ty sty, któ rą moż na by ło od kryć uczest -

ni cząc w warsz ta tach, moż na od kryć rów nież w
Pra cow ni sztu ki ru sty kal nej „ART – RU STI CA”,
gdzie warsz ta ty le pie nia z gli ny pro wa dzi Ol ga
My śli wiec, rów nież dzię ki do fi nan so wa niu w ra -
mach Ma łych pro jek tów.

Na Szla ku Wo kół Słoń ca ma my więc coś dla
du szy, ale i nie tyl ko. Kon dy cję fi zycz ną moż na
po pra wić w go spo dar stwie agro tu ry stycz nym „U
Mi cha ła” w Wi du cho wej, któ ry z PROW 2007 –
2013 Oś 4 Le ader po zy skał fun du sze na bu do wę
pla cu re kre acyj ne go, wy po sa żo ne go w spe cja li -
stycz ny sprzęt do ćwi czeń na świe żym po wie -
trzu. Z ma łych pro jek tów sko rzy sta ły też in ne go -
spo dar stwa agro tu ry stycz ne na te re nie gmi ny Bu -
sko -Zdrój, pod no sząc jed no cze śnie atrak cyj ność
tu ry stycz ną ob sza ru LSR. 

O tych i wie lu in nych ini cja ty wach do wiesz
się od wie dza jąc na szą stro nę in ter ne to wą
www.slo necz ny li der.pl lub bez po śred nio w Punk -
cie In for ma cyj no – Kon sul ta cyj nym LGD, któ ry
mie ści się przy ul. Par ty zan tów 22 w Bu sku –
Zdro ju

KA TA RZY NA SZCZU KIE WICZ – KA LUŻ NA

Masz po mysł, przyjdź do nas

Ruch to
zdro wie
Sa mo dy scy pli na i kon se kwen cja, du żo ru chu oraz
zdro wa, zbi lan so wa na die ta to czte ry głów ne skład -
ni ki suk ce su w od chu dza niu. Wszyst kie łą czy je den
wspól ny mia now nik.

Pod czas od chu dza nia  naj waż niej sza jest re gu lar -
ność. Nie waż ne, ja ką ak tyw ność fi zycz ną wy bie rzesz:
bie ga nie, ro wer, czy fit ness – waż ne abyś dzia ła ła sys te -
ma tycz nie. Po dob nie sy tu acja ma się z od ży wia niem.
Nie waż ne ja ką die tę sto su jesz – die te ty cy zga dza ją się z
jed nym. Nasz or ga nizm po wi nien otrzy my wać por cję
ener gii 5 ra zy dzien nie - śred nio co trzy go dzi ny.

- Pod czas od chu dza nia ko rzy sta łam z po rad die te -
ty ka, któ ry kładł bar dzo du ży na cisk na kwe stię śnia da -
nia oraz ko la cji. Nie po zwa lał mi omi jać ich w cią gu
dnia w mo jej die cie – mó wi Mar ta, 28-lat ka z War sza -
wy.

Pierw szy po si łek uzna wa ny jest za naj waż niej szy
spo śród wszyst kich. Po wi nien do star czać ok. 20 proc.
dzien ne go za po trze bo wa nia na ka lo rie. Dzię ki te mu od
wcze snych go dzin za pew nia my or ga ni zmo wi spo rą
por cję ener gii, któ ra prze kła da się na lep sze sa mo po -
czu cie i więk szą mo ty wa cję do wal ki o wy ma rzo ną syl -
wet kę. Lek ka ko la cja z ko lei po mo że nam wal czyć z po -
ku są naja da nia się wie czo rem. Waż ne, aby ostat ni po si -
łek zjeść trzy go dzi ny przed snem.

Wiel kim wro giem od chu dza nia są za par cia. We -
dług ba dań cier pi na nie co dru ga ko bie ta i co czwar -
ty męż czy zna.

- W die cie od chu dza ją cej bar dzo waż ną ro lę od gry -
wa błon nik, któ ry po bu dza prze mia nę ma te rii i po ma -
ga re gu lar nie eli mi no wać na gro ma dzo ne w or ga ni zmie
tok sy ny - mó wi Mał go rza ta Zdro jew ska, die te tyk współ -
pra cu ją ca z fir mą Go od Fo od. - Po za tym „pęcz nie je”
w żo łąd ku, za pew nia jąc uczu cie sy to ści przez wie le go -
dzin od je go spo ży cia. W efek cie ogra ni cza łak nie nie i
po ma ga w wal ce z nad wa gą. 

Źró dłem błon ni ka po kar mo we go są ro śli ny strącz -
ko we, nie któ re owo ce i wa rzy wa. Jed nym ze spo so bów
na je go „zna le zie nie” pod czas śnia da nia lub ko la cji jest
za stą pie nie bia łe go chle ba lek kim pie czy wem wy so ko -
błon ni ko wym. Jed ną z pro po zy cji mo że być na przy -
kład lek kie pie czy wo Wy so ki Błon nik. Do da tek kro jo -
nych peł nych zia ren zbóż czy nią z te go pro duk tu bo -
ga te źró dło te go skład ni ka. 

Ostat nią re gu lar ną czyn no ścią w wal ce z nad wa gą
jest ruch. Wszyst ko jed no co ro bisz, waż ne aby by ło
po wta rza ne. Tym sa mym ma my już wszyst kie ele men -
ty ukła dan ki: kie dy już zmo bi li zu jesz się do ćwi czeń -
bar dziej przy kła dasz się do kom po no wa nia die ty i zwra -
casz uwa gę na to, co jesz. I w dru gą stro nę - je śli od po -
wied nio się od ży wiasz – sys te ma tycz nie ćwi cząc - szyb -
ciej zo ba czysz efek ty swo ich sta rań.

NA TA LIA LE WIC KA

Pod czas wal ki z cho ro bą no wo two ro wą oso ba cho ra, spo ty -
ka się z wie lo ma le ka rza mi, pod da je się róż nym za bie gom.
Wi zy ta u le ka rza on ko lo ga, ra dio te ra pia, che mio te ra pia są
oczy wi ste. Tym cza sem, oprócz te go, cho ry po wi nien do dat -
ko wo sko rzy stać z po ra dy le ka rza zaj mu ją ce go się ży wie -
niem lub do świad czo ne go w on ko lo gii die te ty ka, któ ry do -
bie rze od po wied ni ja dło spis na czas le cze nia i po nim.  Dla
pro gra mu „Je stem przy To bie” kil ku rad udzie li ła dok tor
Alek san dra Ka pa ła ze Szpi tal ne go Ze spo łu Ży wie nio we go w
Cen trum On ko lo gii - In sty tu cie w War sza wie, aby od po wie -
dzieć na py ta nia, dla cze go die ta jest tak waż na i co ona da je
cho re mu.
-„Je stem przy To bie”: Pa ni dok tor, czy pra wi dło we od ży wia -
nie w trak cie cho ro by on ko lo gicz nej jest waż ne?

-Alek san dra Ka pa ła: Jest bar dzo waż ne! Cho ro ba
no wo two ro wa to ogrom ny ener ge tycz ny koszt. Pa cjent, nie
dość, że za cho ro wał, mu si być le czo ny w okre ślo ny spo sób,
któ ry jak wia do mo nie jest obo jęt ny dla or ga ni zmu, to jesz cze
się boi i wszyst ko bar dzo prze ży wa. Trze ba mu więc do star -
czyć ta kich sub stan cji i war to ści od żyw czych, i w ta kiej ilo ści,
że by mu po móc, a nie za szko dzić. Przede wszyst kim trze ba
do star czyć nie zbęd nych ka lo rii po trzeb nych do ży cia, do
funk cjo no wa nia mó zgu, ser ca.  Po za tym, trze ba od ży wić stra -
te gicz ne na rzą dy z punk tu wi dze nia cho ro by – szyb ko ści go je -
nia się ran po ope ra cyj nych, zdro wie nia po che mio te ra pii i ra -
dio te ra pii (re ge ne ra cja ślu zów ki, czy szpi ku), pre wen cji nie wy -
dol no ści ne rek, wą tro by. To wszyst ko moż na zro bić od po -
wied nio ma new ru jąc skład ni ka mi od żyw czy mi w die cie. Trze -
ba do star czać tzw. do brych, war to ścio wych ka lo rii we wła ści -
wych ilo ściach.
-Ja kie ko rzy ści wy ni ka ją z od po wied nio do bra nej die ty?

-To przede wszyst kim utrzy ma nie ogól nej spraw no ści i za -
po bie ga nie nie do ży wie niu. Po za tym, pre wen cja róż nych
uciąż li wych ob ja wów, ty pu wzdę cia, nud no ści, po bo le wa nia w
ja mie brzusz nej. Szyb sze go je nie się ran, po pra wa od por no ści
i dzię ki te mu krót szy po byt w szpi ta lu, co dla pa cjen ta jest
prze cież bar dzo waż ne. Do dat ko wo to ko rzyść dla szpi ta la, bo
prze cież pa cjent, któ ry roz wi ja po wi kła nia bę dą ce wy ni kiem
nie do ży wie nia, ta kie jak np. złe go je nie się ran po ope ra cyj nych
czy in fek cje, ma wy dłu żo ną ho spi ta li za cję, a to prze cież kosz -
tu je.
-A jak po win no wy glą dać ży wie nie w trak cie che mio te ra pii?

-Ży wie nie w ogniu le cze nia jest sza le nie waż ne. Ma my ca -
łe spek trum diet: od nor mal nych lek ko straw nych ja dło spi sów,
przez die ty pół płyn ne, płyn ne czy wresz cie wspo ma ga nie ja -
dło spi su do ust ny mi die ta mi me dycz ny mi.  Obo wią zu je jed na
za sa da: or ga nizm mu si otrzy mać od po wied nią dla kon kret ne -

go cho re go ilość i ja kość ka lo rii. Czę sto w trak cie che mio te ra -
pii pa cjent nie jest w sta nie jeść, ze wzglę du na nud no ści, wy -
mio ty, za pa le nie ślu zó wek. Ale nie mo że my do pro wa dzić do
sy tu acji, że pa cjent nic nie je, bo mo że to do pro wa dzić  do
tzw. me ta bo li zmu ka ta stro ficz ne go. Wte dy or ga nizm za czy na
zja dać wła sne biał ko, że by mózg czy ser ce mo gły po zy skać glu -
ko zę, bo to są or ga ny, któ re bez niej nie funk cjo nu ją. A to
ozna cza uby tek naj pierw  po kła dów tkan ki tłusz czo wej, a po -
tem mię śni. Więc trze ba zro bić wszyst ko, że by do ta kie go mo -
men tu nie do pu ścić.
-Czy die ta po win na być do sto so wa na do ro dza ju no wo two -
ru?

-Tak i nie. Die tę trze ba do sto so wać do sta nu od ży wie nia
cho re go, kli ni ki no wo two ru i ob ja wów ze stro ny prze wo du
po kar mo we go, z któ ry mi ma my do czy nie nia. In ne ob ja wy
ma ją ko bie ty z ra kiem pier si, a zu peł nie in ne pa cjen ci z ra kiem
żo łąd ka, czy je li ta gru be go – gdzie do ust ne od ży wia nie mo że
być nie la da pro ble mem. Die ta mu si być też do sto so wa na do
za kre su le cze nia. Nie któ re sy tu acje wy ma ga ją bar dzo spe cja li -
stycz ne go pro wa dze nia ży wie nio we go. Po za tym po za koń cze -
niu le cze nia on ko lo gicz ne go po stę po wa nie z cho rym też bę -
dzie róż ne: bar dzo spe cja li stycz nej die ty wy ma ga pa cjent z ile -
osto mią, a pa cjent ki z nad wa gą/oty ło ścią z ra kiem pier si, czy
trzo nu ma ci cy, wy ma ga ją diet re duk cyj nych.
-A dla cze go le cze nie oty ło ści jest tak waż ne?

-Mię dzy in ny mi dla te go, że część no wo two rów jest es tro -
ge no za leż na. U ko biet to jest np. rak pier si i  trzo nu ma ci cy,
czy jaj ni ka.  Tkan ka tłusz czo wa pro du ku je wła sne es tro ge ny, a
wia do mo, że  hor mo ny te sty mu lu ją wzrost ko mó rek ra ko -
wych, któ re ma ją re cep to ry dla es tro ge nów. Dla te go za war tość
tkan ki tłusz czo wej u ko bie ty, któ ra prze cho ro wa ła np. ra ka
pier si po win na być na dol nej gra ni cy nor my. Le cze nie oty ło -
ści to w tym wy pad ku pre wen cja wzno wy cho ro by no wo two -
ro wej! Zwią zek z oty ło ścią wy ka zu je tak że rak je li ta gru be go,
wą tro by, trzust ki, pro sta ty czy ner ki. Oczy wi ście nie od chu dza -
my ni ko go w trak cie che mio te ra pii, ale po jej za koń cze niu i
pew nym od po czyn ku, nad wa gę trze ba re du ko wać.
-Czy do bór die ty po wi nien być in dy wi du al ny, czy wy star czy
ży wić się tak, jak in na oso ba z ta kim sa mym roz po zna -
niem?

-W die te ty ce wszyst ko jest bar dzo in dy wi du al ne. No wo -
cze sna die te ty ka to ma te ma ty ka. Mu si być opar ta o po mia ry,
wy li cze nia i wła ści wy spo sób pro wa dze nia cho re go. Wszyst ko
ma zna cze nie: wiek, płeć , w przy pad ku ko biet – czy jest w wie -
ku pro kre acyj nym i za mie rza mieć dzie ci, czy nie, cho ro by
współ ist nie ją ce (cu krzy ca, nie wy dol ność ne rek, nie do krwi -
stość, nie wy dol ność wą tro by), ja ki jest ro dzaj i sto pień za awan -

so wa nia cho ro by, ja ki ro dzaj i etap le cze nia.  Die tę trze ba do -
sto so wać do sta tu su eko no micz ne go pa cjen ta, do te go, czy on
bę dzie w sta nie sam so bie go to wać, czy ktoś mu w tym po mo -
że. Trze ba wziąć pod uwa gę kwe stie wy zna nio we, czy pre fe ren -
cje ży wie nio we. Je że li ktoś od 25 lat jest we ge ta ria ni nem, to nie
ma sen su zmu szać go, że by na gle za czął jeść mię so. Moż na w
ży ciu nie jeść mię sa, ale nie moż na nie jeść biał ka. Trze ba go
tyl ko czymś za stą pić i to na le ży uwzględ nić w die cie.  Po za
tym in na bę dzie die ta dla pa cjen ta, któ ry po za koń czo nej te -
ra pii jest wy le czo ny, a in na dla pa cjen ta pa lia tyw ne go, u któ -
re go mo że my je dy nie wy dłu żyć je go ży cie i po pra wić je go ja -
kość. I tu wła ści we pro wa dze nie ży wie nio we, jest fun da men tal -
ne i mu si być od po wied nio do bra ne. 
-Ja kie błę dy ży wie nio we naj czę ściej po peł nia ją oso by zma -
ga ją ce się z no wo two rem w trak cie te ra pii on ko lo gicz nej?

-Je den mo del za cho wa nia, we dług mnie nie bez piecz ny,
to tzw. „die ta mix”. Pa cjen ci jak wy czy ta ją w in ter ne cie, że coś
jest zdro we, to mik su ją so bie z te go sa mi ja dło spi sy. I wte dy
przez ca ły dzień nie je dzą nic kon kret ne go, tyl ko po tro chu
wszyst kie go (co opi sa no ja ko an ty no wo two ro we) i nic się nie
trzy ma norm. Efekt jest ta ki, że pa cjent, któ ry zma ga się z
ogrom nym wy dat kiem ener ge tycz nym ja kim jest cho ro ba, jest
po pro stu nie do ży wio ny. Dru gi mo del – bar dziej ze stro ny ro -
dzin, niż pa cjen tów – „jedz, bo je steś cho ry”. I za czy na się
wpy cha nie w czło wie ka wszyst kie go,  co przyj dzie do gło wy,
że jest zdro we. A w pol skim ro zu mie niu, zdrow sze to bar dziej
tłu ste. Więc pa cjen ci są ży wie ni sma żo nym ko tle tem scha bo -
wym czy fa sol ką po bre toń sku z bocz kiem. Przy no si to tyl ko
do dat ko we cier pie nie, bo wia do mo, że prze wód po kar mo wy
jest mniej wy dol ny. Je dze nie pro duk tów cięż ko straw nych, mo -
że do dat ko wo spro wo ko wać ból, wzdę cia, nud no ści sa mym
swo im wy glą dem, za pa chem, czy sma kiem. Pro duk ty sma żo -
ne nie są po le ca na dla ni ko go - ani dla oso by zdro wej, ani dla
te go, kto nie chce za cho ro wać na ra ka, a tym bar dziej nie dla
cho re go w trak cie ra dio czy che mio te ra pii. Zda rza ją się też ta -
cy pa cjen ci, któ rzy ro bią to tal ne prze su nię cia na rzecz pew -
nych grup skład ni ków od żyw czych np. eli mi nu ją biał ko lub
cu kry, a praw da jest ta ka, że prze sa da w każ dą stro nę od bi ja
się ne ga tyw nie na na szym zdro wiu.
- Dzię ku ję za roz mo wę

lek. med. Alek san dra Ka pa ła pra cu je w Od dzia le Che mio te ra pii
Dzien nej i w Szpi tal nym Ze spo le Ży wie nio wym Cen trum On ko lo gii -
In sty tu tu w War sza wie. Jest spe cja list ką cho rób we wnętrz nych i ab -

sol went ką po dy plo mo wej die te ty ki. Pro wa dzi Po rad nię Die te ty ki
On ko lo gicz nej w War sza wie przy ul. Kru czej 51 lok. 103. Jest

współ za ło ży ciel ką Gru py Ini cja tyw nej ds. Ży wie nia w On ko lo gii,
człon kiem ESPEN i POL SPEN. 

Od po wied nia die ta w on ko lo gii 



Czer wo ny, ob szy ty bia łym fu ter kiem
płaszcz, dłu ga bro da iwo rek pe łen pre zen -
tów. Wszyst kie dzie ci do brze wie dzą, że
wła śnie po tym moż na po znać św. Mi ko ła -
ja. Jed nak aby 6 grud nia nie ko ja rzył się
tyl ko z do sta wa niem pre zen tów, war to po -
my śleć o tym, że by te go dnia dziec ko mo -
gło się tak że cze goś na uczyć.

Przy go to wa nie cie ka wych mi ko ła jek dla
dzie ci nie jest za da niem pro stym. Aby przy -
ję cie by ło nie tyl ko nie za po mnia ną za ba wą,
ale i przy czy ni ło się do roz wo ju dziec ka, war -
to po łą czyć przy jem ne z po ży tecz nym. Do -
brym roz wią za niem jest przy go to wa nie ta -
kich atrak cji, któ re do dat ko wo po mo gą roz -
wi nąć je go wy obraź nię, zdol no ści pla stycz ne
czy umie jęt no ści ko mu ni ka cyj ne.

Dziś przy ję cia mi ko łaj ko we urzą dza się
prak tycz nie wszę dzie – w do mach, szko łach,
ga le riach han dlo wych. Tra dy cją sta ło się wrę -
cza nie pre zen tów, je dze nie słod ko ści i za wie -
sza nie spe cjal nych de ko ra cji. Wspól ne wy ko -
na nie z dziec kiem ozdób świą tecz nych mo -
że po słu żyć do roz wo ju na szej po cie chy. To
po zwo li na po sze rze nie je go wy obraź ni
i umie jęt no ści pla stycz nych. Aby przy go to -
wać więk szość z nich wy star czy pa pier, tro -
chę ma te ria łu i do bry po mysł. Naj bar dziej
po pu lar ne i naj ła twiej sze do zro bie nia są
gwiazd ki z pa pie ru, ozdob ne łań cu chy czy
bi le ci ki do pre zen tów. Za ba wy do brze jest
tak że wzbo ga cić o na ma lo wa nie po sta ci Mi -
ko ła ja. Star szym dzie ciom moż na za pro po -
no wać kon kur sy, choć by na ko miks do ty czą -
cy po dró ży świę te go i je go re ni fe rów. 

Pierw sze przy ję cie mi ko łaj ko we po dob -
ne do tych, któ re urzą dza ne są współ cze śnie,
zor ga ni zo wał John Pin tard. Od by ło się ono
w 1804 ro ku w No wym Jor ku. Sam świę ty
we dle le gen dy jest z po cho dze nia Tur kiem,

jed nak obec nie miesz ka w La po nii. Jest to
do sko na łym pre tek stem do pod szko le nia ję -
zy ka an giel skie go u na szych po ciech. Je śli za -
ba wy bę dą wzbo ga co ne o słów ka czy pio sen -
ki w tym ję zy ku, dziec ko ła twiej je so bie
przy swoi. Do dat ko wo bę dzie mia ło wra że -
nie, że Mi ko łaj le piej je zro zu mie. Star sze
dzie ci moż na za chę cić do na pi sa nia li stu
w spra wie pre zen tów po an giel sku. Młod sze
na to miast chęt nie po słu cha ją lub po śpie wa ją
pio sen ki. W in ter ne cie do stęp na jest tak że
stro na, któ ra po zwa la na ob ser wo wa nie do -
mu świę te go Mi ko ła ja, za rów no z ze wnątrz,
jak i w środ ku. Funk cjo nu je ona je dy nie w ję -
zy ku an giel skim. – Ucze nie dzie ci w na tu ral -
ny spo sób an giel skie go, pod czas za ba wy
i z uśmie chem to za wsze do bry po -
mysł – mó wi Agniesz ka Go dlew ska, na uczy -
ciel He len Do ron Ear ly En glish – Wy ko rzy -
sta nie jak naj więk szej ilo ści bodź ców pod -
czas na uki ję zy ka ob ce go po zwa la na szyb sze
roz wi nie cie umie jęt no ści lin gwi stycz nych, co
jest szcze gól nie waż ne w przy pad ku młod -
szych dzie ci. To one naj ła twiej uczą się no -

wych słó wek, kie dy od by wa się to w spo sób
dla nich neu tral ny – do da je eks pert.

Dzie ci przy swo ją so bie no we zwro ty
i umie jęt no ści ma jąc po czu cie, że na uka ję -
zy ka jest im bar dzo po trzeb na i uła twi kon -
takt z waż ny mi w ich ży ciu oso ba mi.

Przy ję cie mi ko łaj ko we mo że po zwo lić
rów nież na za szcze pie nie do brych za cho -
wań w dziec ku. Po mo że nam w tym
przede wszyst kim za sa da mó wią ca, że tyl -
ko grzecz ne dzie ci do sta ją pre zen ty. War to
więc przy po mi nać o tym po cie chom i za -
py tać je, kie dy i co zro bi ły do bre go. Moż -
na rów nież za chę cać je do in nych przy go -
to wań przed przy ję ciem, np. sprzą ta nia. To
spra wi, że dziec ko po czu je się od po wie -
dzial ne za po wie rzo ne mu za da nia i wzmo -
że się w nim po czu cie obo wiąz ku. Je śli
spo dzie wa my się spo tka nia z sa mym świę -
tym Mi ko ła jem, po cie chę trze ba na to
przy go to wać. Gdy bę dzie wie dzia ła, że te -
go star sze go, za słu żo ne go pa na trze ba trak -
to wać z sza cun kiem, ła twiej bę dzie nam
wzbu dzić ta kie za cho wa nia w sto sun ku
do in nych osób. O ile to moż li we, war to
na uczyć dziec ko w ten spo sób dzie le nia się
z in ny mi. Moż na przy szy ko wać ma łe upo -
min ki dla bied niej szych ma lu chów, co tak -
że Mi ko ła jo wi uła twi pra cę. Tak przy go to -
wa ne przy ję cie nie tyl ko zo sta nie w pa mię -
ci dziec ka, ale tak że uła twi wy cho wa nie
i na ukę po cie chy.

Dobre Rady 15

reklama

Grudzień w Marconim
9 grud nia, o go dzi nie  15.00 w sa li kon cer to wej  sa na to rium „Mar co ni” od bę dzie się
Kon cert Wiel cy Ro man ty cy - Ro bert Schu man, Igna cy Jan Pa de rew ski. Wy stą pią
Lud mi ła Wo ro bec  Wi tek - skrzyp ce i Ar tur Ja roń - for te pian oraz pro wa dze nie kon -
cer tu. Wstęp wol ny

10  grud nia, na go dzi nę 15.30 Bu skie Sa mo rzą do we Cen trum Kul tu ry za pra sza mi -
ło śni ków mu zy ki na kon cert Sa lo no wej Or kie stry Zdro jo wej. Sa lo no wa Or kie stra Zdro jo -
wa wy ko nu je rocz nie wie le kon cer tów dla ku ra cju szy  i miesz kań ców Bu ska. Bie rze udział
w fe sti wa lach mu zycz nych oraz kon cer tach pro mu ją cych mia sto i uzdro wi sko. Pro fe sjo -
na lizm mu zy ków, świet ny re per tu ar, zna ko mi te wy ko na nia czy nią kon cert  or kie stry nie -
zwy kle po pu lar ny mi. Sa lo no wa Or kie stra Zdro jo wa pre zen tu je naj wyż szy po ziom w dzie -
dzi nie mu zy ki uzdro wi sko wej, wie lo krot nie na gra dza na m.in.  na fe sti wa lu Mu zy ki Uzdro -
wi sko wej w Po la ni cy Zdro ju. Wstęp wol ny

11 grud nia, na go dzi nę 15.30, do sa li kon cer to wej sa na to rium „Mar co ni” An drzej
Cier niew ski za pra sza na kon cert „Za tę sk ni my za mi ło ścią” Zna ny z do sko na łe go warsz ta -
tu wo kal ne go ar ty sta, ob da rzo ny cie płym, sil nym, cha rak te ry stycz nym gło sem. Każ dy
swój kon cert trak tu je ja ko naj waż niej szy da jąc z sie bie pod czas wy stę pu wszyst ko. Je go re -
per tu ar to przede wszyst kim pio sen ki o mi ło ści, o re la cjach mię dzy ludz kich. W je go twór -
czo ści prze wi ja się rów nież tę sk no ta emi gran ta za oj czy stym kra jem. Ze zna nych utwo rów
na le ży wy mie nić  m.in. ty tu ły: „Jed na ma ła łza, „Dwie mor gi słoń ca”, „Znasz li ten kraj”,
„Słod ka Ka ro li na” i „Mam dzi siaj do bry dzień”.  http://www.an drzej cier niew ski.pl/
Wstęp 25 zł.

12 grud nia, o  go dzi nie 15.00 w sa li kon cer to wej sa na to rium „Mar co ni” od bę dzie się
wy kład  Zbi gnie wa To ma sza No wa ka  p.t. „Zio ła wzmac nia ją ce od por ność or ga ni zmu i
po moc ne  w zi mo wych in fek cjach” , „Kar czoch broń przed miaż dży cą, zio ło któ re wspo -
ma ga wą tro bę”

Zbi gniew To masz No wak to au tor 13 ksią żek z za kre su zio ło lecz nic twa, wie lo let ni
współ pra cow nik oj ca Grze go rza Sro ki i prof. Alek san dra Oża row skie go. W przy stęp ny i
cie ka wy spo sób opo wia da o lecz ni czym wpły wie ziół i pre pa ra tów zio ło wych na nasz or -
ga nizm. Wstęp wol ny.

13 grud nia, o  go dzi nie  15.30 w  sa li kon cer to wej sa na to rium „Mar co ni” od bę dzie
się kon cert Sa lo no wej Or kie stry Zdro jo wej. Sa lo no wa Or kie stra Zdro jo wa wy ko nu je rocz -
nie wie le kon cer tów dla ku ra cjusz   i miesz kań ców Bu ska. Bie rze udział w fe sti wa lach mu -
zycz nych oraz kon cer tach pro mu ją cych mia sto i uzdro wi sko. Pro fe sjo na lizm mu zy ków,
świet ny re per tu ar, zna ko mi te wy ko na nia czy nią kon cert or kie stry nie zwy kle po pu lar ny mi.
Sa lo no wa Or kie stra Zdro jo wa pre zen tu je naj wyż szy po ziom w dzie dzi nie mu zy ki uzdro -
wi sko wej, wie lo krot nie na gra dza na m.in.  na fe sti wa lu Mu zy ki Uzdro wi sko wej w Po la ni cy
Zdro ju Wstęp wol ny

14 grud nia o go dzi nie 15.30 w sa li kon cer to wej  sa na to rium „Mar co ni” od bę dzie się
kon cert p.t. „Ope ret ki czar”. Wy stą pią so li ści Ope ret ki Gli wic kiej: Mo ni ka Ra jew ska, Mi -
chał Mu sioł i Ka ta rzy na Rze szu tek. Ar ty ści wy ko na ją wie le zna nych, ce nio nych i lu bia -
nych ope ret ko wych oraz mu si ca lo wych prze bo jów. Wstęp 25 zł.

17 grud nia, o go dzi nie  15.30  Bu skie Sa mo rzą do we Cen trum Kul tu ry za pra sza na
kon cert Sa lo no wej Or kie stry Zdro jo wej. Wstęp wol ny

18 grud nia, o  go dzi nie 15.30 w sa li  kon cer to wej sa na to rium „Mar co ni” od bę dzie
się kon cert w wy ko na niu ar ty stów scen kra kow skich pt. „Gdy bym był bo ga ty”. W pro -
gra mie: naj lep szy hu mor ży dow ski, pio sen ki, szmon ce sy, dia lo gi, mo no lo gi, ske cze. Wy -
ko naw cy: Fran ci szek Ma kuch, Woj ciech Ha be la, Ka ro li na Ja no ciak i Pa weł Bień kow ski.
Wstęp 25 zł.

20 grud nia, o go dzi nie  15.30 w sa li kon cer to wej sa na to rium „Mar co ni” kon cert Sa -
lo no wej Or kie stry Zdro jo wej. Wstęp wol ny.

Święty Mikołaj
nauczy i wychowa



Za na mi li go wa je sień, a to ozna cza, że
ko lej ne pił kar skie emo cje zwią za ne
z dru ży ną ju nio rów młod szych do pie ro
za kil ka mie się cy. Jak w run dzie je sien -
nej ra dzi li so bie busz cza nie? O tym
w tek ście po ni żej.

Przed star tem roz gry wek MKS Bu sko
przez wie lu był ty po wa ny ja ko je den z kan -
dy da tów do awan su W re ali za cji te go za da -
nia miał po móc no wy tre ner Nor bert Ku -
la, któ ry ob jął ze spół po Mar ci ne Gro -
chow skim. No wy szko le nio wiec po znał,
więc dość szyb ko wszyst kich swo ich pił ka -
rzy, co mia ło dać wy mier ne efek ty w trak -
cie roz gry wek li go wych.

W po rów na niu z ubie głym se zo nem

w ka drze po ja wi ło się kil ku no wych za wod -
ni ków: Piotr Ol szo wy, Er nest Wie loch
i Kon rad Imo sa. Szan sę gry otrzy mał tak -
że za wod nik tramp ka rzy Ja kub Flor czyk.
Z ko lei za wod ni cy z rocz ni ka 1995 zo sta li
prze su nię ci do dru ży ny re zerw wy stę pu ją -
cej w świę to krzy skiej kla sie B. 

MKS po 10 ko lej kach li go wych zaj -
mu je pierw sze miej sce z do rob kiem 30
punk tów. Busz cza nie dzie się cio krot nie
scho dzi li z bo iska zwy cię sko.. Naj wyż szą
wy gra ną (20:0) osią gnę li 8 wrze śnia w me -
czu z Ja wor ni kiem Gorz ków. Po tym spo -
tka niu wło da rze z Gorz ko wa pod ję li de cy -
zję o roz wią za niu dru ży ny ju nio 0rów i wy -
nik zo stał anu lo wa ny. W ich miej sce zgło -

szo no Strzel ca Chro beż. W pierw szej trój -
ce pił ka rzy, je śli cho dzi o czas gry,
na pierw szym miej scu z kom ple tem mi nut
znaj du je się bram karz, Szy mon Gwóźdź,
któ ry w 10 me czach ani na mo ment nie
zszedł z bo iska osią ga jąc 800 mi nut gry (ju -
nio rzy gra ją me cze 2x80 mi nut). Na dru -
gim miej scu Se ba stian Sztuk (793 mi nu ty),
a na trze cim Pa tryk Cze kaj (770 mi nut).

Sied miu pił ka rzy wy stą pi ło we wszyst -
kich 10 spo tka niach run dy je sien nej.
Oprócz wspo mnia nych Gwóźdź, Sztuk

i Cze kaj by li to tak że: Pa tryk Ję drzej czyk,
Ja kub Pra sek, Piotr Ol szo wy i Kon rad Gro -
sic ki.

Naj mniej w tej run dzie grał Ma ciej
Kar bow ni czek, któ ry w su mie na bo isku
znaj do wał się za le d wie 27 mi nut. 80 mi nut
grał Ja kub Pra sek, a 113 Do mi nik Świą der.

Naj wię cej bra mek zdo był ka pi tan ze -
spo łu Ja kub Mą czyń ski, któ ry ośmio krot -
nie po ko ny wał bram ka rzy ry wa li. Jed ną
bram kę mniej zdo był Kon rad Imo sa. Pięć
tra fień na kon cie ma Se ba stian Sztuk.

Z do brej stro ny po ka za ła się bu ska de -
fen sy wa na cze le z bram ka rzem Szy mo -
nem Gwoź dziem, któ ry w ca łej run dzie
wy cią gał pił kę tyl ko czte ry ra zy. 

Pierw sze miej sce i kom plet punk tów
to wy nik, któ ry z pew no ścią za do wa la tre -
ne ra, za wod ni ków i ki bi ców. Po zo sta je
mieć na dzie ję, że for ma z je sie ni utrzy ma
się tak że w run dzie wio sen nej i ze spół
na ko niec se zo nu bę dzie świę to wał awans
do Świę to krzy skiej Li gi Ju nio rów.

TEKST I FO TO. DA MIAN BĄK

Sport16 Czwartek, 6 grudnia 2012

reklama

Der bo wym me czem ze
Źró dłem pił ka rze re zerw
za koń czy li run dę je sien -
ną. Za wod ni cy uda li się
na od po czy nek, ki bi ce
zbie ra ją si ły na wio sen -
ne emo cje, a przed szta -
bem szko le nio wym roz -
po czął się okres pod su -
mo wań i wy cią ga nia
wnio sków. 

Jak do te go do szło, czy busz cza nie po -
ka za li już peł nię swo ich moż li wo ści? Prze -
ko naj my się sa mi przy glą da jąc się te mu
wszyst kie mu jesz cze raz. Po pa trz my jak wy -
glą da ła pierw sza od sło na dru gie go se zo nu
dru ży ny re zerw w świę to krzy skiej kla sie B.

Na in au gu ra cję busz cza nom przy szło
zmie rzyć się z Ja wor ni kiem Gorz ków. Po je -
dy nek ten za po wia dał się bar dzo cie ka wie
gdyż do koń ca nie by ło wia do mo na com -
bę dzie stać cał ko wi cie ka dro wo od mie nio -
nych go ści.  Nie spo dzian ki nie by ło i pod -
opiecz ni Wie sła wa Fran cu za po ko na li ze -
spół z Gorz ko wa 5:1. Hat tric kiem po pi sał
się Ka mil Ko la now ski. Do bram ki tra fił
tak że Ma ciej Śli ski. Jed na bram ka pa dła po
strza le sa mo bój czym.

W dru giej ko lej ce już na wy jeź dzie, po
dość wy rów na nym me czu, Zdrój bez bram -
ko wo zre mi so wał z Vic to rią 2009 Ku ro zwę -
ki. Zdo by ty punkt jest o ty le cen ny, że bu -
ski ze spół na to spo tka nie udał się tyl ko w
je de na stu.

Pe cho wym oka zał się mecz w trze ciej
ko lej ce z Zo rzą Tem po Pa ca nów. Busz cza -

nie w me czu der bo wym ro ze gra nym na
sta dio nie w Bu sku -Zdro ju prze gra li   0:1.
Od 17 mi nu ty nasz ze spół grał w osła bie -
niu gdyż czer wo ną kart ką zo stał uka ra ny
obroń ca, Łu kasz Czerw.

Czwar ta ko lej ka rów nież nie by ła
szczę śli wa. W wy jaz do wym spo tka niu z
GTS Ra ków bram karz Zdro ju Ja kub Ga -
daw ski aż trzy ra zy wy cią gał pił kę z siat ki.
Na to spo tka nie bu skie re zer wy, po dob nie
jak w me czu z Ku ro zwę ka mi, uda ły się tyl -
ko w je de na sto oso bo wym skła dzie.

Pią ta ko lej ka to spo tka nie z Ni dzi cą
Do bie sła wi ce, któ ra przed roz po czę ciem
se zo nu by ła uwa ża na ja ko je den z kan dy -
da tów do awan su. Po dzie więć dzie się ciu

mi nu tach to pił ka rze z Bu ska scho dzi li z
bo iska zwy cięz cy. Bram kę da ją cą trzy
punk ty zdo był Łu kasz Czerw po za mie sza -
niu w po lu kar nym.

Szó sta ko lej ka znów przy nio sła der by.
Tym ra zem bu skie re zer wy po dej mo wa ły
na wła snym sta dio nie ze spół re zerw Pia sta
Stop ni ca.  Jak przy sta ło na der by spo tka nie
by ło bar dzo za cię te i za koń czy ło się bez -
bram ko wym re mi sem. Bu ski ze spół przy -
pła cił kon tu zja mi Bar to sza Gra cy i Grze go -
rza Szym czy ka.

W siód mej ko lej ce pod opiecz ni Wie -
sła wa Fran cu za pau zo wa li gdyż przed star -
tem roz gry wek wy co fa ła się dru ży na z
Dzia ło szyc.

Ostat nie der bo we spo tka nie ze Źró -
dłem So lec -Zdrój po cząt ko wo mia ło od -
być się 28 paź dzier ni ka. Po go da jed nak
spła ta ła fi gla i Wy dział Gier ŚZPN prze ło -
żył mecz o ty dzień. Na bocz nym bo isku
bu skie go sta dio nu lep si oka za li się za wod -
ni cy Zdro ju, któ rzy wy gra li 3:1 po bram -
kach Woj cie cha Ści sło, Bar to sza Gra cy i
Da wi da Ku mo ra. Cie ka wost ką te go spo -
tka nie jest to, że w bu skiej dru ży nie za de -
biu to wał czar no skó ry za wod nik z Ni ge rii
ma ją cy za so bą wy stę py w aka de mic kich
dru ży nach w Ro sji, Ra pha el Oniy ide.

W run dzie je sien nej czte rech za wod ni -
ków ro ze gra ło kom plet me czów. Są to
obroń cy: Ka mil Pod sia dło i Piotr Kwiat -

kow ski oraz po moc ni cy: ka pi tan Łu kasz
Mro żek i Woj ciech Ści sło.

Przy po mni my, że dru ży na re zerw po -
wsta ła w se zo nie 2011/12 z my ślą o mło -
dych za wod ni kach, któ rzy po trze bu ją
ogra nia i na by cia pew nych na wy ków pił -
kar skich oraz z my ślą o tych, któ rzy nie
mo gą li czyć na re gu lar ne wy stę py w pierw -
szej dru ży nie. Do brą grą w re zer wach moż -
na prze bić się do pierw szej dru ży ny wy stę -
pu ją cej na co dzień w IV li dze. Prze ko nał
się o tym obroń ca Ja kub Kor dos, któ ry w
ubie głym se zo nie był czo ło wa po sta cią te -
go ze spo łu. Dziś z po wo dze niem wy stę pu -
je na IV -li go wych bo iskach.

TEKST I FO TO. DA MIAN BĄK

Pod su mo wa nie je sie ni

Uda ny se zon ju nio rów


