
ZACHOWAJMY TRZEŹWY UMYSŁ NAD WODĄ
Wypoczynek nad wodą to czysta przyjemność.  Ale niekiedy może
zakończyć się nieszczęściem.  Przyczyną takich tragedii jest
najczęściej brak wyobraźni, lekkomyślność i brawura,
lekceważenie obowiązujących przepisów, kąpiel w miejscach
niestrzeżonych i nierzadko też alkohol. Więcej na str. 6

MARSZAŁEK W ROLI SĘDZIEGO
Zgodnie z oczekiwaniami ten nietypowy mecz przyniósł sporo emocji, ale
jeszcze więcej śmiechu. Sześcioosobowe zespoły tonęły w błocie niemal po
kolana, gdyż piłkarską murawę stanowił zaorany pas ziemi o wymiarach 20 na
40 metrów obficie zlany wodą. Nietypowy był też sędzia. W tej roli wystąpił,
pochodzący z Błotnowoli, marszałek Adam Jarubas. Więcej na str. 14
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ROBIĘ TO CO LUBIĘ
Od dzieciństwa wybierała tzw. „męskie" zawody. Była
kurierem, kierowcą autobusu, a teraz policjantką.
Ostatecznie udało się połączyć je wszystkie, pełniąc służbę
w Wydziale Konwojowym Komendy Wojewódzkiej Policji w
Kielcach. Więcej na str. 4
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NA CAŁY TYDZIEŃ

reklama

DRODZY CZYTELNICY
Kontekście ostatnich wydarzeń chcielibyśmy aby
mieszkańcy i kuracjusze wyrazili swoją opinię
na temat proponowanej przez Ministerstwo
Skarbu prywatyzacji Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.
Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić sondę
wśród naszych Czytelników.
Jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat
prywatyzacji buskiego uzdrowiska. Dobrze, aby
głos lokalnej społeczności, jak i odwiedzających
nasze uzdrowisko został zauważony.
Aby wziąć udział w naszej sondzie wystarczy
wysłać SMS z odpowiedzią „tak” lub „nie”
pod niżej wskazany numer.

JE ŚLI CHCESZ ABY UZDRO WI SKO BU SKO 
ZO STA ŁO SPRY WA TY ZO WA NE WY ŚLIJ SMS
O TRE ŚCI EK.TAK POD NU MER 70906. KOSZT
0,62 ZŁ Z VAT. JE ŚLI NIE CHCESZ, ABY
UZDRO WI SKO BU SKO ZO STA ŁO SPRY WA TY -
ZO WA NE WY ŚLIJ SMS O TRE ŚCI EK.NIE
POD NU MER 70906. KOSZT 0,62 ZŁ Z VAT.

Wyniki naszej redakcyjnej sondy opublikujemy
w najbliższym wydaniu Extra Korso tj.
w czwartek, 6 września. REDAKCJA

Trzeź wy po ra nek
Al ko hol to bar dzo czę sta przy czy na wie lu tra gicz nych zda rzeń dro go -
wych. Aby ogra ni czyć ich licz bę, świę to krzy scy po li cjan ci, dą żąc do po -
pra wy bez pie czeń stwa, pro wa dzą wzmo żo ne dzia ła nia kon tro l ne. W po -
nie dział ko wą ak cję, któ ra prze pro wa dzo na zo sta ła 20 sierp nia zo sta li za -
an ga żo wa ni funk cjo na riu sze wszyst kich ko mend na te re nie ca łe go wo -
je wódz twa. W cią gu za le d wie trzech go dzin prze ba da nych zo sta ło 5855
kie row ców. Jak się oka za ło 30 kie ru ją cych nie po win no wy ru szać w dro -
gę. Wię cej na str. 2



Gest zdzi wie nia
Kie dy pi sa łem te sło wa, Olim pia da jesz cze trwa ła. Tak więc nie wie dzia łem, ile

zdo bę dzie my me da li i jak dłu go trze ba bę dzie opła ki wać po ko na nych. Za in spi ro -
wa ło mnie zu peł nie coś in ne go. Oto je den z pol skich świet nie przy go to wa nych
za wod ni ków prze grał swo ją wal kę, mi mo że wal czył 1 sierp nia, a więc w rocz ni ce
wy bu chu po wsta nia w War sza wie w 1944 ro ku. Z pła czem mó wił, że w ten dzień
pa trio tycz ne go zry wu po wi nien prze cież wy grać. Za po mniał lub nie wie dział bie -
dak, że po wsta nie za koń czy ło się klę ską. Dla nie go na przy szłość, i ewen tu al nie
dla po dob nie my ślą cych za wod ni ków po dam kil ka dni, w któ rych nie trze ba star -
to wać, bo za koń czą się spor to wą kla pą. Po dam też dni szczę śli we, a wszyst ko po -
wyż sze wy ni ka z hi sto rii na szej uko cha nej Oj czy zny. W na wia sie przy po mi nam
fak ty.

Otóż Po la cy nie po win ni star to wać: 16 ma ja (w 1648 r. klę ska pod Żół ty mi
Wo da mi); 1 wrze śnia (w 1939 r. wy buch II woj ny świa to wej); 10 paź dzier ni ka
(1794 r. klę ska Ko ściusz ki pod Ma cie jo wi ca mi); 10 li sto pa da (1444 r. klę ska
pod War ną).

Ale są też dni szcze gól nie szczę śli we. Oto one: 15 lip ca (w 1410 r. zwy cię stwo
pod Grun wal dem); 15-16 sierp nia (w 1920 r. Cud nad Wi słą); 11 li sto pa da (1673
r. zwy cię stwo pod Cho ci miem); 12 wrze śnia (1683 r. zwy cię stwo pod Wied niem);
27 wrze śnia (1605 r. zwy cię stwo pod Kir chol mem); 18 ma ja (w 1944 r. zdo by cie
Mon te Cas si no). 

Pro blem jest tyl ko z dwo ma dnia mi ma ja – Dzień Zwy cię stwa ob cho dzić 8
czy 9 ma ja, a tym sa mym, w któ rym dniu star to wać i wy gry wać? 

Ta kie smut ne lub ra do sne da ty moż na jesz cze dłu go wy li czać, bo w pol skiej

hi sto rii praw do po dob nie nie ma dnia bez rocz ni cy lub ty go dnia bez świę ta ko -
ściel ne go al bo bez pań stwo we go.

O tych dniach przy po mi na ją nam na si ko cha ni spra woz daw cy spor to wi. Je -
den dru gie go mia no wał prze cież kró lem pol skich spra woz daw ców (Sza ra no wicz,
Szpa kow skie go), są wy łącz nie eks per ta mi w po szcze gól nych dzie dzi nach spor tu
i znaw ca mi ję zy ka pol skie go. Tak głę bo ko prze ży wa ją zma ga nia spor tow ców, że
ich stan emo cjo nal ny moż na okre ślić je dy nie ja ko eks ta zę. 

Nie ste ty ozna cza to ode rwa nie się od rze czy wi sto ści, bo co in ne go wi dzi my
na ekra nie te le wi zo ra, a o czym in nym pie je z za chwy tu spra woz daw ca. Dla nie -
go nie ma za wod ni ka, a jest tyl ko gla dia tor, do mi na tor, aspi rant, ter mi na tor, pro -
fe so ro, ka pi ta no. Nie ma czło wie ka, a jest tyl ko wy nik, np. 9.30; 5.91; 21.75. Dla
peł ne go za chwy tu trze ba jesz cze do dać, że w 1978 r. by ło to 9.45, w 1992 ro ku
9.51 itd., a tym cza sem na ekra nie jest już trze ci z ko lei za wod nik, o któ rym prze -
cież nie war to mó wić.

W pol skiej te le wi zji trze ba też w szcze gól nych chwi lach przy po mnieć tzw. gest
Ko za kie wi cza. Czy ci, któ rzy to po ka zu ją lub o tym mó wią, na praw dę nie zna ją wul -
gar nych słów, kry ją cych się za tym ge stem, czy też uda ją nie wi niąt ka (al bo głup ców)?
Szko da ga dać, bo i tak to do nich nie do cie ra, bo od lat po wta rza się to sa mo. 

W Pol sce jest to tyl ko do jed ne go na ro du, a mnie cie ka wi jak Ame ry ka nie ob -
ra ża ją Ja poń czy ków, An gli cy Hisz pa nów, czy Niem cy Fran cu zów w związ ku z wy -
da rze nia mi hi sto rycz ny mi do ty czą cych tych kra jów.

Na za koń cze nie przy po mnę pa nom spra woz daw com, że w cza sie te raź niej -
szym na le ży mó wić: pań stwo wi dzi cie, pań stwo sły szy cie, pań stwo oglą da cie.
Na szczę ście w Ka ba re cie Mo ral ne go Nie po ko ju ni gdy się nie my lą i to jest po -
zy tyw na wia do mość.

KA ZI MIERZ NIE RÓW NY
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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

TU DOSTANIESZ

EXTRA KORSO
Radio Kielce
w Busku-Zdroju
W pią tek, 24 sierp nia w Bu sku -
-Zdro ju go ścić bę dzie Ra dio Kiel ce.
W tym ro ku ra dio ob cho dzi 60 le cie
dzia łal no ści. Z tej oka zji przy go to -
wa na zo sta ła ju bi le uszo wa au dy cja
„Świę to krzy skie na fa li”. 

Na „Sta rym dwor cu” przy ul. Po -
przecz nej sta nie „Kap su ła cza su” – mo -
bil ne stu dio, w któ rym miesz kań cy
i go ście na sze go mia sta bę dą mie li moż -
li wość na gra nia swo jej wy po wie dzi: ży -
czeń, pio sen ki lub in ne go tek stu.
Wszyst ko to, z my ślą o prze ka zie na -
stęp nym po ko le niom, zo sta nie utrwa lo -
ne na no śni kach dźwię ko wych, a na -
stęp nie umiesz czo ne w spe cjal nych po -
jem ni kach, któ re za mu ro wa ne zo sta ną
na Świę tym Krzy żu z od po wied nią ad -
no ta cją i in struk cją otwar cia za 100 lat. 

Wóz trans mi syj ny Ra dia Kiel ce,
z któ re go nada wa na bę dzie au dy cja sta -
nie przy Sa na to rium Mar co ni. To wła -
śnie tam ze zna ko mi ty mi go ść mi
na róż ne te ma ty do ty czą ce ży cia spo -
łecz ne go gmi ny Bu sko -Zdrój oraz roz -
wo ju mia sta i przy szłych pla nów in we -
sty cyj nych, roz ma wiać bę dą dzien ni ka -
rze Ra dia Kiel ce. Ini cja to ra mi przed się -
wzię cia są Ra dio Kiel ce oraz bur mistrz
mia sta i gmi ny Bu sko -Zdrój.

Ser decz nie za pra sza my miesz kań -
ców gmi ny oraz go ści do uczest nic twa
w ju bi le uszu 60-le cia dzia łal no ści Ra dia
Kiel ce. 

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

Al ko hol to bar dzo czę sta przy czy -
na wie lu tra gicz nych zda rzeń dro go -
wych. Aby ogra ni czyć ich licz bę, świę -
to krzy scy po li cjan ci, dą żąc do po pra -
wy bez pie czeń stwa, pro wa dzą wzmo żo -
ne dzia ła nia kon tro l ne. W po nie dział -
ko wą ak cję, któ ra prze pro wa dzo na zo -
sta ła 20 sierp nia zo sta li za an ga żo wa ni
funk cjo na riu sze wszyst kich ko mend
na te re nie ca łe go wo je wódz twa. W cią -
gu za le d wie trzech go dzin prze ba da -
nych zo sta ło 5855 kie row ców. Jak się
oka za ło 30 kie ru ją cych nie po win no
wy ru szać w dro gę.

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

W miej sco wo ści Pi ła ko nec cy
mun du ro wi spraw dza li trzeź wość kie -
ru ją cych po jaz da mi. Do kon tro li za -
trzy ma li 47-let nie go Buł ga ra kie ru ją ce -
go sa mo cho dem cię ża ro wym Man.
Męż czy zna w or ga ni zmie miał prze -
szło 0,3 pro mi la al ko ho lu. Kil ka chwil
póź niej stró że pra wa za uwa ży li kur so -
we go bu sa, któ re go kie row ca, na wi -
dok po li cjan tów, za wró cił i za czął
szyb ko od da lać się w prze ciw nym kie -
run ku. Stró że pra wa szyb ko do go ni li
po jazd. Oka za ło się, że kie ru ją cy bu -
sem 31-let ni męż czy zna w swo im or ga -
ni zmie miał bli sko pro mil al ko ho lu.
W tym sta nie roz po czął pra cę. Je chał
do Koń skich by za brać pa sa że rów
w dal szą tra sę. 

Ape lu jąc o roz są dek za kie row ni cą
i bez piecz ne za cho wa nie na dro dze,
jed no cze śnie przy po mi na my, że zgod -
nie z pol skim pra wem do pusz czal na za -
war tość al ko ho lu we krwi wy no si <0,2
‰ i <0,1 mg w wy dy cha nym po wie -
trzu.

Stan po uży ciu al ko ho lu za cho -
dzi, gdy za war tość al ko ho lu w or ga ni -
zmie wy no si lub pro wa dzi do stę że nia
we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ al ko ho lu,
al bo obec no ści w wy dy cha nym po wie -
trzu od 0,1 mg do 0,25 mg al ko ho lu
w 1 dm3 – art. 46 ust. 2 usta wy z dnia
26 paź dzier ni ka 1982 r. o wy cho wa niu
w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho -
li zmo wi.

Stan nie trzeź wo ści za cho dzi gdy
za war tość al ko ho lu we krwi prze kra cza
0,5 ‰ al bo pro wa dzi do stę że nia prze -
kra cza ją ce go tę war tość lub za war tość
al ko ho lu w 1 dm3 wy dy cha ne go po wie -
trza prze kra cza 0,25 mg al bo pro wa dzi
do stę że nia prze kra cza ją ce go tę war -
tość – art. 46 ust. 3 ww. usta wy lub
w art. 115 § 16 k. k..

W Pol sce za bro nio ne jest kie ro wa -
nie po jaz dem w sta nie po uży ciu
i w sta nie nie trzeź wo ści. Kon se kwen cje
na ru sze nia te go za ka zu są jed nak róż ne
i za le żą od stwier dzo ne go stę że nia al ko -
ho lu.

Pro wa dze nie w sta nie
po uży ciu

Kie ro wa nie po jaz dem przy za war -
to ści al ko ho lu we krwi od 0,2 do 0,5
‰ skut ku je od po wie dzial no ścią za wy -
kro cze nie na pod sta wie prze pi su art. 87
ko dek su wy kro czeń. Kon se kwen cją ska -
za nia mo że być po zba wie nie wol no ści
tzw. ka ra aresz tu do 30 dni, grzyw na na -
wet 5.000 zło tych oraz za kaz pro wa dze -
nia po jaz dów na czas od sze ściu mie się -
cy do trzech lat. Do dat ko wą kon se -
kwen cją jest 10 punk tów kar nych.

Pro wa dze nie w sta nie 
nie trzeź wo ści

Kie ro wa nie po jaz dem przy za war -
to ści al ko ho lu we krwi prze kra cza ją cej
0,5 ‰ skut ku je od po wie dzial no ścią
za prze stęp stwo na pod sta wie prze pi su
art. 178a k. k.. Kon se kwen cją ska za nia
mo że być po zba wie nie wol no ści do lat

dwóch, ogra ni cze nie wol no ści lub
grzyw na oraz za kaz pro wa dze nia po jaz -
dów na czas od ro ku do dzie się ciu lat.

Pro wa dze nie pod
wpły wem środ ka 
odu rza ją ce go

Kie ro wa nie po jaz dem pod wpły -
wem środ ka odu rza ją ce go (ma ri hu -
ana, ko ka ina, am fe ta mi na, LSD itd.)
jest ta kim sa mym prze stęp stwem jak
jaz da pod wpły wem al ko ho lu. Ina czej
jed nak niż w przy pad ku al ko ho lu nie
jest ba da ne sa mo stę że nie da ne go nar -
ko ty ku, a je dy nie by cie pod wpły wem.
Ozna cza to, że je śli bie gły tok sy ko log
usta li, że we krwi w mo men cie kie ro -
wa nia po jaz dem był śro dek odu rza ją -
cy pod le ga my od po wie dzial no ści
za prze stęp stwo. Na le ży pa mię tać, że
nie któ re nar ko ty ki są wy kry wal ne we
krwi wie le ty go dni po ich za ży ciu
i mo gą w mo men cie kie ro wa nia po jaz -
dem nie mieć żad ne go wpły wu na kie -
ru ją ce go.

Pa mię taj my, że sąd ska zu jąc
za prze stęp stwo jaz dy pod wpły wem
wy mie rza za wsze ka rę i śro dek kar ny
w po sta ci za ka zu pro wa dze nie po jaz du.

EJ

Trzeź wy po ra nek

l  l  l

Pa ni An nie Bez ak
Pra cow ni ko wi Urzę du Mia sta i Gmi ny 

w Bu sku -Zdro ju 
wy ra zy głę bo kie go współ czu cia z po wo du śmier ci 

OJ CA
skła da ją:

Prze wod ni czą ca oraz Rad ni Ra dy Miej skiej 
w Bu sku -Zdro ju

Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Bu sko -Zdrój 
wraz z Pra cow ni ka mi Urzę du Mia sta 

i Gmi ny w Bu sku -Zdro ju

SAMO ŻYCIE



Reklama 3

reklama

Urząd
ostrze ga
miesz kań ców
Róż ne fir my, dzia ła jąc ni by z upo -
waż nie nia gmi ny, pod szy wa ją się
pod wy ko naw ców i ofe ru ją sprze -
daż oraz mon taż ko lek to rów sło -
necz nych. Dzia ła nia ta kie są nie le -
gal ne i ni czym nie uza sad nio ne.

W związ ku z po ja wia ją cy mi się nie po ko ją cy mi sy -
gna ła mi o ofe ro wa niu przez róż ne fir my ko lek to rów sło -
necz nych w ra mach pro wa dzo ne go przez gmi nę Bu sko -
-Zdrój pro jek tu pn. „In sta la cja sys te mów ener gii od na -
wial nej na bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej oraz do -
mach pry wat nych w gmi nach po wia tu bu skie go i piń -
czow skie go”, in for mu je my, że gmi na Bu sko -Zdrój (li der
pro jek tu) nie upo waż ni ła żad nej z firm do kon tak tów
z miesz kań ca mi w spra wie mon ta żu ko lek to rów sło necz -
nych oraz po bie ra nia na ten cel ja kich kol wiek środ ków
fi nan so wych.

Fir my, któ re w chwi li obec nej ofe ru ją swo je urzą dze -
nia i usłu gi dzia ła ją we wła snym za kre sie i nie po sia da ją
upo waż nie nia gmi ny Bu sko -Zdrój.

Gmi na jest na eta pie przy go to wa nia do ku men ta cji
prze tar go wej na wy ło nie nie firm wy ko naw czych w ra -
mach pro jek tu so lar ne go. Po roz strzy gnię ciu po stę po -
wań prze tar go wych zo sta ną wy sto so wa ne imien nie

do wszyst kich za in te re so wa nych osób pi sma z za pro sze -
niem do pod pi sa nia z gmi ną Bu sko -Zdrój umów
na mon taż in sta la cji so lar nej. 

Wy ło nio ne w ra mach prze tar gu fir my dzia łać bę dą
je dy nie na pod sta wie pi sem ne go upo waż nie nia wy da ne -
go przez gmi nę Bu sko -Zdrój.

URZĄD MIA STA I GMI NY W BU SKU -ZDRO JU

Nie wpuszczajmy
obcego do domu
W ostat nim cza sie mia ły miej sce kra dzie że pie nię -
dzy z miesz kań osób star szych. Spraw cy wy ko rzy -
stu jąc ich nie uwa gę i po de szły wiek kra dli ich
oszczęd no ści, a po tem zni ka li nie kie dy z ca łym do -
rob kiem ży cia po krzyw dzo nych. 

Pew ne go ra na, w po wie cie san do mier skim do 76-let -
nie go go spo da rza bę dą ce go w tzw. let niej kuch ni, po de -
szła nie zna na mu ko bie ta. Za ofe ro wa ła męż czyź nie kup -
no dy wa nu. W tym sa mym cza sie, praw do po dob nie
wspól ni cy ko bie ty, wy ko rzy stu jąc nie uwa gę ne sto ra i je -
go po de szły wiek przez otwar te drzwi wej ścio we do sta li
się do do mu. Po splą dro wa niu po miesz czeń ukra dli pie -
nią dze w kwo cie 5100 zło tych. Na stęp nie spraw cy od je -
cha li z łu pem w nie zna nym kie run ku.

Nie ste ty nie jest to od osob nio ny przy pa dek kie dy
prze stęp cy wy ko rzy stu ją ła two wier ność osób star szych.
Po li cja świę to krzy ska zwra ca się więc z ape lem
do wszyst kich osób sa mot nych, star szych o za cho wa nie
szcze gól nej ostroż no ści przy wpusz cza niu do miesz ka -
nia lu dzi nie zna nych, któ rzy po da ją się za przed sta wi cie -
li róż ne go ro dza ju in sty tu cji bądź pro po nu ją za war cie
ko rzyst nych umów. Pa mię taj my, że oszu ści są go to wi
wy ko rzy stać róż ne spo so by, aby wku pić się w ła ski do -
mow ni ka. 
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reklama

Jej za mi ło wa niem są du że sa mo -
cho dy. Na co dzień kie ru je au to bu sa -
mi. Star sza po ste run ko wa Edy ta Szczy -
ku to wicz z Wy dzia łu Kon wo jo we go
Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel -
cach jest jed ną z nie licz nych po li cjan -
tek w kra ju do obo wiąz ków któ rej na le -
ży trans por to wa nie osób za trzy ma -
nych. W jej rę kach nie raz spo czy wa
zdro wie i ży cie kil ku na stu kon wo jo wa -
nych. Głów nie prze wo zi ich do są du,
pro ku ra tu ry czy też aresz tu śled cze go.
Za wsze wszyst ko wy ko nu je w ter mi nie
i na czas. Prze ło że ni z jej do tych cza so -
wej służ by są bar dzo za do wo le ni.

Sa ma o so bie mó wi bar dzo skrom -
nie. Pa sją za ra ził ją ta ta i brat, któ rzy
czę sto za bie ra li ją na wy ciecz ki. Po li -
cjant ką z ko lei chcia ła być od uro dze -
nia. Mię dzy cza sie zro bi ła kurs na pra -
wo jaz dy i zda ła eg za min. Jak twier dzi
po łą czy ła dwie pa sje jaz dę au to bu sem
i pra cę w po li cji. Wie, że służ ba któ rą
peł ni jest bar dzo od po wie dzial na. Ma
w swo ich rę kach nie raz ży cie i zdro wie
wie lu kon wo jo wa nych osób. Wią że się
to z emo cja mi i ry zy kiem, ale za wsze
mo że li czyć na wspar cie ko le gów z wy -
dzia łu. 

Od dzie ciń stwa wy bie ra ła tzw. „mę -
skie” za wo dy. By ła ku rie rem, kie row cą
au to bu su, a te raz po li cjant ką. Osta tecz -
nie uda ło się po łą czyć je wszyst kie, peł -
niąc służ bę w Wy dzia le Kon wo jo wym
Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel -
cach.

Ze star szą po ste run ko wą EDY TĄ
SZCZY KU TO WICZ z Wy dzia łu Kon -
wo jo we go Ko men dy Wo je wódz kiej Po -
li cji w Kiel cach roz ma wia pod kom.
Ka mil To kar ski. 

Skąd u pa ni za mi ło wa nie do du żych
aut?

-Mój ta ta pro wa dzi fir mę trans por -
to wą i prak tycz nie od dzie ciń stwa przy -
glą da łam się jeź dzie au to bu sem. Brat za -
czął jeź dzić au to bu sem i au to ma tycz nie
mnie tym za ra ził. Za bie rał mnie na wy -
ciecz ki i w ten spo sób prze ro dzi ło się to
w za mi ło wa nie i póź niej w pra cę. 

Dla cze go po li cja? Nie my śla ła pa ni
o in nym za wo dzie na przy kład kie -
row ca w MPK?

-Pra ca w Po li cji to by ło mo je ma -
rze nie od dziec ka, któ re się speł ni ło
za dru gim po dej ściem. W mię dzy cza -
sie zro bi łam kurs na pra wo jaz dy. Łą czę
te raz dwie pa sje jaz dę au to bu sem i pra -
cę w Po li cji. 

Prze wo zi pa ni za trzy ma nych. To są
du że emo cje, du że ry zy ko?

-Za wsze jest ry zy ko. Jest to pra ca
na dro dze. Mi mo, że czło wiek je dzie
ostroż nie, to ktoś in ny mo że w nas wje -
chać. Cią ży na mnie od po wie dzial ność.
Ileś żyć spo czy wa w mo ich rę kach i dla -
te go jest to bar dzo du ża od po wie dzial -
ność. A wia do mo, lu dzie ma ją więk sze

za ufa nie do męż czyzn. 
W tym kon kret nym
przy pad ku, za trzy -
ma ni czy po li cjan ci? 

-Wszy scy. Wcze -
śniej, jak pra co wa łam
to tu ry ści z któ ry mi
jeź dzi łam, też mie li ta -
kie po dej ście, z dy stan -
sem. Lu dzie bar dziej
ufa ją męż czy znom. 
Nie boi się pa ni pro -
wa dzić tak du że go
au ta? Wy czu wa pa ni
od le gło ści, nie ma
pro ble mów przy par -
ko wa niu? 

-Nie. Po wiem, że
le piej jeź dzi mi się
po mie ście du żym au -
tem niż ma łym. Cza sa -
mi na wet jest ła twiej
za par ko wać. Wi dząc
mnie za kie row ni cą du -
że go po jaz du, in ni kie -
row cy ustę pu ją i kul tu -

ral nie pod cho dzą do sy tu acji. 
Nie ma pa ni obaw je śli cho dzi
o oso by któ re pa ni prze wo zi? Prze -
cież są to oso by, któ re nie ży ją
w zgo dzie z pra wem. 

-Oba wy za wsze są, ale nie jeż dżę sa -
ma. Za wsze są trzy lub czte ry oso by
z któ ry mi kon wo ju ję. Mo gę się czuć
bez piecz nie. 
Czy zda rzy ły się pa ni trud ne sy tu -
acje w cza sie prze wo że nia za trzy -
ma nych? 

-Na szczę ście nie mia łam ta kiej
trud nej sy tu acji. 
Jak wy glą da pa ni służ ba? 

-Przy cho dzę do pra cy, prze bie ram
się i po bie ram sa mo chód. Po tem od -
pra wa, za da nia i prze jazd do są du, pro -
ku ra tu ry lub aresz tu śled cze go. Po roz -
pra wie prze wo zi my kon wo jen ta i koń -
czy my służ bę. 
Mi mo wszyst ko mu si być pa ni sil ną
ko bie tą. 

-Od dzie ciń stwa wy bie ram ta kie za -
wo dy „mę skie”, przy naj mniej tak śmie -
ją się z te go mo je ko le żan ki. Naj pierw
pra co wa łam ja ko ku rier, póź niej kie -
row ca au to bu su, a te raz po li cjant ka.
Moż na po wie dzieć, że te raz po łą czy łam
te wszyst kie za wo dy w jed no. 
Czy nie boi się pa ni tej mo no to nii,
czy też szyb kie go wy pa le nia za wo -
do we go? 

-Nie. Wy da je mi się, że je że li ro bi
się to co się lu bi to trud no się wy pa lić
za wo do wo. Je że li by mnie ktoś do te go
zmu szał, czy też ka zał to ro bić wy glą da -
ło by to zu peł nie ina czej. Na to miast ro -
bię te raz to co lu bię i to co chcia łam
za wsze ro bić.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Ro bię to co lu bię
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Kon ty nu acją po przed nie go ar ty ku łu
bę dzie daw ka ko lej nych in for ma cji
do ty czą cych pro jek tu zre ali zo wa ne -
go przez LGD Sto wa rzy sze nie „G5”,
do fi nan so wa ne go z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Świę -
to krzy skie go pn. „U źró deł peł nej
mo cy – kam pa nia pro mo cji tu ry -
stycz nej gmin Po łu dnio we go Po ni -
dzia: No we go Kor czy na, Pa ca no wa,
Sol ca Zdro ju, Stop ni cy i Wi śli cy.”

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

Słu żyć te mu mia ły bez po śred nie
ce le ta kie jak: wzmoc nie nie ist nie ją cych
oraz stwo rze nie no wych (sko re lo wa -
nych z so bą w ra mach kom ple men tar -
nej ofer ty tu ry stycz nej) pro duk tów tu -
ry stycz nych Po łu dnio we go Po ni dzia;
stwo rze nie kom ple men tar nej zin te gro -

wa nej róż no rod nej ofer ty tu ry stycz nej
dla tu ry stów; wy kre owa nie mar ki wspo -
mnia nej wy żej ofer ty tu ry stycz nej mi -
kro re gio nu Po łu dnio we go Po ni dzia, ja -
ko czę ści wo je wódz twa świę to krzy skie -
go, a po śred nio pro duk tów tu ry stycz -
nych skła da ją cych się na tą ofer tę;
wzmoc nie nie mar ki wo je wódz twa świę -
to krzy skie go oraz pro duk tu tu ry stycz -
ne go wo je wódz twa świę to krzy skie go ja -
ko „miejsc mo cy”; zwięk sze nie wy ko -
rzy sta nia po ten cja łu kul tu ro wo – hi sto -
rycz ne go dla roz wo ju tu ry sty ki; wy pro -
mo wa nie atrak cji tu ry stycz nych zlo ka li -
zo wa nych w ob ję tej pro jek tem czę ści
re gio nu świę to krzy skie go; zwięk sze nie
ru chu tu ry stycz ne go na ob sza rze pię -
ciu gmin Po łu dnio we go Po ni dzia; roz -
wój ob ję tych pro jek tem ob sza rów
na ba zie go spo dar ki tu ry stycz nej

By to osią gnąć pro jekt prze wi dy wał
wy kre owa nie wspo mnia nej w po przed -
nim ar ty ku le ofer ty tu ry stycz nej, kom -
ple men tar ne go pro duk tu poprzez na -
stę pu ją ce dzia ła nia:

Opra co wa nie pro fe sjo nal nych pla -
nów wy kre owa nia na ba zie ist nie ją cych
za so bów,  roz wo ju i pro mo cji zin te gro -
wa nych pro duk tów tu ry stycz nych tj. ta -

kich, któ re ścią ga jąc da ną gru pę tu ry -
stów „roz le ją” ją na po zo sta łe gmi ny
mi kro re gio nu, za chę ca jąc tak że w ten
spo sób do zo sta nia tu na dłuż szy po -
byt. 

Pla ny te po słu ży ły do pra wi dło wej
po tem, prze wi dzia nej ja ko ko lej ne dzia -
ła nia pro jek tu, kon struk cji prze wod ni -
ków, wy daw nictw pro mo cyj nych, ta blic
in for ma cyj nych itd., a przede wszyst -
kim pro gra mów po by to wych, ofer ty
po le ca nej w ma te ria łach pro mo cyj -
nych, pod ką tem zin te gro wa nia atrak cji
tu ry stycz nych te go ob sza ru. 

Pla no wa no na stę pu ją ce zin te gro wa -
ne pro duk ty tu ry stycz ne:   „Wę dru jąc
z Ko zioł kiem Ma toł kiem do Pa ca no -
wa” – po dróż z mo ty wem Ko zioł ka
Ma toł ka po gmi nach Po łu dnio we go
Po ni dzia, by do trzeć do ECB w Pa ca -
no wie; „Kró lew ski Szlak” (Stop ni -
ca – No wy Kor czyn – Wi śli ca) – po dróż
po śre dnio wiecz nej prze szło ści re gio nu;
„Ma gno lio wy Zdrój i Kra ina Uro -
dy” – uzu peł nie nie po by tu ku ra cju szy
o atrak cje „dla zdro wia i uro dy” w po -
zo sta łych gmi nach mi kro re gio nu np.
kon takt z czy stą i pięk ną przy ro dą Po -
ni dzia; „U po cząt ków pol skie go chrze -

ści jań stwa” – zwią za ne go z miej scem
pierw sze go chrztu na zie miach pol -
skich i oko licz ny mi miej sca mi hi sto rii
i re li gii

Dzię ki tej kam pa nii zo sta ły wy pro mo -
wa ne do tąd tro chę za po mnia ne oko li ce
wo je wódz twa świę to krzy skie go, a po sia da -
ją ce ta kie skar by na sze go re gio nu jak np.
pra sta ra Wi śli ca czy baj ko wy Pa ca nów. 

Pro jekt po zwa la wy kre ować spój ny
zin te gro wa ny i róż no rod ny, kom ple -
men tar ny pro dukt tu ry stycz ny re gio nu
Po łu dnio we go Po ni dzia, bę dą ce go czę -
ścią ofer ty tu ry stycz nej wo je wódz twa
świę to krzy skie go oraz po zwa la wy pro -

mo wać je go mar kę. Po wstał zin te gro wa -
ny sys tem in for ma cji tu ry stycz nej.
Wszyst ko to zaś po zwo li ło na przy cią -
gnię cie znacz nie więk szej licz by tu ry -
stów, za czym idzie roz wój ca łej tu ry -
stycz nej ga łę zi go spo dar ki te go ob sza -
ru. Wpły wa to na lep szą sy tu ację miesz -
ka ją cej tu lud no ści i zwięk sza za moż -
ność gmin. 

Za chę ca my do śle dze nia ko lej nych
ar ty ku łów, któ re przed sta wiać bę dą
dzia ła nia LGD Sto wa rzy sze nia „G5” jak
rów nież przed się wzię cia na szych be ne -
fi cjen tów.

U źró deł peł nej mo cy
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Do tra gicz ne go w skut kach zda rze -
nia do szło na jed nej z po se sji
w gmi nie Bie li ny. 6-let nia dziew -
czyn ka po de szła z mi ską je dze nia
do psa, aby go na kar mić. Ten,
w pew nym mo men cie, rzu cił się
na nią do tkli wie gry ząc po ca łym
cie le. 

Ca łą sy tu ację za uwa żył oj ciec
dziew czyn ki, któ ry aby oswo bo dzić
dziec ko mu siał uśmier cić czwo ro no ga.
Dziew czyn ka zo sta ła prze trans por to wa -
na do szpi ta la w Kiel cach, a na stęp nie
śmi głow cem do szpi ta la w Kra ko wie,
gdzie po zo sta ła na dal szym le cze niu. 

Pa mię taj my, że pies po dob nie jak
czło wiek ma swo je na stro je. Nie za wsze
chce, aby go gła skać i przy tu lać. Szcze -
gól ną ostroż ność na le ży za cho wać, gdy
jest to pies bez pań ski. Psy ma ją nie kie -
dy smut ne do świad cze nia w ob co wa niu
z dzieć mi, są cza sa mi cho re, ma ją zły
na strój. 

W kon tak tach
z psa mi na le ży uni kać
wszyst kich ge stów,
któ re on mógł by zro -
zu mieć ja ko atak lub
za gro że nie. Do sko na -
łym przy kła dem jest
unie sio ny pa tyk
nad gło wą. Nie każ dy
pies po tra fi się ba wić
w apor to wa nie po nie -
waż dla nie któ rych
z nich mo że się to ko -
ja rzyć z bi ciem.

Nie wol no pa -
trzeć się psu pro sto
w oczy, po nie waż on
od bie ra to ja ko wy -
zwa nie na po je dy nek.
Tak że nie po win ni śmy
prze szka dzać psu
w trak cie je dze nia,
gdyż dla nie go jest to
znak, że ktoś chce mu
to za brać. W trak cie
za ba wy z psem na le ży
za cho wać szcze gól ną
ostroż ność. 

Pa mię taj my, aby
dzie ci ba wi ły się
z czwo ro no ga mi za -
wsze w obec no ści do -
ro słych.

Ni gdy nie ucie kaj -
my przed psem. Pies
wi dzą cy bie gną cą oso -

bę uwa ża to za roz po czę cie po lo wa nia.
Kie dy znaj dzie my się w ta kiej nie bez -
piecz nej sy tu acji na le ży sta nąć spo koj -
nie, scho wać twarz w dło nie i uda wać
po sąg. Pies ob wą cha i pój dzie.

Pa mię taj my rów nież, aby szcze gól -
ną uwa gę zwró cić na zwie rzę ta, któ ry mi
się opie ku je my. Zgod nie z obo wią zu ją -
cą usta wą, wy sta wia nie zwie rzę cia do -
mo we go lub go spo dar skie go na dzia ła -
nie wa run ków at mos fe rycz nych, któ re
za gra ża ją je go zdro wiu lub ży ciu, mo że
być po trak to wa ne ja ko znę ca nie się
nad ni mi.

Czę sto za po mi na my o swo ich
czwo ro no gach, po zo sta wia jąc je
na przy kład w za mknię tym po jeź dzie
na par kin gu lub przy wią zu jąc do ogro -
dzeń. Po zo sta wio ne bez opie ki, na wet
na kil ka mi nut, są na ra żo ne na prze -
grza nie się. Po nad to roz draż nio ne stwa -
rza ją za gro że nie dla osób po stron nych.

GA

Ostroż nie z psa mi Pod czas upa łów naj czę ściej szu ka -
my chwil wy tchnie nia nad wo dą.
Nie za wsze jed nak nasz wy po czy -
nek koń czy się szczę śli wie. Sta ty -
sty ki prze ra ża ją. Pły wa nie
pod wpły wem al ko ho lu jest naj -
częst szą przy czy ną uto nięć w Pol -
sce. Jak unik nąć nie bez piecz nych
sy tu acji nad wo dą i spo koj nie wy -
po czy wać ra dzą świę to krzy scy po -
li cjan ci.

Wy po czy nek nad wo dą to czy sta
przy jem ność. Ale nie kie dy mo że za -
koń czyć się nie szczę ściem. Przy czy ną
ta kich tra ge dii jest naj czę ściej brak wy -
obraź ni, lek ko myśl ność i bra wu ra, lek -
ce wa że nie obo wią zu ją cych prze pi sów,
ką piel w miej scach nie strze żo nych
i nie rzad ko też al ko hol.

Świę to krzy scy po li cjan ci przy po mi -
na ją, że nasz wy po czy nek nie zmie ni się
w tra ge dię, je śli bę dzie my prze strze gać
kil ku pro stych za sad.

Po pierw sze, po win ni śmy się ką pać
tyl ko w miej scach strze żo nych
i pod żad nym po zo rem nie wol no
wcho dzić do wo dy w miej scach za bro -
nio nych. Po dru gie, dzie ci po win ny ba -
wić się nad wo dą tyl ko pod czuj ną
opie ką do ro słych. Po trze cie, gdy wcho -
dzi my z dzieć mi do wo dy za bez piecz -
my je w spe cjal ne rę kaw ki bądź ka mi -
zel ki. Po czwar te, po dłuż szym le że niu

na słoń cu nie wchodź my od ra zu
do wo dy, naj pierw stop nio wo zmocz -
my cia ło. W ten spo sób unik nie my szo -
ku ter micz ne go.

Skacz my „na głów kę” tyl ko na ba -
se nach. Dno na tu ral ne go zbior ni ka
mo że się zmie nić w cią gu kil ku dni.
Gdy jed nak w cza sie ką pie li doj dzie już
do ura zu krę go słu pa, naj waż niej sze jest,
aby ostroż nie prze trans por to wać po -
szko do wa ne go na brzeg i ko niecz nie
spraw dzić droż ność dróg od de cho -
wych. Na tych miast we zwij my tak że po -
go to wie ra tun ko we. Od na szej re ak cji
mo że za le żeć czy jeś ży cie. Ma te ra ce zo -
staw my na brze gu – nie wy pły waj my
na nich na śro dek je zio ra. Ni gdy nie
wchodź my do wo dy na wet po wy pi ciu
naj mniej szej ilo ści al ko ho lu.

Al ko hol, na wet w nie wiel kiej ilo ści,
zwięk sza za gro że nie utra ty rów no wa gi,
szo ku ter micz ne go, utra ty sił, a jed no -
cze śnie znacz nie ogra ni cza umie jęt ność
roz po zna nia i oce ny stop nia nie bez pie -
czeń stwa. Wej ście do wo dy, na wet
po wy pi ciu nie wiel kiej ilo ści al ko ho lu

w upal ny dzień, mo że skoń czyć się tra -
gicz nie.

Za chę ca my urlo po wi czów do re -
ago wa nia w sy tu acjach, gdy wi dzą oso -
by nie trzeź we wcho dzą ce na łód kę,
bądź wska ku ją ce do wo dy. Zgło śmy ta -
ki fakt Po li cji lub ra tow ni ko wi. W ten
spo sób być mo że ura tu je my ko muś ży -
cie.

Przy po mi na my, że pły wa nie
po „piw ku” ło dzią lub pon to nem, wy -
po sa żo nym w sil nik spa li no wy lub elek -
trycz ny jest prze stęp stwem, gdy po -
ziom zmie rzo ne go al ko ho lu w wy dy -
cha nym po wie trzu prze kra cza 0,25
mg/l. Pły wa nie na wet łód ką z wio sła mi
lub ro we rem wod nym po spo ży ciu al -
ko ho lu pod le ga od po wie dzial no ści kar -
nej.

Świę to krzy scy po li cjan ci pod czas
te go la ta wzmo gą dzia ła nia na te re nach
wy po czyn ko wych. Czę ściej też bę dą
pro wa dzo ne ak cje spraw dza ją ce trzeź -
wość osób wy po czy wa ją cych nad wo dą.

KWP

Za cho waj my trzeź wy
umysł nad wo dą

Ogłoszenie
Wójt Gminy
Solec – Zdrój informuje,
że w dniu 16.08.2012
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
Włosnowice
przeznaczonych
do sprzedaży. 

Nar ko ty ko we za trzy ma nie
Świę to krzy scy po li cjan ci za trzy ma li 24-let nie go miesz kań ca gmi ny Sta -
szów, któ re go po dej rze wa li o upra wę ma ri hu any. Usta wo daw ca za prze -
stęp stwo po sia da nia nar ko ty ków i ich upra wę prze wi dział ka rę na wet do 3
lat po zba wie nia wol no ści. 

Od pew ne go cza su sta szow -
scy kry mi nal ni po dej rze wa li, że
24-let ni męż czy zna, miesz ka niec
gmi ny Sta szów, mo że zaj mo wać
się nar ko ty ko wym pro ce de rem.
Pew ne go dnia stró że pra wa za pu -
ka li do drzwi je go miesz ka nia.
Pod czas prze szu ka nia, zaj mo wa -
nych przez nie go po miesz czeń,
funk cjo na riu sze zna leź li i za bez -
pie czy li susz ro ślin ny oraz kil ka -
dzie siąt krza ków ko no pi in dyj -
skich. Męż czy zna ko no pie upra -
wiał na czte rech po let kach na te -
re nie gmi ny Sta szów i Po ła niec. 

24-la tek zo stał za trzy ma ny
i tra fił do po li cyj ne go aresz tu. Je -
że li eks per ty za la bo ra to ryj na wy -
ka że, że za bez pie czo ne sub stan -
cje to nar ko ty ki, wów czas bę dzie
od po wia dał przed są dem za ich
po sia da nie i upra wę.

reklama



Bu ska Lo kal na Gru pa Dzia ła nia
„Sło necz ny Li der” za pra sza miesz -
kań ców do dzia ła nia na rzecz roz -
wo ju gmi ny Bu sko -Zdrój po przez
uczest nic two w Lo kal nej Stra te gii
Roz wo ju i za ło żo nych w niej ce lów
zwią za nych z tu ry sty ką, pro duk tem
re gio nal nym oraz dzia ła nia mi proz -
dro wot ny mi. Głów nym na rzę dziem
do osią gnię cia za ło żo nych ce lów
jest po zy ska nie fun du szy w ra mach
pro jek tów: Od no wa i roz wój wsi,
Róż ni co wa nie w kie run ku dzia łal -
no ści nie rol ni czej, Two rze nie i roz -
wój mi kro przed się biorstw oraz Ma -
łe pro jek ty. 

W dru gim pół ro czu 2012 ro ku
na wy żej wy mie nio ne dzia ła nia za pla -
no wa li śmy po nad 1,5 mln zło tych.
W efek cie wszyst kich dzia łań przy re ali -
za cji Lo kal nej Stra te gii Roz wo ju po -
wsta nie pro dukt re gio nal ny ja kim bę -
dzie Szlak Wo kół Słoń ca, wy po sa żo ny
w ma łą in fra struk tu rę re kre acyj no – tu -
ry stycz ną, ogól no do stęp ną dla miesz -
kań ców gmi ny Bu sko -Zdrój i tu ry stów. 

18 sierp nia pod ję li śmy pró bę za chę -
ce nia miesz kań ców gmi ny Bu sko -Zdrój
do skła da nia wnio sków na wy żej wspo -
mnia ne dzia ła nia or ga ni zu jąc „Dzień
Be ne fi cjen ta”, któ ry sta no wił jed no cze -
śnie szko le nie dla lo kal nych li de rów. By -
ła to do bra oka zja do przed sta wie nia
do brych przy kła dów już zre ali zo wa -
nych i funk cjo nu ją cych w gmi nie Bu -
sko -Zdrój, przed się wzięć tu ry stycz nych,
re gio nal nych i proz dro wot nych. 

Za przy kła dy po słu ży ły nam „Izba
Chle bo wa” przy pa ra fii rzym sko ka to -
lic kiej p. w. św. Bra ta Al ber ta w Bu sku -
-Zdro ju, ty tuł pro jek tu „Od zia ren ka
do bo chen ka – kul ty wo wa nie tra dy cji
pie cze nia chle ba” po przez utwo rze nie
Chle bo wej Izby wy po sa żo nej w piec
do wy pie ku chle ba, Ośro dek Jaz dy

Kon nej i Hi po te ra pii „Hi po land”
w Zblu do wi cach, ty tuł pro jek tu „Or ga -
ni za cja za jęć re kre acyj nych dla miesz -
kań ców ob sza ru LGD”, pra cow nia
sztu ki ru sty kal nej „Art – Ru sti ca” w Ra -
dza no wie, ty tuł pro jek tu „Stwo rze nie
pra cow ni sztu ki ru sty kal nej „Art – Ru -
sti ca” kul ty wu ją cej tra dy cję sta re go rze -
mio sła” oraz park re kre acyj ny przy go -
spo dar stwie agro tu ry stycz nym „U Mi -
cha ła” w Wi du cho wej, ty tuł pro jek tu
„Roz wi ja nie tu ry sty ki na ob sza rze LSR

po przez utwo rze nie par ku re kre acyj ne -
go w go spo dar stwie agro tu ry stycz nym
we wsi Wi du cho wa”. 

Uczest ni cy „Dnia Be ne fi cjen ta”
mo gli nie tyl ko obej rzeć efek ty zre ali -
zo wa nych pro jek tów, ale rów nież po słu -
chać do świad czeń wnio sko daw ców po -
cząw szy od opra co wa nia pro jek tu
i prze ło że nia go na wnio sek, jak rów -
nież sa mej re ali za cji przed się wzię cia i je -
go roz li cze nia. Po zy ska li rów nież
od pra cow ni ków biu ra teo re tycz ną wie -
dzę z za kre su po zy ski wa nia fun du szy
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich na la ta 2007 – 2013. 

Koń cząc „Dzień Be ne fi cjen ta”
mie li śmy już pierw sze po my sły na ko -
lej ne ele men ty Szla ku Wo kół Słoń ca,
któ re przy czy nią się do wzro stu atrak -
cyj no ści na ob sza rze dzia ła nia Lo kal nej
Gru py Dzia ła nia. 

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

LGD
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18 lip ca br. „Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój” Spół ka Ak cyj na na mo -
cy uchwa ły Za rzą du Wo je wódz twa Świę to krzy skie go zo sta ło
przy ję te w po czet człon ków sie ci Dzie dzic two Ku li nar ne Świę -
to krzy skie, któ ra dzia ła w ra mach Eu ro pej skiej Sie ci Re gio nal -
ne go Dzie dzic twa Ku li nar ne go. Wspo mnia na sieć wspo ma ga
roz wój tu ry sty ki ku li nar nej po przez wspie ra nie lo kal nej pro -
duk cji oraz bez piecz nej i smacz nej na tu ral nej żyw no ści. 

Przed się bior stwa na le żą ce do sie ci, po przez swo je dzia ła nia, „od -
wdzię cza ją się” re gio nom, pro mu jąc ich ku li nar ne tra dy cje. Uho no ro -
wa ni przed się bior cy sta ją się nie ja ko am ba sa do ra mi Eu ro pej skiej Sie ci
Re gio nal ne go Dzie dzic twa Ku li nar ne go w ca łej Eu ro pie. Kon su men ci
zaś zy sku ją gwa ran cję ja ko ści i po cho dze nia pro duk tu. Żyw ność ze
zna kiem „Dzie dzic two Ku li nar ne Świę to krzy skie” jest bez piecz na,
smacz na i zdro wa. Wy twa rza się ją z tro ską o na tu ral ne śro do wi sko.

Po przez przy stą pie nie do sie ci każ dy pod miot zo bo wią zu je się
do pie lę gno wa nia wię zi z re gio nem. Uzdro wi sko zna la zło się w tym
za szczyt nym gro nie dzię ki wy so kiej ja ko ści na tu ral nej wo dzie mi ne -
ral nej „Bu sko wian ka Zdrój” pro du ko wa nej od 1960 ro ku. 

List gra tu la cyj ny, znak oraz dy plom prze ka zał pod czas uro czy stej
ga li na rę ce pre ze sa „Uzdro wi ska Bu sko -Zdrój” S.A. Woj cie cha Le gaw -
ca Re gio nal ny Dys po nent Li cen cji, Mar sza łek Wo je wódz twa Świę to -
krzy skie go Adam Ja ru bas. Przy po mnij my, że to nie pierw sze wy róż -
nie nie dla na sze go na tu ral ne go skar bu ja kim jest „Bu sko wian ka”.

Się ga jąc w upal ne let nie dni na pół ki skle po we po orzeź wia ją cy
na pój war to wie dzieć, że w za się gu rę ki jest ro dzi my pro dukt, któ ry
sys te ma tycz nie zdo by wa lau ry za wy so ką ja kość i wa lo ry proz dro -
wot ne. Jak naj bar dziej na miej scu jest tu ha sło: „Bu sko wian ka – Na -
tu ral nie dla Two je go Zdro wia”.

Na tu ral na wo da mi ne ral na „Bu ko wian ka Zdrój” w ostat nich la -
tach zdo by ła wie le na gród i wy róż nień za swo je wa lo ry sma ko we. Ja -
ko zna ko mi ty, na tu ral ny pro dukt zna na jest w ca łym nie omal kra ju
i cie szy się za słu żo nym uzna niem. A oto nie któ re tyl ko na gro dy i wy -
róż nie nia: 2010 rok – Na gro da spe cjal na ka pi tu ły Or ła Agro biz ne su
za wo dę Zdro jo wą Bu sko wian kę Zdrój za jej ja kość, proz dro wot ność
i 50 lat tra dy cji; 2000 rok – Zło ty me dal na Mię dzy na ro do wych Tar -
gach ka to wic kich Fo od targ; 1997 rok – Wy róż nie nie w III Edy cji
Kon kur su „Naj wyż sza Ja kość Ma ło pol ska” Tar nów; 1997 rok – Wy -
róż nie nie tar go we In ter -Res – Rze szów; 1997 rok – Zło ty me dal „Eu -
ro Drink 97” Łódź; 1996 rok – Wy róż nie nie na „Po ldrink” Byd -
goszcz; 1996 rok. Zło ty Me dal na „Po ldrink” Byd goszcz; 1995 rok.
Srebr ny me dal „Po ldrink” Byd goszcz; 1995 rok – Wy róż nie nie
na XI Mię dzy na ro do wych Tar gach Zdro wej Żyw no ści Tar nów 95;
1995 rok – Me dal na IV Mię dzy na ro do wych Tar gach Pi wa, Wi -
na i Na poi „Spi ry tu alia” Kiel ce; 1995 rok – Zło ty me dal „Po la gra” Po -
znań; 1994 rok – Me dal na III Mię dzy na ro do wych Tar gach Pi wa, Wi -
na i Na poi „Spi ry tu alia” Kiel ce

Po cząt ko wo na tu ral ną wo dę „Bu sko wian kę” roz le wa no na roz le -
wacz kach ręcz nych do bu te lek zwrot nych o po jem no ści 0,33 li tra.
Ilość roz le wa nej wo dy wy no si ła od 5 do 7 ty się cy bu te lek na zmia -

nę. W 1967 ro ku za ku pio no li nię roz lew ni czą pro duk cji cze skiej Na -
ma 18. Ilość roz le wa nej wo dy zwięk szy ła się do oko ło 40 ty się cy
sztuk bu te lek o po jem no ści 0,33 li tra na zmia nę. Wów czas pro du ko -
wa no tyl ko je den asor ty ment, wo dę w bu tel ce 0,33 li tra. Jed nak ze
wzglę du na ogrom ny po pyt po sta no wio no zwięk szyć mo ce pro duk -
cyj ne za kła du roz lew ni cze go. 

W 1977 ro ku do ku pio no no wą li nię roz lew ni czą pro duk cji pol -
skiej XMB -43. Wy daj ność wzro sła od 80 do  100 ty się cy bu te lek
na zmia nę. Dal sza mo der ni za cja roz lew ni na stą pi ła w 1986 ro ku.
Dwie wy eks plo ato wa ne li nie roz lew ni cze za stą pi ła jed na no wo cze sna,
au to ma tycz na li nia pro duk cji cze skiej „Kon ti ma”. Wy daj ność wzro -
sła do 120 ty się cy sztuk bu te lek o po jem no ści 0,33 li tra na zmia nę. 

W 1995 ro ku na stą pi ła dal sza mo der ni za cja roz lew ni. Do ku pio -
no li nię roz lew ni czą „Se itz” na któ rej po cząt ko wo pro du ko wa no wo -
dę mi ne ral ną w bu tel kach szkla nych 1 litr i 0,33 li tra. Na stęp nie
po wpro wa dze niu do han dlu opa ko wań pla sti ko wych Ty pu Pet roz -
po czę to pro duk cję wo dy mi ne ral nej w bu tel kach 1,5 li tra Pet.
W 1997 ro ku roz sze rzo no asor ty ment opa ko wań pla sti ko wych
na bu tel ki 0,5 li tra Pet. 

W la tach 2006 – 2008 do ko na no ko lej -
nej mo der ni za cji. Naj więk szy mi in we sty cja -
mi był za kup roz dmu chi war ki do pro duk cji
bu te lek ty pu Pet i grun tow na mo der ni za cja
ma ga zy nu wy ro bów go to wych. Za ku pio no
rów nież no wy mo no blok, za krę tar kę oraz
ety kie ciar kę dla li nii szkla nej. Mo der ni za cja
umoż li wi ła m. in. pro duk cję wo dy nie ga zo -
wa nej i wo dy w opa ko wa niach Pre mium do -
star cza nych na ry nek HO REC (ho te le, re -
stau ra cje) oraz do Sej mu i Se na tu R. P.

Obec nie Za kład Pro duk cji Zdro jo wej
pro du ku ję wo dę na trzech li niach pro duk -
cyj nych, li nia do roz le wu wo dy w bu tel ki
szkla ne, bu tel ki ty pu Pet oraz bu tel ki Pet
o po jem no ściach 5 li trów. Roz lew nia pro du -
ku je Na tu ral ną Wo dę Mi ne ral ną „Bu ko -
wian ka Zdrój” nie ga zo wa ną, lek ko ga zo wa -
ną i ga zo wa ną w bu tel kach szkla nych 0,33 li -

tra oraz Pet 0,5 li tra, 1,5 li tra i 5 li trów
oraz wo dę sto ło wą „Bu ko wian ka ze
Zdro ju”. Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój S.A.
pro du ku je po nad 26 mi lio nów sztuk
wo dy bu tel ko wej w ska li ro ku.

Bo ga ta w mi kro ele men ty „Bu ko -
wian ka” do da je sił wi tal nych, uzu peł nia
nie do bo ry so li mi ne ral nych w or ga ni -
zmie. Cie szy się uzna niem wśród klien -
tów, szcze gól nie tych dba ją cych o wła -
sne zdro wie i kon dy cję fi zycz ną. Za le ca -
na jest w pro fi lak ty ce oste opo ro zy,
scho rzeń no wo two ro wych i ukła du mię -
śnio wo -ner wo we go. Po ma ga w le cze niu
scho rzeń me ta bo licz nych ta kich jak: cu -
krzy ca, dna mo czo wa i miaż dży ca. Wo -
da przy spie sza wy da la nie szko dli wych
tok syn z or ga ni zmu.

GE RARD JA KU BOW SKI
W materiale wykorzystano treści zawarte

na stronach internetowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa

Świętokrzyskiego oraz www.buskowianka.com
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W okre sie od 18 do 27 lip ca „Uzdro -
wi sko Bu sko -Zdrój” S.A. ży ło mu -
zy ką kla sycz ną. Po raz XVIII już,
w za byt ko wym wnę trzu sa li kon cer -
to wej sa na to rium „Mar co ni” go ścił
Fe sti wal „La to z Cho pi nem”. Stał
się on wspa nia łą tra dy cją, do da ją cą
splen do ru nie tyl ko Uzdro wi sku ale
mia stu i re gio no wi. Przez te wszyst -
kie la ta olśnie wa li nas swym kunsz -
tem ar ty ści w su mie z 13 kra jów.
Wy stę po wa li i wy stę pu ją oni bez
ho no ra riów, po mi mo że przy jeż dża -
ją do Bu ska -Zdro ju z naj bar dziej
od le głych stron świa ta. 

I tak w tym ro ku na sce nie lśni ły
gwiaz dy z Pol ski, Li twy, Sta nów Zjed -
no czo nych i Ja po nii. Od by ło się osiem
kon cer tów pod czas któ rych oprócz
kom po zy cji Cho pi na roz brzmie wał
Bach, De bus sy, Mu sorg ski, Schu bert
czy Za ręb ski, a Wło dzi mierz Obi do -
wicz, Kry stian Tka czew ski i Sho ko Ku -
su ha ra da li naj wyż szych lo tów po pi sy
for te pia no we go kunsz tu. 

Jak co ro ku je den dzień fe sti wa lo -
wy prze zna czo ny był dla mło dych,
wscho dzą cych ar ty stów. Tym ra zem by -
ły to Kin ga Ga dza ła oraz dwu na sto let -
nia za le d wie, za chwy ca ją ca ca łą, licz nie
zgro ma dzo ną pu blicz ność Umi Gar rett
z USA. Pod czas re ci ta lu wo kal ne go
mie li śmy oka zję usły szeć przy for te pia -
no wym akom pa nia men cie Jo lan ty

Pszczół kow skiej -Paw lik wspa nia ły głos
Ka ro la Ko złow skie go. 

Zwień cze niem fe sti wa lu był wy stęp,
po raz sie dem na sty gosz czą cej u nas
Šviesė Čepliau ska itė z Li twy. Owa cje
pu blicz no ści na sto ją co niech bę dą naj -
lep szym ko men ta rzem do jej wy stę pu.

Zor ga ni zo wa nie fe sti wa lu La to
z Cho pi nem z ta kim roz ma chem, za -
pro sze nie tak wspa nia łych wy ko naw -
ców nie by ło by moż li we, gdy by nie pa -
ni prof. Bar ba ra Hes se -Bu kow ska, któ ra
jest men to rem te go wy da rze nia. Jak co
ro ku kon cer ty pro wa dził prof. Ma ciej
Pio trow ski. To on umie jęt nie i z wiel ką
kla są przy czy niał się do bu do wa nia

szcze gól nej at mos fe ry ko lej nych re ci ta -
li.

Wszy scy wy ko naw cy, przy by li go -
ście i me lo ma ni pod kre śla li pro fe sjo nal -
ną or ga ni za cję „XVIII La ta z Cho pi -
nem”. „Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój” S.A.
ko lej ny rok z rzę du sta nę ło na wy so ko -
ści za da nia. Dzię ki ta kim wy da rze niom
Uzdro wi sko sły nie rów nież ja ko me ce -
nas kul tu ry i waż ny ośro dek kul tu ral ny
w kra ju.

TEKST. GE RARD JA KU BOW SKI,
FO TO. TA DE USZ URA

Bu skie la to z Cho pi nem



Edukacja V

Za ba wy edu ka cyj ne, kon kur sy, eg za mi ny
na kar tę ro we ro wą   i mo to ro we ro wą, pre -
zen ta cja mia stecz ka ru chu dro go we go to
tyl ko nie któ re atrak cje ja kie przy go to wa li
dzie ciom po li cjan ci ze świę to krzy skiej dro -
gów ki. Spo tka nie od by ło się w cza sie trwa -
ją ce go przez trzy dni Jar mar ku Św. Jac ka
w Kli mon to wie. 

Na spo tka nie z po li cjan ta mi przy by ły tłum -
nie dzie ci z po bli skich miej sco wo ści by do wie -
dzieć się na co na le ży zwra cać uwa gę na dro dze,
gdzie dzwo nić w ra zie wy pad ku i dla cze go trze -
ba no sić ele men ty od bla sko we. Na sta dio nie
w Kli mon to wie po wsta ło mia stecz ko ru chu dro -

go we go, któ re przy wieź li po li cjan ci z Kielc.
Dzie ci wy ka zy wa ły się zna jo mo ścią prze pi sów
ru chu dro go we go, ale naj więk szym za in te re so -
wa niem cie szy ły się kon kur sy spraw no ścio we. 

Roz ma wia no tak że z opie ku na mi dzie ci,
przy po mi na jąc o obo wiąz ku pra wi dło we go sto -
so wa nia fo te li ków i pa sów bez pie czeń stwa
w cza sie po dró ży sa mo cho dem. Mi lu siń skim
wrę czo no ma skot ki „Pan cer ni ka Gu sta wa”.
Do rąk dzie ci tra fi ło tak że kil ka dzie siąt upo -
min ków prze ka za nych mię dzy in ny mi przez po -
li cjant ki z Wy dzia łu Pre wen cji Ko men dy Wo je -
wódz kiej w Kiel cach. 

GA

Po li cjan ci dzie ciom
Rok szkol ny zbli ża się co raz więk szy mi kro ka -
mi. W związ ku z tym sieć hi per mar ke tów Re al
już te raz za pra sza wszyst kich za in te re so wa -
nych za ku pa mi przy bo rów szkol nych. 

Za nie ca łe 19,00 zło tych w skle pach Re al moż -
na na być naj tań szy ze staw pod sta wo wych ar ty ku łów
dla ucznia. To o 6,00 zło tych ta niej niż w ubie głym
ro ku. Nie ma co cze kać do wrze śnia i już dziś na le -
ży za opa trzyć się w po trzeb ne pro duk ty.

Przed ucznia mi jesz cze nie ca ły mie siąc wa ka cji.
Mi mo to już te raz war to jest po my śleć o wy praw ce
szkol nej dla dziec ka, nie zo sta wia jąc te go za ku pu
na ostat nią chwi lę. Wy dat ki zwią za ne z po wro tem
dzie ci do szko ły wią żą się za wsze z du żym na kła dem
fi nan so wym. Dla te go też trze ba roz ło żyć wy dat ki
w cza sie i już te raz za dbać o za war tość uczniow skie -
go tor ni stra.

Aby to zro bić wy -
star czy udać się do jed -
ne go z 54 mar ke tów
sie ci Re al w Pol sce
i sko rzy stać ze spe cjal -
nej ofer ty „Naj tań sza
wy praw ka”. Dzię ki
niej, każ dy ro dzic bę -
dzie mógł za osz czę -
dzić pie nią dze ku pu jąc
ar ty ku ły szkol ne
po bar dzo atrak cyj -
nych ce nach. Ofer ta
spe cjal na obej mu je
wszyst kie naj waż niej -
sze ar ty ku ły szkol ne ta -
kie jak: ze szy ty A5, ple -
ca ki szkol ne, dłu go pi sy
czy blo ki ry sun ko we,
a tak że wie le in nych. 

– Je ste śmy za do wo le ni, że na sza ofer ta ce no wa
na ar ty ku ły szkol ne jest naj tań sza na ryn ku. W na -
szych skle pach klien ci ma ją moż li wość wy bo ru z sze -
ro kie go wa chla rza pro duk tów. Dzię ki na szej ofer cie
„Naj tań sza wy praw ka” każ dy ro dzic mo że ku pić
wszyst ko to, co jest naj po trzeb niej sze dziec ku
w szko le, za rów no w do brej ja ko ści, jak i ni skiej ce -
nie. – pod kre śla Agniesz ka Łu kie wicz Sta che ra, rzecz -
nik pra so wy Re al Pol ska. 

Za pra sza my do Re al Kiel ce, ul Ra dom ska.

Po wyprawkę do Reala

reklama
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Czy sło wa z prze ło mu wie ków wciąż są
ak tu al ne. Od po wia da jąc, w po li ty ce se -
zon ogór ko wy i chcia ło by się po wie -
dzieć, że nic się nie dzie je, ale czy tak
rze czy wi ście jest?

Z per spek ty wy na sze go mia sta ra czej
dzie je się nie wie le. Tyl ko od cza su do cza su
ja kiś news przy cią gnie tro chę wię cej uwa gi.
Po za tym nu da. Kil ka ty go dni te mu na pi sa -
łem że „chęt nie ku pię uzdro wi sko” i my śla -
łem, że ta ki zwy czaj ny, tro chę śmiesz ny tek -
ścik prze mknie nie zau wa żo ny, jak wie le in -
nych mu po dob nych. Ku mo je mu za sko cze -
niu, kil ka osób zgło si ło się do mnie z chę cią
uczest nic twa w tym in trat nym in te re sie ży cia.
Oczy wi ście wszy scy po trak to wa li to rów nie
żar to bli wie jak ja. Te raz się za sta na wiam, czy
rze czy wi ście ten tekst był żar to bli wy czy mo -
że sa ty rycz ny? 

Po waż ne pu bli ka cje w in nych me diach
do wo dzą, że ra czej – ku mo je mu zdzi wie -
niu – mia łem tro chę ra cji. Pierw sza rzecz, to
ce na za Na sze Uzdro wi sko, 30 mi lio nów,
czy li wie le się nie po my li łem. Po za tym po -
gło ski o sprze da ży uzdro wi ska w czę ściach,
też o tym pi sa łem. Je śli mnie pa mięć nie
my li, to w na szej li te ra tu rze mię dzy wo jen nej
był już je den wi zjo ner, któ re go z po zo ru
bez sen sow ne po my sły sta ły się „pra wie” po -
li ty ką na ro do wą. 

Ni ko dem Dyz ma, bo o nim pi szę,
prze for so wał na sa lo nach po li tycz nych po -
mysł ma ga zy no wa nia zbo ża u rol ni ków. Po -
mysł ten uzna no za prze ło mo wy i w efek cie
za pro po no wa no mu sta no wi sko pre mie ra
rzą du. Gdy dziś pa trzę na na szych po li ty -
ków z naj wyż szej pół ki, to kil ku bym mógł
do pa na Ni ko de ma po rów nać. Pro blem
w tym, że Dyz ma był po sta cią fik cyj ną,
a w na szym kra ju je mu po dob ni lu dzie

funk cjo nu ją w rze czy wi sto ści i to na bar dzo
wy so kich stoł kach. 

W związ ku z tym, że po my słów mi nie
bra ku je, a w tak ro zu mia nej po li ty ce wszyst -
ko się mo że zda rzyć, po sta no wi łem in ten -
syw nie po my śleć i coś wy my ślić. „Ma się te
kie pe łe” jak mó wił Ni ko dem. Mo że i mi się
po szczę ści? Naj pierw po my śla łem, tak jak
on o ma ga zy no wa niu zbo ża, ale w tym te -
ma cie mu szę mil czeć, bo zda rzy ła się
w ostat nich dniach wiel ka afe ra ta śmo wa.
Zmia na waż ne go mi ni stra i te le wi zyj ne
show, aż się prze stra szy łem, że ktoś mnie
po są dzi o wal kę po li tycz ną i tyl ko za mie sza -
nia na ro bię swo im po my słem. 

Po tem po my śla łem o ry bach, ale ten te -
mat w Bu sku zro bił się ostat nio śmier dzą cy,
też więc od pu ści łem. Trze ci te mat, czy li
prze je cie Uzdro wi ska już kie dyś wy my śli łem
i nikt z rzą du się do mnie nie zgło sił, więc
też ra czej od pusz czę. Lo ka ty na wy so ki pro -
cent też nie da ra dy, bo to już Am ber Gold
je wpro wa dził ze zna ko mi tym (dla sie bie)
skut kiem. Te mat no wych po my słów oka zał
się nie zwy kle trud ny. Że by za in te re so wać
nim naj wyż sze wła dze, to przy naj mniej
w głów nych za ło że niach po wi nien do ty czyć
ca łe go kra ju i teo re tycz nie mu si być moż li -
wy do prze pro wa dze nia. 

Po my śla łem, że mo że moi kum ple na -
pro wa dzą mnie na ja kiś po mysł. Za dzwo ni -
łem, umó wi łem się i w usta lo nym ter mi nie,
uda łem się pie szo na spo tka nie. W ja kim ce -
lu pie szo? Nie bę dę opi sy wał szcze gó łów,
mo gę tyl ko do dać, że by ło to ty po wo mę -

skie spo tka nie i mój po wrót w ro li kie row -
cy ra czej nie wcho dził w grę. 

Pierw sze zwia stu ny po my słu po ja wi ły
się już w dro dze, gdy prze cho dząc obok
osie dlo we go śmiet ni ka do le ciał mnie in ten -
syw ny je go „za pach”. Sil ne do zna nia za pa -
cho we prze ko na ły mnie, że po dą żam we
wła ści wym kie run ku. Ko le żeń skie spo tka nie
tyl ko utwier dzi ło mnie w prze ko na niu, że
je stem na wła ści wej dro dze i ob ra łem od po -
wied ni kie ru nek. A wiec do sed na. 

Zna ne po wie dze nie mó wi, że „pie niądz
nie śmier dzi” i to jest też kie ru nek, któ ry
wy bra łem. Po mysł jest na stę pu ją cy. Tak jak
kie dyś wy my ślo no, że rol ni cy bę dą ma ga zy -
no wać zbo że, tak te raz na le ży pod jąć de cy -
zję, że każ dy miesz ka niec bę dzie miał obo -
wią zek ma ga zy no wa nia swo ich śmie ci.
Na po czą tek przez mi ni mum rok. Spra wa
bę dzie tro chę śmier dzą ca, ale je śli pod li czy -
my ko rzy ści, mo że oka zać się strza łem
w przy sło wio wą dzie siąt kę. 

Że by udo wod nić słusz ność mo je go po -
my słu przed sta wiam co na stę pu je. Każ de
go spo dar stwo do mo we pro du ku je śmie ci
i każ de mu si w ja kiś spo sób się ich po zby -
wać. Do dat ko wo ma my wiel ki pro blem
z na ucze niem lu dzi se gre ga cji. Ca ły pro ces
skła do wa nia od pa dów jest bar dzo dro gi
i moż na na nim wie le za ro bić i za osz czę -
dzić. Jak po ka zu ją ba da nia spe cja li stów, du -
ża ilość śmie ci po wsta je z nie po trzeb nie
zro bio nych nad mia ro wych za ku pów. Ge -
nial ność mo je go po my słu za czę ła za dzi wiać
mnie sa me go. Dzię ki ma ga zy no wa niu śmie -
ci przez miesz kań ców, mo że my na are nie

ogól no kra jo wej roz wią zać przy naj mniej kil -
ka z tych trud nych te ma tów. Po pierw sze
przez rok nie bę dzie my mu sie li so bie za wra -
cać gło wy śmie cia mi – bo lu dzie sa mi je
zma ga zy nu ją. Gdy bę dą mu sie li sa mo dziel -
nie ma ga zy no wać śmie ci, to na pew no do -
kład nie je po se gre gu ją z pro stej przy czy ny,
czy li ogra ni czo nej ilo ści miej sca. Nad mia ro -
we za ku py w krót kim cza sie zo sta ną ogra ni -
czo ne, bo gdy każ dy zo ba czy ile ty go dnio -
wo mar nu je np. żyw no ści i ile nie po trzeb -
nie wy da je ka sy. Wszy scy wte dy na pew no
za pla nu ją le piej swo je za ku py. 

Dzię ki ma ga zy no wa niu in dy wi du al ne -
mu skoń czy się pro blem wza jem nych po -
dej rzeń o tzw. pod rzu ca nie śmie ci z dom -
ków na osie dla i od wrot nie. O ogra ni cze niu
kosz tów wy wo zu i uty li za cji śmie ci przez
wy spe cja li zo wa ne fir my już nie wspo mnę.
Sam koszt co dzien nej ob słu gi to wie lo ty -
sięcz ne kwo ty, któ re bę dzie moż na za osz -
czę dzić. Dzię ki mo je mu ge nial ne mu po my -
sło wi go spo dar stwa do mo we za osz czę dzą
też du żo ka sy, przez ra cjo na li za cję za ku -
pów. 

Po ro ku ma ga zy no wa nia zor ga ni zu je
się kil ku dnio wą ak cję wy wo zu śmie ci w ca -
łej Pol sce. Ogło si się w te le wi zji i pra sie ak -
cję spo łecz ną na przy kład „po móż są sia do -
wi za ła do wać śmie ci” al bo „ter mi no wy wy -
wóz śmie ci spra wą ca łe go na ro du” i po te -
ma cie. Miesz kań cy otrzy ma ją sto sow ną
zniż kę za ma ga zy no wa nie i bę dzie git.
Po kil ku ta kich la tach wszy scy przy wyk ną.
Ten świet ny po mysł po zo sta je tyl ko wdro -
żyć i li czyć za osz czę dzo ną ka sę. Je dy ną nie -

do god no ścią bę dzie wszech obec ny fe tor.
Ale jak już wcze śniej pi sa łem „pie niądz nie
śmier dzi” więc trud no, trze ba bę dzie cier -
pieć. 

Jak udo wod ni łem po wy żej, wie le jesz -
cze po my słów moż na wdro żyć. W tych cu -
dow nych cza sach dla lu dzi z po my sła mi, wy -
star czy tyl ko chcieć. Te raz oba wiam się tyl -
ko jed ne go, że ktoś, kie dyś ten ab sur dal ny
po mysł ze chce zre ali zo wać! Po tem po ja wi
się ja kiś ko or dy na tor ak cji, je go asy stent ka,
biu ro, se kre tar ka, dy rek tor, star szy spe cja li sta
re fe rent i jesz cze wie lu in nych nie za stą pio -
nych urzęd ni ków. Po tem ja kaś par tia po li -
tycz na stwier dzi, że w po dzia le ko ali cyj nym
mu si do stać ten re sort, bo do ob sa dze nia
tam jest wie le stoł ków. Na stęp nie po wo ła ny
zo sta nie mi ni ster wraz z ca łym ga bi ne tem
oraz do rad cą po li tycz nym i ka ru ze la za cznie
się krę cić sa ma. W krót kim cza sie oka że się,
że pra cu je tam syn lub cór ka waż ne go po li -
ty ka i afe ra go to wa. Z dru giej jed nak stro ny
gdzie ma ją pra co wać dzie ci po li ty ków?
Za gra ni cą? Czy przez ka rie rę swo ich ro dzi -
ców dzie ci mu szą być na pięt no wa ne? Idąc
da lej. Jak wie le ist nie je urzę dów agend i in -
nych miejsc ni ko mu nie po trzeb nych, w któ -
rych cie płe po sad ki znaj du ją róż ni zna jo mi
waż nych osób. W na szej „kul tu rze” po li -
tycz nej za słu gi dla par tii, są du żo waż niej sze
niż kom pe ten cje i kwa li fi ka cje.

Po tych bo ga tych w po my sły wa ka -
cjach po sta no wi łem od po cząć od my śle nia.
Nie mo gę do pu ścić by je ktoś wy ko rzy stał,
bo ma te riał na ko lej ne afe ry rzą do we go to -
wy. Te raz za kła dam bank cie ka wych po my -
słów. O naj cie kaw szych po sta ram się kie dyś
na pi sać.

AN DRZEJ BY DŁOSZ

Cóż tam pa nie w po li ty ce?
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Już po żni wach, więc zgod nie z tra -
dy cją w mi nio ną nie dzie lę, 19 sierp -
nia w Sę pi cho wie, miesz kań cy gmi -
ny No wy Kor czyn ob cho dzi li Świę -
to Plo nów. 

Te go rocz ne do żyn ki za in au gu ro wa -
ła msza św. po lo wa w in ten cji rol ni ków,
któ rą kon ce le bro wa li: ks. Dzie kan Ma -
rek Mał częć, ks. Grze gorz Ko wa lik oraz
ks. Piotr Fi gar ski, dzię ku jąc Bo gu
za chleb po wsze dni oraz in ne plo ny
rol ni cze go tru du. 

Po na bo żeń stwie od by ła się część
ofi cjal na, któ rą wójt gmi ny No wy Kor -
czyn Pa weł Za ga ja roz po czął od po wi -
ta nia przy by łych go ści. Wśród świę tu ją -
cych zna leź li się m. in.: To masz Kacz -
ma rek – po seł na Sejm RP, Adam Ja ru -
bas – Mar sza łek Wo je wódz twa Świę to -
krzy skie go, Je rzy Ko larz – Sta ro sta Po -
wia tu Bu skie go, Krzysz tof Ga jek – Prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Bu skie go, An drzej La sak
i Krzysz tof Woj taś – rad ni
Ra dy Po wia tu Bu skie go,
Pa weł Ku lik – Prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny w No -
wym Kor czy nie, Piotr
Strach – za stęp ca wój ta
gmi ny No wy Kor czyn.
Przy by li rów nież przed sta -
wi cie le wie lu in sty tu cji,
w tym: Po wia to we go
Urzę du Pra cy, Ka sy Rol ni -
cze go Ubez pie cze nia Spo -
łecz ne go, Agen cji Re struk -
tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol nic twa, Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie i Po wia to we go Za rzą du Dróg.

Pod czas ce re mo nii prze ka za nia
chle ba do żyn ko we go wójt przy jął z rąk
sta ro sty i sta ro ści ny do ży nek, Paw ła
Brze ziń skie go i Jo lan ty Krup skiej, owoc
co dzien nej cięż kiej pra cy rol ni -
ków – do rod ny bo chen wy pie czo ny
z mą ki z te go rocz nych zbóż. Z sza cun -
kiem ów chleb po ca ło wał,
dzię ku jąc raz jesz cze rol ni -
kom za ca ło rocz ny trud
i peł ną wy sił ku pra cę.

Kie dy de le ga cje po -

szcze gól nych miej sco wo ści zło ży ły ude -
ko ro wa ne boch ny chle ba u sta ro stów,
ci pod ję li się po dzie le nia wy pie ków
i po czę sto wa nia ni mi ze bra nych go ści
tak, by ni ko mu nie za bra kło smacz ne -
go ka wał ka.

Bar dzo efek tow nie wy pa dła pre zen -
ta cja wień ców żniw nych. W kon kur sie
wzię ły udział wień ce aż z dwu na stu so -

łectw: Sta ry Kor czyn, Wi nia -
ry, Gór no wo la, Paw łów,
Grot ni ki Ma łe, Par cho -
cin, Stro ży ska, Sę pi chów,

Brzost ków, Uci sków,

No wy Kor czyn oraz
wspól ny wie niec uple cio -
ny przez go spo dy nie z Łę -
ki, Pod ra ja i Pod zam cza.
Ko mi sji kon kur so wej naj -
bar dziej przy padł do gu -
stu wie niec re pre zen tu ją cy
so łec two Brzost ków, uwi -
ty z kło sów zbóż
na kształt ko ro ny kró lew -
skiej, ude ko ro wa ny owo -
ca mi, wa rzy wa mi i kwia ta -
mi. Po zo sta łym przy pa dło
spra wie dli we dru gie miej -

sce. Zwy cię ski wie niec z Brzost ko wa
pre zen to wa ny bę dzie na do żyn kach po -
wia to wych, któ re od bę dą się w naj bliż -
szą nie dzie lę w Stop ni cy.

Część ar ty stycz ną roz po czął dzia ła -
ją cy przy Pu blicz nej Szko le Pod sta wo -
wej w No wym Kor czy nie lu do wy ze -
spół dzie cię cy „Wia ne czek”. Po nim
z re per tu arem bie siad nym na sce nę
wkro czył stra żac ki ze spół śpie wa czy
„Peł czysz cza nie”. Po pis swych umie jęt -
no ści wo kal nych da ła rów nież miesz -
kan ka Stro żysk – Mag da le na La sak.
W dal szej czę ści przy go to wa no wi do wi -

sko ob rzę do we i wy -
stęp ze spo łu bie siad ne -
go z Lu bli na „Sce na ju -
no”. 

Świę to wa niu to wa -
rzy szy ły przy go to wa ne
przez Gmin ny Ośro -
dek Kul tu ry oraz To wa -
rzy stwo Mi ło śni ków
Zie mi Kor czyń skiej wy -
sta wy rę ko dzie ła lo kal -
nych ar ty stów. Sma ko -
sze mo gli na to miast
spró bo wać pysz nych
re gio nal nych po traw
na sto iskach Kół Go -
spo dyń Wiej skich z Sę -
pi cho wa, No we go Kor -
czy na, Gór no wo li oraz
Łę ki.

Przy tak du żej ilo -
ści atrak cji czas pły nął
bar dzo szyb ko, a gdy
za padł zmrok, roz po -
czę ła się za ba wa ta necz -
na, pod czas któ rej grał
i śpie wał ze spół „Vo -
kall”.

AN NA NO WAK

Do żyn ki w Sę pi cho wie



Za koń czo no re ali za cję czę ści za -
dań wy ko ny wa nych w ra mach Pro -
gra mu Roz wo ju Od no wy Wsi Wo je -
wódz twa Świę to krzy skie go na la ta
2007-2013.

Cał ko wi ta war tość za da nia wy no si
1.046.828 zło tych. W ra mach dzia ła nia
wy bu do wa no czte ry pla ce za baw w Siel -
cu, Krzczo no wi cach, Oglę do wie i Wo li
Oso wej za kwo tę po nad 209 ty się -
cy zło tych.

Roz po czę to tak że za go -
spo da ro wa nie te re nu spor to -
wo – re kre acyj ne go w Ko -
niem ło tach za kwo tę 337 ty -
się cy zło tych. Na eta pie wy -
koń cze nio wym jest za go spo -
da ro wa nie te re nu spor to wo -
-re kre acyj ne go w Ku ro zwę -
kach, w ra mach któ re go po -
wsta nie no wo cze sne bo isko
do pił ki noż nej oraz plac za -
baw za łącz ną kwo tę 500 ty -
się cy zło tych.

Wnio sek na wy ko na nie

po wyż szych za dań zo stał zło żo ny
przez gmi nę Sta szów w paź dzier ni -
ku 2011 ro ku, do Lo kal nej Gru -
py Dzia ła nia Bia łe Łu gi. Zo stał on
po zy tyw nie oce nio ny przez Ra dę
LGD ja ko zgod ny z Lo kal ną Stra -
te gią Roz wo ju. 

TEKST I FOT. 
JA KUB KRA KO WIAK

Jest ta ki dzień
Wzo rem lat ubie głych Sta szow ski Ośro dek Kul tu ry w ostat ni week end
sierp nia bę dzie or ga ni zo wał im pre zę ple ne ro wa pod na zwą „Dzień Chle -
ba – Sma ki na szych dziad ków”. To nie zwy kle wy da rze nie na sta le wpi sa ło
się w ka len darz im prez kul tu ral nych wo je wódz twa świę to krzy skie go mię -
dzy in ny mi dla te go, że sku pia w jed nym miej scu pie kar nie z na sze go re gio -
nu oraz róż no rod nych twór ców lu do wych.

W bie żą cym ro ku świę to wać bę dzie my aż dwa dni tj. w so bo tę i w nie dzie lę,
25 i 26 sierp nia. 

I tak, pierw szy dzień upły nie nam pod zna kiem wy sta wy sprzę tu rol ni cze go,
po któ rej otwar ciu od bę dzie się Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa „Po li ty ka wo -
bec rol nic twa i ob sza rów wiej skich w Pol sce i Eu ro pie w XIX i XX wie ku”. W go -
dzi nach po po łu dnio wych w Sta szo wie roz brzmie wać bę dzie mu zy ka ka pel lu do -
wych i chó ru „Pol skie So ko ły”, a wie czo rem, uwa ga za gra ze spół „Łzy”.

Dru gi dzień bę dzie „do żyn ko wy”. Roz strzy gnię te zo sta ną kon kur sy na naj ład -
niej szy wie niec w gmi nie i po wie cie oraz kon kurs na pięk ną i bez piecz ną za gro dę.
Nie za brak nie gwiazd pol skiej es tra dy. Za gra ją gru pa skif flo wa „No To Co”, rze -
szow ski ze spół „The Bal lan gers” oraz le gen da pol skie go roc ka „Lom bard”. Szcze -
gó ły im pre zy na stro nie in ter ne to wej www.dzien chle ba.pl

ZO FIA PA LIŚ
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Sta szow skie in we sty cje



Wień ce, barw ne ko ro wo dy, świe ży
bo chen chle ba i su to za sta wio ne
sto ły sto isk, wszyst ko to zo ba czyć
by ło moż na w Do bo ro wo dzie pod -
czas do ży nek, któ re 19 sierp nia ob -
cho dzi li miesz kań cy gmi ny. 

Na sza oj czy sta, 
pięk na zie mia

Świę to Plo nów roz po czę to uro czy -
stą mszą świę tą w ko ście le pw. św. Ma -
rii Mag da le ny w Do bro wo dzie, któ rą
kon ce le bro wa li księ ża: Ma rek Po dy ma,
An drzej Pe roń i Bo gu sław Ko per. Pod -
czas eu cha ry stii dzię ko wa no Bo gu
za chleb po wsze dni oraz in ne plo ny
rol ni cze go tru du. Pro szo no o opie kę
nad po ni dziań ską wsią, mo dlo no się
rów nież za ro dzi ny do tknię te klę ską hu -
ra ga nów. 

Ksiądz Ma rek Po dy ma w ho mi lii
pod kre ślił jak głę bo ko tra dy cja do ży nek
za ko rze nio na jest w na szej oj czyź -
nie. – Do żyn ki to czas ra do wa nia się
zbio ra mi i sy ce nia owo ca mi rol ni czej
pra cy, to świę to wsi i rol ni ków, bo tyl -
ko rol nik wie ile sił i cza su wy ma ga
przy go to wa nie zie mi pod za siew i ze -
bra nie plo nów – po wie dział ksiądz dzie -
kan. 

Po na bo żeń stwie po świę co ne zo -
sta ły do żyn ko we wień ce po czym ko ro -
wód ze sta ro stą i sta ro ści ną do ży nek
na cze le ru szył na plac spe cjal nie przy -
go to wa ny na świę to plo nów. 

Bę dę ten chleb dzie lił
spra wie dli wie

Chleb, sym bol plo nów, owoc co -
dzien nej cięż kiej pra cy rol ni ków przy jął
z rąk sta ro ści ny i sta ro sty do ży nek Zo -
fii Ściu bis i Da riu sza Mar ca bur mistrz
Wal de mar Si ko ra. W swo im wy stą pie -
niu go spo darz uro czy sto ści zwró cił się
bez po śred nio do rol ni ków – Do żyn ki,
to przede wszyst kim świę to rol ni ków.
Rol nik naj le piej zna war tość chle ba.
Nikt, tak jak on nie wie jak cięż ko trze -
ba pra co wać na ten dar – po wie dział
go spo darz, do da jąc, że wie le pro ble -
mów stoi przed pol ską wsią, ale pa trząc

na za an ga żo wa nie so łectw w or ga ni za -
cję do ży nek wie rzy, że uda się po pra wić
wa run ki ży cia na wsi.

W imie niu ca łej gmin nej spo łecz -
no ści po dzię ko wał rol ni kom za ca ło -
rocz ny trud oraz ży czył by przy szłe la -
ta by ły do brym cza sem dla rol nic twa,
a wszel kie szan se i moż li wo ści zo sta ły
jak naj le piej wy ko rzy sta ne. 

Bur mistrz sło wa wdzięcz no ści skie -
ro wał rów nież do wszyst kich za an ga żo -
wa nych w przy go to wa nie te go rocz nych
do ży nek. 

Na gro dy i wy róż nie nia
Ko lej nym punk tem uro czy sto ści

by ło ob śpie wa nie do żyn ko wych wień -
ców. Ja ko pierw sze ob rzęd roz po czę ło
so łec two Do bro wo da, w któ rym w tym
ro ku zor ga ni zo wa no świę to plo nów.
W przy śpiew kach nie bra ko wa ło żar to -
bli wych słów i od nie sień do gmin nych
wy da rzeń, po dzię ko wań i próśb skie ro -
wa nych do wło da rzy gmi ny.

W tej czę ści uro czy sto ści przy zna -
no na gro dy wy róż nio nym go spo dar -
stwom rol nym oraz naj le piej pre zen tu -

ją cym się sto iskom do żyn ko wym
i wień com. Wy róż nio ne go spo dar stwa
rol ne w tym ro ku to: go spo dar stwo To -
ma sza Lip ca z Bu dzy nia, go spo dar stwo
Ju sty ny i Ro ber ta Świe tlic kich z Pę cze -
lic, Agniesz ki i Wło dzi mie rza Wój ci ków
z Bro ni ny, Ewy i Wal de ma ra Chwa li -
ków z Do bro wo dy oraz Te re sy i Wal de -
ma ra No wa ków z Owczar. 

Ty tu łem naj lep sze go do żyn ko we go
sto iska po chwa lić mo że się Sza niec.
Dru gie miej sce za ję ły Olesz ki i Sie sła wi -
ce, a trze cie Do bro wo da i Wi du cho wa. 

Pierw sze miej sce i głów ną na gro dę
za naj ład niej szy do żyn ko wy wie niec
otrzy ma ło so łec two Mły ny. Dru ga na -
gro da tra fi ła ex aequo do Szań ca
i Zwie rzy ńa, a trze cia do Ga da wy i Ole -
szek. 

Na lu do wą nu tę ba wio no się
do póź nych go dzin. Po go da do pi sa ła
i hu mor bie siad ni kom rów nież. A kie dy
głód dał się we zna ki moż na by ło po si -
lić się do mo wy mi spe cja ła mi z do żyn -
ko wych sto isk przy go to wa nych przez
Ko ła Go spo dyń Wiej skich.

TEKST I FOT. EHR
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No we scho dy do…
Na po cząt ku sierp nia do ko na no otwar cia scho dów pro wa dzą cych do ka pli -
cy pw. Mat ki Bo skiej Aniel skiej w Wi du cho wie. Po świę ce nia 49 stop ni pro -
wa dzą cych do za byt ko we go ko ściół ka do ko na li ks. Dzie kan Ma rek Po dy ma
z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta w Bu sku -Zdro ju oraz pro boszcz pa ra fii św. Woj -
cie cha w Ja ni nie Ry szard Maj kow ski. W czę ści ofi cjal nej uro czy sto ści wzię -
li udział: sta ro sta Je rzy Ko larz, bur mistrz Wal de mar Si ko ra, prze wod ni czą -
ca Ra dy Miej skiej Ju sty na Nu rek oraz soł tys Ta de usz Gro cho wi na.

Wi du cho wa jest jed nym z naj cie kaw szych miejsc gmi ny Bu sko -Zdrój. To wła -
śnie tam wśród sta rych drzew mie ści się dwór na le żą cy nie gdyś do Mi ko ła ja Krup -
ka, daw ne go wła ści cie la Wi du cho wy, któ ry prze trwał w nie zmie nio nej for mie
od po wsta nia do dzi siaj. W je go po bli żu znaj du je się nie wiel ka ka pli ca po cho dzą -
ca z 1791 ro ku do któ rej pro wa dzą scho dy wy ko na ne w ra mach przed się wzię cia
pod na zwą „Za go spo da ro wa nie prze strze ni pu blicz nej po przez upo rząd ko wa nie
doj ścia do ka pli cy w miej sco wo ści Wi du cho wa”. 

War tość in we sty cji wy nio sła oko ło 29 tys. zł. Za da nie zo sta ło do fi nan so wa ne
na po zio mie 70 proc. kosz tów kwa li fi ko wa nych w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, po zo sta ją cych w dys po zy cji Lo kal -
nej Gru py Dzia ła nia „Sło necz ny Li der”.

Pra ce przy ka pli cy, pro wa dzo ne przez fir mę wy ło nio ną w po stę po wa niu prze -
tar go wym, ob ję ły wy ko na nie scho dów, dwu stron nych ba lu strad oraz upo rząd ko wa -
nie ist nie ją cej zie le ni. Ogrom ną ce gieł kę do ło ży li też miesz kań cy wraz z soł ty sem
i ra dą so łec ką, któ rzy wła sny mi si ła mi wy rów na li i upo rząd ko wa li te ren wo kół ka -
pli cy i po bli skiej szko ły, wy cię li za ro śla, usu nę li sta re to a le ty, a tak że wy ko na li no -
we skar py i dro gę pod jaz do wą. MSG
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Po dzię ko wa li za plo ny zie mi
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Pierw sze w po wie cie bu skim te go -
rocz ne do żyn ki od by ły się 15 sierp -
nia w gmi nie So lec -Zdrój. Go spo -
da rzem te go rocz ne go świę ta plo -
nów by li miesz kań cy wsi Świ nia ry. 

Jak tra dy cja na ka zu je ob cho dy rol -
ni cze go świę ta plo nów roz po czę ła
msza świę ta od pra wio na w ko ście le
pod we zwa niem św. Sta ni sła wa w Świ -
nia rach. Zgro ma dze ni na mszy miesz -
kań cy so łec twa i za pro sze ni go ście dzię -
ko wa li Bo gu za te go rocz ne plo ny.
Po mszy świę tej uro czy sty ko ro wód do -
żyn ko wy prze szedł na plac obok skle -
pu, na któ rym roz po czę ły się ofi cjal ne
ob cho dy świę ta plo nów. Wśród za pro -
szo nych go ści do strzec moż na by ło
mię dzy in ny mi po sła na Sejm RP Mi ro -
sła wa Paw la ka i sta ro stę bu skie go Je rze -
go Ko la rza.

Ofi cjal na uro czy stość roz po czę ła
się o go dzi nie 13.40 od ode gra nia hym -
nu pań stwo we go i od od śpie wa nia Ro -
ty. W cza sie uro czy sto ści kil ku na stu
rol ni ków od zna czo nych zo sta ło od zna -
ką „Za słu żo ny dla Rol nic twa”. Od zna -
kę za słu żo ne go dla rol nic twa otrzy ma li:
Piotr Dyr duł, Piotr Ka li ta, Sta ni sław
Gro chow ski, Cze sław Ze liasz, Adam
Chmu ra, Da riusz Ba rań ski, Krzysz tof
Chło pec ki, Sta ni sław Ra ko czy i Mie czy -
sław Ko peć.

Po wrę cze niu od zna czeń wy róż nio -
nym rol ni kom, o go dzi nie 14.20, od za -
śpie wa nia przez ze spół „Pa ca no wia nie”
tra dy cyj nej pie śni „Plon nie sie my plon”
roz po czę ła się cześć ob rzę do wa do ży -
nek. Sta ro ści ną te go rocz nych do ży nek
by ła Do ro ta Stu dzi żur ze wsi Świ nia ry,
a sta ro stą Adam For tu na, soł tys wsi
Wło sno wi ce. 

Na stę pu je naj waż niej szy mo ment
świę ta plo nów tj. prze ka za nie przez sta -
ro stów boch na chle ba wy pie czo ne go
z te go rocz nych zbio rów go spo da rzo wi
do ży nek, wój to wi gmi ny So lec -Zdrój
Ada mo wi Pa ły so wi. Prze ka zu jąc do rod -
ny bo che nek chle ba sta ro sta po wie -
dział – Przyj mij cie od nas w da rze ten
bo che nek chle ba, owoc na sze go tru du,
wy tę żo nej pra cy, chleb wy pie czo ny z te -
go rocz nych zbio rów. A sta ro ści na do -
da ła – Dziel cie nim spra wie dli wie, kroj -
cie nie du żo, nie ma ło by się wszyst kim

lu dziom pra cy po tro sze do sta ło, tak
w mie ście i na wsi ni gdy nie bra ko wa ło. 

Po sym bo licz nym wrę cze niu chle -
ba, wy pie czo ne go z te go rocz nych zbio -
rów i po sym bo licz nym po czę sto wa niu
obec nych na świę cie go ści od by ła się
pre zen ta cja wień ców do żyn ko wych,
czy li tak zwa ne ob śpie wy wa nie wień -
ców. Swo je pięk ne, bo ga te w zbo ża, zio -
ła, owo ce i kwia ty wień ce za pre zen to -
wa ły Ko ła Go spo dyń Wiej skich ze wsi
Pia sek Ma ły, Wło sno wi ce, Świ nia ry,
Trzeb ni ca, Par cho cin, Lu dwi nów, Ki -
ków i Za bo rów. Ko mi sja kon kur so wa
w skła dzie: se kre tarz Urzę du Gmi ny
Bar ba ra Si mon, pro boszcz pa ra fii ks.
Sła wo mir Gra biec, kie row nik re fe ra tu
Go spo dar ki Prze strzen nej i Ochro ny
Śro do wi ska Urzę du Gmi ny Grze gorz
Ja błoń ski i An drzej Gą dek za naj pięk -
niej szy, te go rocz ny wie niec do żyn ko wy
uzna ła wie niec przy go to wa ny przez pa -
nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich z Ki ko -
wa.

Po pre zen ta cji wień ców od by ła się
część ar ty stycz na w któ rej wy stą pi ły:
Or kie stra Stra żac ka z Ko ci ny, Ze spół
Folk lo ry stycz ny „Ka lin ka” z Za łuk
na Pod la siu, Ka pe la Ro dzin na „Kor ba -
nie” z Dęb skiej Wo li w gmi nie Mo ra wi -
ca i Ze spół Śpie wa czy „Pa ca no wia nie”.
A o go dzi nie 18.00 roz po czę ła się za ba -
wa ta necz na przy mu zy ce ze spo łu
„Stru myk”

Spon so ra mi te go rocz nych do ży nek
w Świ nia rach by li mię dzy in ny mi: Nad -
wi ślań ski Bank Spół dziel czy w Sol cu -
-Zdro ju, Uzdro wi sko So lec -Zdrój sp.
zo. o – Cze sław Sztuk, PUPH „Dzie -
kan” Zie lon ki – Ma ria i Krzysz tof Dzie -
kan, PSS „Spo łem” Bu sko -Zdrój, So lec -
ka Fa bry ka Ma szyn Rol ni czych „Stru -
myk” Lu dwi nów – Ka mil Gą dek
i Adam Gą dek, sklep „Car re fo ur
Express” Ja cek i Piotr Żół tak oraz de li -
ka te sy „Cen trum” – Ar tur Ha bu ra.

AN DRZEJ BO RYC KI
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Plon nie sie my plon
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Pierw szy w hi sto rii na sze go wo -
je wódz twa ofi cjal ny mecz pił ki
błot nej od był się w nie dzie lę 12
sierp nia w Błot no wo li. Miej sco -
we Błot ne Or ły po dej mo wa ły
Błot ny Klub Spor to wy Roz to cze
Kra sno bród, któ ry jest ak tu al -
nym mi strzem Pol ski. Na gro dą
za zwy cię stwo był Pu char Mar -
szał ka Wo je wódz twa Świę to krzy -
skie go. 

Zgod nie z ocze ki wa nia mi ten nie ty po wy mecz
przy niósł spo ro emo cji, ale jesz cze wię cej śmie chu.
Sze ścio oso bo we ze spo ły to nę ły w bło cie nie mal
po ko la na, gdyż pił kar ską mu ra wę sta no wił za ora -
ny pas zie mi o wy mia rach 20 na 40 me trów ob fi -
cie zla ny wo dą. Nie ty po wy był też sę dzia. W tej ro -
li wy stą pił, po cho dzą cy z Błot no wo li, mar sza łek
Adam Ja ru bas. 

Błot ne Or ły, jak na de biu tan tów spi sa ły się cał -
kiem do brze. W pierw szej po ło wie dziel nie do trzy -
my wa ły mi strzo wi kro ku re mi su jąc 3:3. Dwa go le
strze lił Ma te usz Strach, a trze cie go Piotr Otrę ba.
Osta tecz nie jed nak go ście pew nie wy gra li 9:3.

Pu char zwy cię skiej dru ży nie wrę czył mar sza łek
Adam Ja ru bas. Mecz, któ ry obej rza ło kil ku dzie się -
ciu ki bi ców, w tym słyn na Bab ka Świę to krzy ska
Ge no we fa Pi gwa, był za chę tą do utwo rze nia pił -

kar skiej li gi błot nej w na szym wo je wódz twie,
a Błot no wo la z ra cji swej na zwy, ma szan sę stać się
sto li cą pił ki błot nej.

Or ga ni za to ra mi nie dziel ne go me czu by li:
Mar sza łek Wo je wódz twa Świę to krzy skie go Adam
Ja ku bas, Wójt Gmi ny No wy Kor czyn Pa weł Za ga -
ja oraz Ośro dek Kul tu ral no – Hi sto rycz ny Bel do -
nek Pa łac Wie lo pol skich w Chro brzu.

AN NA NO WAK
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Mar sza łek w ro li sę dzie go



Po raż kę na in au gu ra cję
se zo nu od nie śli pił ka -
rze MKS Bu sko -Zdrój.
Na wła snym sta dio nie
prze gra li 0:1 ze Spar tą
Ka zi mie rza Wiel ka. Je -
dy na bram ka spo tka nia
pa dła bez po śred nio
z rzu tu roż ne go
po ude rze niu Mar ci -
na Du dziń skie go.

Mecz z dru ży ną z Ka zi mie rzy
Wiel kiej był wiel ka nie wia do mą. Spar ta
w po przed nim se zo nie wal czy ła
o awans do III li gi. Z ze spo łu ode szło
tyl ko dwóch za wod ni ków, więc na dal
jest to moc ny ze spół. Bu ski ze spół na -
to miast to no wi cjusz w tej kla sie roz -
gryw ko wej. 

Spo tka nie roz po czę ło się bar dzo
ner wo wo. Już w pią tej mi nu cie spo tka -
nia po waż nej kon tu zji na ba wił się bu ski
środ ko wy obroń ca Nor bert Ku la. Przez
ca łe spo tka nie bu ski ze spół stwo rzył
mnó stwo do god nych sy tu acji. Trzy stu -
pro cen to we zmar no wał Wie sław Fran -
cuz, a dwie Piotr Raj ca. Groź ny strzał
gło wa Ma riu sza Bo gu szew skie go wy -
bro nił bram karz Spar ty. Swo je sy tu acje
mia ła tak że Spar ta ale do brze bro nił
Mar cin Cie mie ra. 

MKS Bu sko bram kę stra cił w dru -
giej po ło wie spo tka nia, bo bez po śred -
nim strza le z rzu tu wol ne go. Na li stę
strzel ców wpi sał się gra ją cy tre ner Spar -
ty, Mar cin Du dziń ski. Koń ców ka spo -
tka nia by ła bar dzo ner wo wa. Zdrój bar -
dzo chciał od ro bić stra ty i ostat nie pięć
mi nut za grał trze ma obroń ca mi.

-Żal, że stra ci li śmy te punk ty. Za -
pła ci li śmy fry co we w IV li dze, bo stwo -
rzy li śmy wię cej sy tu acji, a mecz prze -
gra li śmy i ma my ze ro punk tów – do dał
po me czu tre ner MKS, Sła wo mir Grze -
sik.

Ko lej ne spo tka nie MKS Bu sko za -
grał w śro dę 15 sierp nia na wy jeź dzie
w Lu brzan ką Ka je ta nów. 

Bu ski ze spół za grał w skła dzie:
Mar cin Cie mie ra – Ma riusz Bo gu szew -
ski, Mi chał Krze miń ski, Nor bert Ku la
(Ka mil Ko la now ski, Ra fał Wit kow ski),
Ja kub Kor dos – Ra fał Cha ry ga, Se ba -
stian Kru pa (Da wid Ku mor), Pa pe Dra -
me, Mi chał Pio trow ski – Se ba stian Kor -
czak (Piotr Raj ca), Wie sław Fran cuz.

DA MIAN BĄK
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Łu kasz Cu dzi ło i Piotr Ko ło dziej czyk wy -
gry wa ją III Tur niej Grand Prix Sta szo wa.

W fi na le gó rą by ły Kiel ce
W nie dzie lę, 12 sierp nia na te re nie re kre acyj nym „Za le wu nad Czar ną” od -
był się trze ci i ostat ni za ra zem tur niej eli mi na cyj ny Grand Prix Sta szo wa
w Siat ków ce Pla żo wej. 

Jak zwy kle zgło si ło się do roz gry wek 16 par, czy li zgod nie z re gu la mi nem mak -
sy mal na ilość. Po go da nie od stra szy ła uczest ni ków. W zmien nych wa run kach at -
mos fe rycz nych to czy ła się wal ka o zwy cię stwo w tur nie ju. Do roz gry wek sta wi ły się
pa ry z Kielc, Bił go ra ju, Kra ko wa, Bu ska oraz Sta szo wa. Wszy scy cze ka li czy uda się
ja kiejś pa rze po ko nać sta szow ski du et Da mian Błasz czyk / Ka rol Leks, któ ry po -
przed nie dwa tur nie je wy grał.

W pierw szym pół fi na le sta nę ły na prze ciw sie bie dwie pa ry z Kielc Łu kasz Cu -
dzi ło i Piotr Ko ło dziej czyk oraz An drzej Ko wal ski i Mi chał Mi trę ga. Łu kasz i Piotr
osta tecz ni wy gra li 21:16

Dru gi po je dy nek pół fi na ło wy za po wia dał się nie zwy kle pa sjo nu ją co. Po jed nej
stro nie siat ki zwy cię scy po przed nich tur nie jów Da mian Błasz czyk i Ka rol Leks oraz
Hu bert Mo giel ski i Igor Par szow ski z Kielc. Zwy cię sko z te go po je dyn ku wy szli sta -
szo wia nie wy gry wa jąc 21:18.

W po je dyn ku o trze cie miej sce, prak tycz nie pre mio wa nym awan sem na tur niej
fi na ło wy, lep sza oka za ła się pa ra Mo gil ski i Par szow ski po ko nu jąc 21:16 pa rę Ko -
wal ski i Mi trę ga. 

Kie dy zbli żał się fi nał, każ dy z uczest ni ków oraz ki bi ce cie ka wi by li, czy uda
się po ko nać naj lep szą pa rę z po przed nich dwóch tur nie jów – Da mia na Błasz czy ka
i Ka ro la Lek sa? A jed nak uda ło się. Łu kasz Cu dzi ło i Piotr Ko ło dziej czyk po ko na -
li w fi na le 21:17 Da mia na Błasz czy ka i Ka ro la Lek sa.

Or ga ni za to ra mi za wo dów by li: IUKS In te gro Sta szów oraz Ośro dek Spor tu
i Re kre acji Sta szów przy wspar ciu fi nan so wym Urzę du Mia sta i Gmi ny Sta szów. Fi -
nał Grand Prix Sta szo wa w Siat ków ce Pla żo wej od bę dzie się 26 sierp nia, w któ rym
wy stą pi 12 naj lep szych par z tur nie jów eli mi na cyj nych.

Wy ni ki III tur nie ju: Pierw sze miej sce Łu kasz Cu dzi ło/Piotr Ko ło dziej -
czyk – Kiel ce, dru gie Da mian Błasz czyk/Ka rol Leks – Sta szów i trze cie Hu bert Mo -
giel ski/Igor Par szow ski – Kiel ce. Na ko lej nych miej scach upla so wa li się: An drzej
Ko wal ski/Mi chał Mi trę ga – Kiel ce, Ar tur Gra sza/Da wid So ba szek – Bił go raj, Mar -
cin Ba biar czyk/Ma te usz Stę pień – Kiel ce, Pa tryk Gro sic ki/Piotr Ja wor – Sta szów
i Ka rol Cho dy na/Ka mil Ślu sar czyk – Sta szów/Kra ków.

TEKST I FOTO WIESŁAW GROSIKI

Pierwsze koty za płoty
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