
Świę to krzy scy po li cjan ci wspól nie
z przed sta wi cie la mi Urzę du Kon tro -
li Skar bo wej i Wo je wódz kie go In -
spek to ra tu Ochro ny Ro ślin i Na -
sien nic twa prze pro wa dzi li dzia ła nia
na te re nie jed nej z firm w San do -
mie rzu. 

Oka za ło się, że jej wła ści ciel po sia -
dał praw do po dob nie pod ro bio ne środ -
ki ochro ny ro ślin. Jak po dej rze wa ją
śled czy środ ki te tra fia ły do od bior ców
na te re nie na sze go wo je wódz twa
po atrak cyj nej ce nie. Funk cjo na riu sze
pod czas prze szu ka nia zna leź li i za bez -
pie czy li mię dzy in ny mi 26 li trów sil nie
tru ją ce go środ ka, któ ry tra fił te raz
do la bo ra to rium.

W po nie dzia łek, 11 czerw ca po li -
cjan ci z Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji
w Kiel cach wraz z funk cjo na riu sza mi
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w San -
do mie rzu przy udzia le przed sta wi cie li
Urzę du Kon tro li Skar bo wej i Wo je -
wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny Ro -
ślin i Na sien nic twa prze pro wa dzi li dzia -
ła nia na te re nie jed nej z firm w San do -
mie rzu.

Funk cjo na riu sze uzy ska li in for ma -
cję, że ktoś han dlu je środ ka mi ochro ny
ro ślin, któ re mo gą po cho dzić z nie le -
gal ne go źró dła. Usta li li kon kret ną fir -
mę, ma ją cą swo ją sie dzi bę w San do mie -
rzu. Tam prze pro wa dzi li kon tro lę.
W po miesz cze niach użyt ko wa nych
przez 40 – let nie go miesz kań ca po wia -
tu san do mier skie go, pro wa dzą ce go wła -
sną dzia łal ność go spo dar czą, po li cjan ci
zna leź li i za bez pie czy li po nad 430 opa -
ko wań róż nej po jem no ści za wie ra ją -
cych prze szło 1000 li trów środ ka nie -
wia do me go po cho dze nia. Jak po dej rze -
wa ją funk cjo na riu sze zaj mu ją cy się

spra wą, mo gą to być nie le gal ne środ ki
ochro ny ro ślin po cho dzą ce zza
wschod niej gra ni cy, któ re sprze da wa ne
by ły na te re nie na sze go wo je wódz twa. 

Za bez pie czo no rów nież 26 li tro -
wych bu te lek za wie ra ją cych praw do po -
dob nie pod ro bio ny śro dek ochro ny ro -
ślin. Zwią za ny ze spra wą 40-let ni męż -
czy zna praw do po dob nie ofe ro wał go
plan ta to rom po za ni żo nej ce nie. Śled -
czy po dej rze wa ją, że w wy ni ku dzia łal -
no ści nie uczci we go sprze daw cy po -
krzyw dzo nych mo że być wie le osób
z na sze go wo je wódz twa.

Ca łość za bez pie czo nych środ ków
tra fi ła do la bo ra to rium,
gdzie prze pro wa dzo ne zo sta -
ną ich szcze gó ło we ba da nia. 

Dzia ła nie te go ro dza ju
środ ków nie wia do me go po -
cho dze nia sto so wa ne w rol -
nic twie mo że nie tyl ko wy -
rzą dzić szko dy w upra wach
i mieć ne ga tyw ny wpływ
na śro do wi sko, ale rów nież
za gro zić zdro wiu a na wet ży -
ciu in nych osób. 

KWP

NIETRZEŹWY PORANEK
W ostatni poniedziałek świętokrzyscy policjanci
skontrolowali 4770 kierowców spośród których 33 było
nietrzeźwych. Więcej na str. 2

LICZY SIĘ KASA, A NIE LUDZIE
Zgadzam się z opinią wyrażoną w artykule pt. „Czego oczy nie
widzą” że w przypadku prywatyzacji buskiego uzdrowiska nie
liczą się ludzie, a liczy się tylko kasa. Więcej na str. 8
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NASZA BIAŁO-CZERWONA
Polska reprezentacja przygodę z turniejem EURO ma już poza
sobą. Nasze białe orły spakowały swoje walizki, a tym samym
zakończyły piękny sen o walce o puchar. Więcej na str. 3

NA TAPECIEZ ŻYCIA WZIĘTE NASZE SPRAWY
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Nie le gal ne w San do mie rzu

NA CAŁY TYDZIEŃ

reklama

Na sze ku li nar ne
dzie dzic two
Po nad czter dzie stu wy staw ców z wo je wódz twa świę to krzy skie go wzię ło
udział w kon kur sie „Na sze ku li nar ne dzie dzic two”, któ ry w ostat nią nie dzie -
lę, 17 czerw ca od był się w Mu zeum Wsi Kie lec kiej w To kar ni. Pa trząc na bo -
ga to za sta wio ne, ko lo ro we sto ły, na któ rych te go dnia kró lo wa ła tra dy cyj -
na żyw ność moż na śmia ło po wie dzieć, że by ło co po dzi wiać i by ło co sma -
ko wać.

Te go rocz nej, dwu na stej już z ko lei edy cji wo je wódz kie go kon kur su „ Na sze ku -
li nar ne dzie dzic two” to wa rzy szy ła pięk na, sło necz na i upa la na po go da. W prze pięk -
nym oto cze niu daw nych bu dow li wiej skich, w so czy stej o tej po rze ro ku zie le ni
swo je pro duk ty ku li nar ne pre zen to wa ło kil ku dzie się ciu wy staw ców z róż nych gmin
wo je wódz twa świę to krzy skie go. Wię cej na str. IV i V

reklama



Nie trzeź wy po ra nek
W ostat ni po nie dzia łek świę to krzy scy po li cjan ci skon tro lo wa li 4770 kie row -
ców spo śród któ rych 33 by ło nie trzeź wych. Wśród osób bę dą cych
pod wpły wem al ko ho lu by li mię dzy in ny mi dwaj kie row cy bu sów i je den
kie row ca 40-to no wej cię ża rów ki.

Świę to krzy scy po li cjan ci prze pro wa dzi li ak cję pod na zwą „Trzeź wy po ra nek”.
Głów nym jej ce lem by ło ujaw nia nie i eli mi no wa nie z dróg nie trzeź wych kie row ców.
W dzia ła nia za an ga żo wa ni zo sta li funk cjo na riu sze z wy dzia łów ru chu dro go we go
ko mend na te re nie ca łe go wo je wódz twa.

W po nie dzia łek, 18 czerw ca, od wcze snych go dzin po ran nych, na te re nie wo -
je wódz twa świę to krzy skie go po li cjan ci pro wa dzi li dzia ła nia pod na zwą „Trzeź wy
po ra nek”. Ak cja ma cha rak ter cy klicz ny, a jej głów nym ce lem jest ujaw nia nie i eli -
mi no wa nie z dróg nie trzeź wych kie row ców. W ca łym wo je wódz twie prze ba da no
4770 kie row ców, spo śród któ rych 33 by ło nie trzeź wych.

Tyl ko w sa mych Kiel cach po li cjan ci wcho dzą cy w skład tzw. gru py wspar cia wy -
dzia łu ru chu dro go we go ko men dy wo je wódz kiej, skon tro lo wa li bli sko 700 kie row -
ców. Dzie się ciu z nich by ło pod wpły wem al ko ho lu. Na kry ty kę za słu żył 61-let ni
kie row ca kur so we go bu sa. Po li cjan ci za trzy ma li go do kon tro li w miej sco wo ści
Szczu ko wi ce. Jak się oka za ło, męż czy zna miał w or ga ni zmie bli sko pół pro mi la al -
ko ho lu i prze wo ził 23 pa sa że rów, jak usta li li po li cjan ci o 6 osób za du żo. Ta ka sa -
mą za war tość al ko ho lu w or ga ni zmie miał kie row ca busa ja dą cy z Ra do szyc
do Kielc, któ re go za trzy ma li ko nec cy po li cjan ci.

Po nie dział ko wa ak cja po zwo li ła rów nież za trzy mać 36-let nie go kie row cę po jaz -
du cię ża ro we go. Po li cjan ci skon tro lo wa li go w miej sco wo ści Ja worz nia. Męż czy zna
wy ka zał się du żą nie od po wie dzial no ścią, wsia da jąc za kie row ni cę 40 to no we go ze -
sta wu. Ba da nie je go sta nu trzeź wo ści wy ka za ło pra wie pół to ra pro mi la al ko ho lu
w or ga ni zmie. Dzię ki funk cjo na riu szom z gru py wspar cia dal sza po dróż 36-lat ka
zo sta ła uda rem nio na.

Prze pro wa dzo na ak cja na pew no nie jest ostat nią w tym ro ku. Po li cjan ci dą żąc
do po pra wy bez pie czeń stwa na dro gach wo je wódz twa świę to krzy skie go bę dą te go
ty pu ak cje cy klicz nie po wta rzać.

GA

Słoń a Polska
W okresie I wojny światowej krążyła ciekawa anegdota. Otóż do wielu

uczonych na całym świecie wysłano prośbę o opracowanie referatu na temat życia
słonia. Uczeni ochoczo przystąpili do pracy; jedni wyjechali do Afryki, drudzy do
Indii, aby być jak najbliżej interesującego ich zwierzęcia.

Tylko Polak pozostał w domu, bo materiał miał w głowie i w zasięgu ręki. Już
sam tytuł jego wysiłku był fascynujący: „Słoń a Polska”. Międzynarodowe jury
zaniemówiło z wrażenia i do dzisiaj nie ogłosiło werdyktu, która z prac owych
wszystkich uczonych jest najlepsza.

Tę anegdotę w skróconej wersji, znajdujemy właśnie w „Przedwiośniu”
Stefana Żeromskiego, kiedy mowa jest o Polsce po odzyskaniu niepodległości.
Dlaczego o tym przypominam? Bo od kilkunastu dni słyszę i czytam jedynie
słowa typowo wojenne: wojna, batalia, na śmierć i życie, strzały, obrona itd.
Wydaję mi się, że w tym wojennym huku, tym razem do redaktorów na całym
świecie wysłano prośbę o opracowanie referatu na temat piłki nożnej w okresie
EURO 2012. Wszyscy oni ochoczo przystąpili do pracy, sięgając po historyczne
materiały sportowe, przeprowadzając wywiady z trenerami i piłkarzami, a jedynie
Polak sobie siedział sobie spokojnie w studiu telewizyjnym lub redakcji znanej
gazety, bo materiał ma w głowie i w zasięgu ręki. Referatowi dał fascynujący
tytuł. „Piłka nożna a Polska”.

Szczególnym powodem umiejscowienia Polski na piłkarskim boisku
sportowym był mecz Polska – Rosja. Groźnie zabrzmiały słowa o agresji kibiców
rosyjskich, najazdu kiboli i politycznego wydźwięku marszu przez Warszawę. Na

szczęście polscy kibole postanowili  ukazać swój sportowy patriotyzm i zatrzymać
wrogów własną piersią. Policja miała sporo roboty, zatrzymując 184 uczestników
ulicznej walki, przy czym większość stanowili Polacy, jako że w walce wykazali się
większą operatywnością.

Przerażenie ogarnęło mnie jednak z innego powodu. Oto mądrale w studiu
telewizyjnym zaczęli uzasadniać polityczny wydźwięk meczu latami 1612, 1920,
1939 i zniewoleniem Polaków po II wojnie światowej. Wygrana Polaków miała być
sprawiedliwością dziejową. Niewielu tylko nieśmiało próbowało sprowadzić mecz
piłkarski Polska - Rosja to wymiaru sportowego. Na szczęście (nie wiem czyje)
spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, co zadowalało obie drużyny.

Wydarzenia powyższe przypomniały mi prawdziwą wojnę futbolową,
jak ją nazwał Ryszard Kapuściński, między Salwadorem i Hondurasem. Była
ona wynikiem dwumeczu między reprezentacjami obu krajów w 1969 r. (8
i 15 czerwca). Mecze te to 1:0 Hondurasu i 3:0 dla Salwadoru. Wojna
prawdziwa rozpoczęła się 14 lipca i mimo że trwała tylko 100 godzin,
pochłonęła 6000 zabitych i kilkanaście tysięcy rannych. Około 50 tys. ludzi
straciło domy i ziemie.

Oczywiście nie może być prostego przełożenia dzisiejszej sytuacji z EURO
2012 na tamte wydarzenia. Słownictwo i hurrapatriotyzm nie służą jednak
rywalizacji sportowej. Swoją historię mogą przecież włączyć do meczów i Francuzi
z Niemcami, i Hiszpanie z Anglikami, i Ukraińcy z Rosjanami. 

Pozostaje mi wierzyć w sukces Polaków, a choćby nawet przegrali mistrzostwa,
świat się od tego nie zawali. Wiem też, że z powyższego felietonu jedynie
atmosfera wokół meczów jest aktualna.

KAZIMIERZ NIERÓWNY
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BUSKO-ZDRÓJ
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Społem” w Busku – Zdroju: 
l Sklep Nr 1 – spożywczy 

Plac Zwycięstwa 26 
l Sklep Nr 5 – spożywczy 

Zbludowice 142 
l Sklep Nr 6 – spożywczy Staszica 2 
l Sklep Nr 9 – spożywczy 

ul. Broniewskiego 13
l Sklep Nr 10 – spożywczy

Solec-Zdrój ul. 1 Maja 4 
l Sklep Nr 14 – spożywczy Stopnica

Pl. Piłsudskiego 8 
l Sklep Nr 16 – spożywczy 

ul. Boh. Warszawy 116 
l Sklep Nr 24 – spożywczy 

ul. 1 Maja 8 
l Sklep Nr 27 – spożywczy 

ul. Kopernika 19 
l Sklep Nr 28 – spożywczy 

Plac Targowy 7A 
l Sklep Nr 31 – spożywczy 

ul. Mickiewicza 10a 
l Sklep Nr 38 – spożywczy 

ul. Poprzeczna 4 LUX 
l Sklep Nr 40 – spożywczy 

oś. Świerczewskiego 1 
l D. H. „Zenit” – spożywczy 

Pl. Zwycięstwa 22 
l Sanatorium Słowacki, ul. 1 Maja 33
l Sanatorium Nida, ul. Rzewuskiego 9
l Sanatorium Marconi, 

ul. Rzewuskiego 1
l Sanatorium Krystyna, 

ul Rzewuskiego 3
l Starostwo Powiatowe

w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza15
l Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój,

Al. Mickiewicza 10 
l Sklep komputerowy Bajts Computers

w Busku-Zdroju

STASZÓW
l Supermarket Tesco, 

ul. Mickiewicza 26
l Hipermarket Helena, 

ul. Krakowska 44
l Starostwo Powiatowe w Staszowie,

ul. Świerczewskiego 7

SOLEC-ZDRÓJ
l Uzdrowisko Solec-Zdrój, ul. 1 Maja
l Urząd Gminy Sole-Zdrój, 

ul. 1 Maja 10
l Sklep Groszek, ul. 1 Maja 8
l Nadwiślański Bank Spółdzielczy

Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 6
l Oddział NBS w Klimontowie, 

ul. dr. J. Zysmana 2
l Oddział NBS w Koprzywnicy, 

ul. Rynek 15
l Oddział NBS w Łubnicach
l Oddział NBS w Osieku, ul. Rynek 1
l Oddział NBS w Pacanowie, 

ul. Biechowska 2
l Oddział NBS w Busku-Zdroju, 

ul. Wojska Polskiego 2
l Filia NBS w Busku-Zdroju, 

ul. Kościuszki 28
l Filia NBS w Staszowie, ul. Rynek 1
l Hotel SPA Malinowy Zdrój
l Delikatesy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 4

NOWY KORCZYN
l Urząd Gminy, ul. Krakowska 1
l PPHW Stekpol, ul. Rynek 15
l Delikatesy Centrum, ul. Stopnicka
l Punkt Informacji Turystycznej, 

ul. Rynek 16

TU DOSTANIESZ

EXTRA KORSO

SAMO ŻYCIE

102 urodziny
mieszkanki Zbludowic
Pa ni Elż bie ta Wa cła wik, miesz kan ka Zblu do wic 13 czerw ca ob cho dzi ła
swo je 102 uro dzi ny. Z tej oka zji pod czas ka me ral ne go spo tka nia naj bliż si
zło ży li so le ni zant ce ży cze nia do któ rych do łą czył się rów nież bur mistrz
Wal de mar Si ko ra oraz Ja ni na Ni zał kie row nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go.

– Dro ga ju bi lat ko, w tym wy jąt ko wym dniu pro szę przy jąć ży cze nia ko lej nych
lat prze ży tych w zdro wiu i w oto cze niu ko cha ją cych lu dzi – po wie dział bur mistrz
do da jąc, że pa ni Elż bie ta Wa cła wik jest za słu żo nym miesz kań cem gmi ny. Ju bi lat ka
otrzy ma ła od przed sta wi cie li urzę du list gra tu la cyj ny oraz pięk ny kosz kwia tów.
Wznie sio no to ast za zdro wie so le ni zant ki i gło śno od śpie wa no 200 lat. Był tort uro -
dzi no wy, cie płe sło wa i du żo ser decz no ści. 

Pa ni Elż bie ta Wa cła wik cie szy się do brym zdro wiem i zna ko mi tą pa mię cią. Jest
ra do sną, po god ną, otwar tą i życz li wą lu dziom oso bą. Tak mó wi o niej ca ła ro dzi -
na. Pod czas spo tka nia so le ni zant ka wspo mi na ła la ta pra cy z dok to rem Star kie wi -
czem i swo ją mło dość. 

Ser decz nie gra tu lu je my tak wspa nia łe go ju bi le uszu.
TEKST I FOT. EHR



Pol ska re pre zen ta cja przy go dę
z tur nie jem EU RO ma już po za so -
bą. Po dwóch re mi sach z Gre cją
i Ro sją oraz po po raż ce 0:1 z Cze -
cha mi, gdzie zwy cię stwo gwa ran to -
wa ło na szej dru ży nie wyj ście z gru -
py i grę w ćwierćfi na le, na sze bia łe
or ły spa ko wa ły swo je wa liz ki, a tym
sa mym za koń czy ły pięk ny sen
o wal ce o pu char. 

Nam, ki bi com przy szło wy pić
czarę gorz kiej po raż ki. Na sze ma rze nia
o dal szym uczest nic twie w mi strzo -
stwach Eu ro py sku tecz nie cel nym strza -
łem, od da nym 72 mi nu cie spo tka nia
Pol ska – Cze chy roz wiał Pe ter Ji ra cek.
Ale mi strzo stwa trwa ją na dal i da lej cie -
szyć się bę dzie my z te go, że to nasz kraj
jest współ go spo da rzem EU RO.

Ale nie o re pre zen ta cji chcę na pi -
sać kil ka słów bo in ni, le piej zna ją cy się
na pił ce noż nej, już wie le ar ty ku łów na -
pi sa li, wie le opi nii przed sta wi li i wie le
do ko na li ana liz. Ja chciał bym sku pić
się na na szych ki bi cach i na tej nie sa -
mo wi tej at mos fe rze, ja ka to wa rzy szy
EU RO w na szym kra ju. 

To coś nie sa mo wi te go. Jak Pol ska
dłu ga i sze ro ka wszę dzie by ło wi dać
bar wy bia ło -czer wo ne. Na bal ko nach,
bu dyn kach, w wi try nach skle po wych,
na sa mo cho dach i przy droż nych słu -
pach dro go wych wi dać by ło po wie wa ją -
ce fla gi na ro do we. Za pa no wa ła wręcz
mo da na ko lor bia ły i czer wo ny. Na si
ki bi ce, za rów no ci na sta dio nach, jak
i w utwo rzo nych spe cjal nych stre fach
ki bi ca, ale tak że w ka wiar niach, pu bach
i w do mach wy róż nia li się spo śród in -
nych ko lo rem swo ich stro jów. Ubra ni
w sza li ki, ko szul ki, czap ki, ka pe lu sze
i in ne ga dże ty w ko lo rach bia ło -czer wo -
nych ży wo i z wiel ką kul tu rą do pin go -
wa li re pre zen ta cję Pol ski. Oczy prze cie -
ra łem ze zdzi wie nia wi dząc du mę i ra -

dość na po ma lo wa nych w bar wach na -
ro do wych twa rzach na szych ki bi ców,
któ rzy w tych do brych i tych złych mo -
men tach by li z na szą dru ży ną. Ser ce ra -
do wa ło się czło wie ko wi na wi dok se tek
sa mo cho dów przy stro jo nych w bia ło -
-czer wo ne cho rą giew ki. 

Ma ni fe sto wa nie uczuć pa trio tycz -
nych wi docz ne by ło na każ dym nie -
omal miej scu, na sta dio nie, w stre fie,
na uli cy, w ka wiar ni i pu bie. Wszę dzie
wi dać by ło ten ra do sny pa trio tyzm,
któ re go za zwy czaj nam tak bar dzo bra -
ku je na co dzień. Jak ni gdy do tąd bar -
dzo dum ni by li śmy z te go, że je ste śmy
Po la ka mi. W wiel ką du mę wpra wia ły
nas cie płe i jak że po zy tyw nie wy po wia -
da ne przez cu dzo ziem ców opi nie o na -

szym kra ju, o na szej go spo dar ce, o kul -
tu rze i o hi sto rii, o zna ko mi cie or ga ni -
za cyj nie przy go to wa nych mi strzo -
stwach Eu ro py.

Te go, tak do bre go ob ra zu nie by ły
w sta nie na wet za ma zać nie któ re pu bli -
ka cje za miesz czo ne w me diach za gra -
nicz nych o wy bry kach i za dy mach chu -
li ga nów i ki bo li ro dzi me go i ob ce go
po cho dze nia, któ rzy w War sza wie,
w Po zna niu, w Gdań sku i we Wro cła -
wiu wsz czy na li bur dy ulicz ne i sta dio -
no we, zmu sza jąc służ by po rząd ko we
do sku tecz nej in ter wen cji. Tych po -
nad 500 za trzy ma nych ki bo li, któ rzy
po słu ży li ja ko do sko na ły pre tekst
do pu bli ko wa nia w nie któ rych ty tu łach
pra sy fran cu skiej, an giel skiej czy nie -
miec kiej nie po chleb nych nam ar ty ku -
łów, z wy raź nym ak cen tem an ty pol -
skim, nie za ma za ło praw dzi we go ob ra -
zu mi strzostw i wspa nia łej at mos fe ry
pa nu ją cej na sta dio nach i w stre fach ki -
bi ca. 

Jak że wiel kie by ło mo je zdzi wie nie
i za sko cze nie, kie dy po prze gra nym
przez nas me czu z Cze cha mi, na sta -
dio nie we Wro cła wiu po nad 30 ty sięcz -
na wi dow nia że gna ła Cze chów okla ska -
mi, a z sek to ra cze skie go do cho dzi ły
grom kie sło wa wy po wia da ne przez pa -
ro ty sięcz ny tłum cze skich ki bi -
ców – Pol ska, Pol ska, Pol ska. Jak że to
by ło nie sa mo wi te, kie dy re pre zen ta cja
Ir lan dii, prze gry wa ją ca 0:4 z Hisz pa nią,
do pin go wa na by ła przez swo ich ki bi -
ców gło śnym śpie wem, kie dy ci wspa -
nia li ki bi ce, któ rzy swo ją nie zwy kłą po -
sta wą za słu ży li so bie na wiel ką sym pa -
tię nas wszyst kich, do ostat nich se kund

spo tka nia i jesz cze dłu go, dłu go
po nim swo im do pin giem udo wad nia li
że są ca łym ser cem ze swo ją dru ży ną. 

Jak że wy mow nym ob ra zem był wi -
dok po wra ca ją cych z me czu Pol ska -Ro sja
ki bi ców pol skich i ro syj skich, któ rzy
z uśmie chem na twa rzy, w przy ja znych
uści skach i wza jem nych, ser decz nych ge -
stach wspól nie wra ca li do do mów. Oglą -
da jąc te i in ne sce ny aż trud no by ło uwie -
rzyć że one ma ją miej sce. Zro zu mia łem,
że na na szych oczach ro dzi się zu peł nie
in na rze czy wi stość. Że me cze na sta dio -
nach nie bę dą dzie lić a łą czyć ki bi ców
swo ich dru żyn.

Choć do za koń cze nia EU RO po -
zo sta ło jesz cze dwa ty go dnie to już dziś
moż na po wie dzieć, że by ły to jed ne
z naj le piej zor ga ni zo wa nych mi strzostw

Eu ro py. Na le ży tyl ko cie szyć się, że ich
współ go spo da rzem i współ or ga ni za to -
rem był nasz kraj. Środ ki i trud pra cy
nie wąt pli wie opła cał się. Pol ska bar dzo
wy raź nie zy ska ła na swo im wi ze run ku.
Po ka za ła że je ste śmy bar dzo zdol nym
i pra co wi tym na ro dem, do brym or ga -
ni za to rem i go spo da rzem, któ ry zro bił
wszyst ko aby za gra nicz ni go ście czu li
się w na szym kra ju, jak u sie bie w do -
mu. I tak się czu li, o czym do bit nie
mó wią wy po wia da ne przez ob co kra -
jow ców opi nie. 

O tym, że mi strzo stwa Eu ro py
przy nio są nam ocze ki wa ne ko rzy ści je -
stem głę bo ko prze ko na ny. Set ki ty się cy
ki bi ców na sta dio nach i mi lio ny sie dzą -
cych przed te le wi zo ra mi zo ba czy ło
na wła sne oczy Pol skę no wo cze sną, go -
spo dar ną i przy ja zną dla każ de go, kto
od wie dza nasz kraj. I oto w grun cie rze -
czy nam wszyst kim cho dzi ło.

AN DRZEJ BO RYC KI

Na Tapecie 3
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Na sza bia ło -czer wo na



Pa nie Pre ze sie, jak oce nia pan
ubie gły rok je śli cho dzi o wy ni ki fi -
nan so we Nad wi ślań skie go Ban ku
Spół dziel cze go w Sol cu -Zdro ju? 

My ślę, że mo że my za li czyć ubie -
gły rok do uda nych. Upły nął on
pod zna kiem dal sze go umac nia nia po -
zy cji Ban ku w śro do wi sku lo kal nym
a wy ge ne ro wa ny na ko niec 2011 ro ku
zysk net to na po zio mie 2,5 mi lio -
na zło tych po zwo li na za si le nie fun du -
szy wła snych nie po dziel nych w ce lu
wzro stu moż li wo ści in we sty cyj nych
Ban ku.
O do brej kon dy cji każ de go Ban ku,
w tym rów nież pań skie go, świad -
czy dy na mi ka su my bi lan so wej
i wy pra co wa ny zysk net to. W ubie -
głym ro ku zysk był wyż szy w po -
rów na niu do ro ku 2010 o po nad 22
proc. i wy niósł 2.533 tys. zł. Na co
zo sta nie on prze zna czo ny?

Zysk zo sta nie prze zna czo ny w ca -
ło ści na za si le nie fun du szu za so bo we -
go Ban ku w ce lu dal szej po pra wy
struk tu ry ka pi ta ło wej po przez zwięk -
sze nie udzia łu ka pi ta łów pod sta wo -
wych. W na szym Ban ku od wie lu lat
pro wa dzo na jest mo im zda niem mą -
dra po li ty ka po zo sta wia nia wy pra co -
wa nych zy sków i za li cza nia ich do ka -
pi ta łów. 
Po da ne przez pa na na Ze bra niu
Przed sta wi cie li da ne świad czą
o bar dzo do brej kon dy cji fi nan so -
wej Ban ku. W czym na le ży upa try -
wać ten suk ces?

Tak, moż na po wie dzieć, że uda ło
się nam osią gnąć suk ces. Nie tyl ko
ten eko no micz ny i fi nan so wy, choć
te są bar dzo waż ne. Ale naj więk szą
sa tys fak cję ma my z te go, że uda ło się
nam za trud nić ze spół pra cow ni ków,
któ ry jest fi la rem na sze go Ban ku.
Na si lu dzie są war to ścią na sze go Ban -
ku. Do osią gnię cia suk ce su przy czy -
ni ło się nie wąt pli wie rów nież to, że
ma my wła ści wie wszyst ko czym dys -
po nu ją ban ki ko mer cyj ne i pro duk to -
wo i tech nicz nie. Bar dzo waż ny jest
też fakt, że klien ci z każ de go miej sca
mo gą zle cić nam każ dą usłu gę, bo
pla ców ki są scen tra li zo wa ne.
Pa nie pre ze sie, na czym pań skim
zda niem po le ga do bre i sku tecz ne
za rzą dza nie ta ką fir mą fi nan so wą
ja ką jest Nad wi ślań ski Bank Spół -
dziel czy?

My ślę, że z per spek ty wy cza su
moż na za uwa żyć, że to co za in we sto -
wa li śmy w bu do wa nie wi ze run ku na -
szych pla có wek, w uno wo cze śnia nie
sys te mów in for ma tycz nych, w prze bu -
do wę ofer ty pro duk to wej oraz do bór
ka dry te raz za czy na pro cen to wać. Po -
przez „wy wa żo ne” de cy zje i cięż ką
pra cę udo wod ni li śmy, że je ste śmy in -
sty tu cją sta bil ną, od por ną na za wi ro -
wa nia ryn ków fi nan so wych. 
Na pol skim ryn ku fi nan so wym
z każ dym nie omal ro kiem ro bi się
co raz cia śniej. Te wiel kie i te
mniej sze Ban ki ro bią wszyst ko,
aby jak naj sku tecz niej kon ku ro wać
ze so bą, aby jak naj wię cej po zy -
skać dla sie bie po ten cjal nych
klien tów. Jak w tej kon ku ren cji od -
naj du je się pań ski Bank?

Tak, to praw da. Kon ku ren cja jest
co raz więk sza, a wy ma ga nia sta wia ne
in sty tu cjom fi nan so wym przez nad zór
kra jo wy i wy tycz ne z Unii Eu ro pej skiej
są co raz więk sze. Ta kiej sy tu acji za wsze

to wa rzy szy strach i oba wa, ale to jest
na tu ral ny i zdro wy od ruch, wręcz sta -
no wi si łę na pę do wą do dzia ła nia. Nie -
po ko ją ce by ło by, gdy by po prze stać
na do tych cza so wych osią gnię ciach.
Ozna cza ło by to, że lek ce wa ży my kon -
ku ren cję, a ta kie zja wi sko mo gło by
skut ko wać je dy nie po raż ką Ban ku.
Waż ne jest, aby we wła ści wy spo sób
prze kształ cić strach w sku tecz ne dzia -
ła nie.
Jak pań skim zda niem po strze ga ny
jest przez swo ich klien tów Nad wi -
ślań ski Bank Spół dziel czy w Sol -
cu -Zdro ju?

Jed nym z naj waż niej szych ele -
men tów pro ce su świad cze nia usług są
lu dzie – usłu go daw ca i usłu go bior ca.
Każ dy czło wiek ma po trze bę in dy wi -
du al ne go trak to wa nia, zro zu mie nia
je go wła snych po trzeb i ocze ki wań.
Aby jak naj le piej speł nić ocze ki wa nia
na szych Klien tów, umoż li wić im pro -
sty, oszczęd ny i no wo cze sny spo sób
za rzą dza nia środ ka mi pie nięż ny mi
sta ra my się do pa so wać ofer tę Ban ku
do wy ma gań i po trzeb na szych Klien -
tów i co naj waż niej sze ma my czas dla
Klien tów. My ślę, że dzię ki te mu na si
Klien ci po strze ga ją nas ja ko in sty tu -
cję fi nan so wą świad czą cą pro fe sjo nal -
ne usłu gi o wy so kim stan dar dzie, jed -
no cze śnie wia ry god ną i gwa ran tu ją cą
bez pie czeń stwo środ ków. Do za rzą -
dza nia fi nan sa mi po trzeb ne jest za -
ufa nie. My ślę, że nasz Bank cie szy się
wła śnie za ufa niem.
O za do wo le niu Klien tów z ofe ro -
wa nych przez Bank usług świad -
czy nie tyl ko peł ny pro fe sjo na lizm,
ale tak że ja kość i atrak cyj ność
świad czo nych usług i ofe ro wa ne -

go pro duk tu ban ko we go. O ja kie
no we, atrak cyj ne pro duk ty ofe ro -
wa ne dla Klien ta wzbo ga ci się
w tym ro ku pań ski Bank?

Aby „nie wy paść” z ryn ku bę dzie -
my ca ły czas uno wo cze śniać na szą
ofer tę i do pa so wy wać do wy ma gań na -
szych Klien tów, za rów no biz ne so wych,
jak i in dy wi du al nych. W bie żą cym ro -
ku wzbo ga ci my na szą ofer tę o usłu gi
elek tro nicz ne oraz pro duk ty de po zy -
to wo -kre dy to we.
Po przez swo ją dzia łal ność Nad wi -
ślań ski Bank Spół dziel czy w Sol -
cu -Zdro ju zy skał so bie opi nię
przy ja znej in sty tu cji fi nan so wej,
za cho wu ją cej war to ści god ne tej
pla ców ki. Czy mógł by pan roz wi -
nąć myśl, co kry je się pod okre śle -
niem przy ja zny Bank?

Je ste śmy li de rem usług fi nan so -
wych na ryn ku lo kal nym, za cho wu jąc
war to ści god ne przy ja znej in sty tu cji fi -

nan so wej. Na sza więź ze spo łecz no ścią
bu do wa na jest przez dłu gie la ta. Na sza
tra dy cja jest sil na, a wie dza o śro do wi -
sku lo kal nym bar dzo du ża. W spo łecz -
no ści lo kal nej, gmin nej ko rzy sta nie
z usług miej sco we go Ban ku jest tra dy -
cją po ko le nio wą. Sta ra my się po ma gać
tym, któ rzy naj bar dziej te go po trze bu -
ją, a któ rych Ban ki ko mer cyj ne na wet
nie za uwa ża ją.
Ja kie dzia ła nia za mie rza pod jąć
w tym ro ku Za rząd Nad wi ślań skie -
go Ban ku Spół dziel cze go w Sol cu -
-Zdro ju aby utrzy mać po zy cję li de -
ra ryn ku lo kal ne go?

Za mie rza my przede wszyst kim da -
lej pra co wać na za ufa nie Klien tów do -
pa so wu jąc ofer tę do ich po trzeb, sto -
su jąc czy tel ność za pi sów umów oraz
rze tel ną i zro zu mia łą in for ma cję.
Ogól nie mó wiąc w pierw szej ko lej no -
ści kie ro wać się in te re sem Klien ta.
Na ta kim dzia ła niu bu du je się ka pi tał.
Krót ko mó wiąc w in te re sie mu szą być
dwie stro ny, któ re są za do wo lo ne ze
współ pra cy.
Nad wi ślań ski Bank Spół dziel czy to
nie tyl ko 20 od dzia łów, 122 za trud -
nio ne w Ban ku oso by, to tak że,
a mo że przede wszyst kim za da nia
ja kie wy zna czył on so bie do re ali -
za cji. Ja kie są głów ne prze sła nia
w dzia łal no ści NBS?

Mi sją na sze go Ban ku jest świad -
cze nie w spo sób pro fe sjo nal ny usług
fi nan so wych o wy so kim stan dar dzie,
za pew nia ją cych za do wo le nie Klien tów.
No wo cze sność, efek tyw ność, in no wa -
cyj ność i ostroż ność gwa ran tu ją ca bez -
pie czeń stwo środ ków na szych Klien -
tów to ce chy na sze go Ban ku waż ne
dziś i w przy szło ści. 

O ja kie no we in we sty cje wzbo ga ci
się w tym ro ku pań ski Bank?

Ma my w pla nach dal sze uno wo -
cze śnia nie i roz bu do wy wa nie na -
szych sys te mów in for ma tycz nych.
Z koń cem 2011 ro ku otwo rzy li śmy
no wy od dział w Tar no wie a w pla -
nach ma my otwar cie ko lej nej pla -
ców ki w Kra ko wie.
Czy pań ski Bank przy go to wa ny
jest w peł ni do sku tecz ne go kon -
ku ro wa nia na lo kal nym ryn ku fi -
nan so wym?

Ni gdy nie ma 100 proc. pew no ści.
Licz ba ban ków i in sty tu cji pa ra ban ko -
wych na ryn ku wciąż wzra sta. Zmu sza
nas to do po dej mo wa nia ko lej nych
dzia łań. Osią gnię te wy ni ki nie po zwa -
la ją spo cząć na lau rach, ale mo ty wu ją
do dal sze go dzia ła nia. Sta ra my się
kon ku ro wać ja ko ścią i ce ną na szych
pro duk tów. Chce my być po strze ga ni
ja ko Bank otwar ty i so lid ny i na ta ką
opi nię wciąż pra cu je my.
Ja kie jest naj więk sze pań skie ma -
rze nie ja ko pre ze sa Nad wi ślań -
skie go Ban ku Spół dziel cze go
w Sol cu -Zdro ju?

Ro snąć w si łę ilo ścią otwie ra nych
pla có wek i ob słu gi wa nych Klien tów.
Mo im ma rze niem jest sys te ma tycz ny
i zrów no wa żo ny roz wój Ban ku po -
twier dzo ny przy ro stem su my bi lan so -
wej net to, przy ro stem de po zy tów
i udzie lo nych kre dy tów. Ja ko pra co -
daw ca chciał bym też móc przyj mo wać
no wych pra cow ni ków, gdyż ubo le wam,
że w Pol sce cią gle mar no wa ny jest po -
ten cjał ab sol wen tów uczel ni eko no -
micz nych, przy go to wa nych do pra cy
w in sty tu cjach fi nan so wych.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Wywiad4 Czwartek, 21 czerwca 2012
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kontakt@odszkodawania-busko.pl

Na sukces pracują wszyscy
Z prezesem Zarządu Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju KRZYSZTOFEM CZERWCEM rozmawia Andrzej Borycki.
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W so bo tę, 16 czerw ca, jak co ro ku
na po la nie Wy kus, po ło żo nej w Pusz -
czy Jo dło wej, spo tka li się po li cjan ci
Gar ni zo nu Świę to krzy skie go, przed -
sta wi cie le władz wo je wódz kich i sa -
mo rzą do wych, żoł nie rze oraz przed -
sta wi cie le Har cer stwa Rze czy po spo -
li tej. 

W ten oto spo sób po raz ko lej ny
uczczo no ży cie i dzia łal ność ma jo ra Ja -
na Piw ni ka „Po nu re go”, któ ry od 21 lat
jest pa tro nem Po li cji Świę to krzy skiej.

W cza sie uro czy sto ści od zna czo ny zo -
stał po li cjant, któ re go rze tel na służ ba
przy czy ni ła się do wzro stu po sza no wa -
nia pra wa i wzmoc nie nia au to ry te tu Po -
li cji. 

Po la na „Wy kus”, po ło żo na w La -
sach Sie kie rzyń skich w Pusz czy Jo dło -
wej, już po raz ko lej ny by ła świad kiem
uro czy sto ści po świę co nych ży ciu i dzia -
łal no ści ma jo ra Ja na Piw ni ka „Po nu re -
go”. W ob cho dach udział wzię li: człon -
ko wie Ka pi tu ły Od zna ki im. mjr Ja -

na Piw ni ka „Po nu re go”,
Pierw szy Za stęp ca Świę to -
krzy skie go Ko men dan ta Wo -
je wódz kie go Po li cji w Kiel -
cach pod insp. Ra fał Der lat -
ka, przed sta wi cie le władz wo -
je wódz kich z wo je wo dą Bo -
żen ty ną Pał ką – Ko ru bą  i sa -
mo rzą do wych re gio nu świę -
to krzy skie go z mar szał kiem
wo je wódz twa Ada mem Ja ru -
ba sem, stu den ci Wyż szej
Szko ły Han dlo wej, żoł nie rze
oraz har ce rze. 

Wśród uczest ni ków uro -
czy sto ści nie bra ko wa ło tak że
po li cjan tów Gar ni zo nu Świę -
to krzy skie go dla któ rych „Po nu ry”,
aspi rant Po li cji Pań stwo wej, od 1991 ro -
ku jest ich pa tro nem. W tym ro ku Ho -
no ro wą Od zna ką „Po nu re go” od zna -
czo no Na czel ni ka Wy dzia łu Kry mi nal -
ne go Ko men dy Miej skiej Po li cji w Kiel -
cach pod kom. Pio tra Ja ni ka, któ ry jak
uzna ła ka pi tu ła jest bez kom pro mi so wy
w zwal cza niu prze stęp czo ści. Od zna ka
już od 8 lat jest przy zna wa na po li cjan -
tom, któ rzy wy ka za li się szcze gól nym
po świę ce niem, nie prze cięt ną od wa gą
lub mą dro ścią i da le ko wzrocz no ścią
w kie ro wa niu dzia ła nia mi Po li cji je śli
w re zul ta cie na stą pi ła po pra wa sta nu
bez pie czeń stwa. Dwa la ta te mu, po -
śmiert nie od zna kę przy zna no za mor do -

wa ne mu 10 lu te go 2010 ro ku w War sza -
wie po li cjan to wi pod ko mi sa rzo wi An -
drze jo wi Stru jo wi. 

Za wy bit ne za słu gi w utrwa la niu pa -

mię ci o lu dziach i ich czy -
nach w wal ce o nie pod le głość
Pol ski pod czas dru giej woj ny
świa to wej i po jej za koń cze -
niu Me da lem „Pro Me mo ria”
od zna czo no dwie oso by.

Na za koń cze nie uro czy -
sto ści, przy ka plicz ce – po -
mni ku, zło żo ne zo sta ły kwia -
ty i za pa lo no zni cze.

Or ga ni za to rem uro czy -
sto ści by ło Śro do wi sko Świę -
to krzy skich Zgru po wań Par -
ty zanc kich Ar mii Kra jo wej
„Po nu ry – Nurt” wspól nie
z Ob wo dem Świę to krzy skim
Związ ku Har cer stwa Rze czy -

po spo li tej przy współ udzia le Ko men dy
Wo je wódz kiej Po li cji w Kiel cach. 

KWP 

W ser cu Gór Świę to krzy skich



Z Życia Miasta6 Czwartek, 21 czerwca 2012
XVIII Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zycz ny im. Kry sty ny Jam roz.

Fe sti wal wiel kich gwiazd
Bu skie Sa mo rzą do we

Cen trum Kul tu ry za pra -
sza me lo ma nów na naj -
waż niej sze wy da rze nie ar -
ty stycz ne wo je wódz twa
ś w i ę  t o  k r z y  s k i e  g o
na XVIII Fe sti wal Mu zycz -
ny im. K. Jam roz. Te go -
rocz na edy cja za po wia da
się wy jąt ko wo. Obok naj -
więk szych gwiazd mu zy ki
kla sycz nej na fe sti wa lo wej
sce nie za pre zen tu ją się
przed sta wi cie li nie co lżej -
szej mu zy. 

Szcze gól nie eks cy tu ją cy
bę dzie kon cert jed ne go
z naj więk szych pia ni stów
świa ta Da ni ła Tri fo no wa.
Jak zwy kle ze swo ją wier ną
pu blicz no ścią spo tka się
cha ry zma tycz ny Bo gu sław
Ka czyń ski. Z nie cier pli wo -
ścią ocze ku je my na spo -
tka nie z mu zy ką Krze si mi -
ra Dęb skie go oraz na kon -
cert An ny Ma rii Jo pek.
Ko lej ny raz or ga ni za to rzy
pro po nu ją wiel ką for mę
sce nicz ną, tym ra zem ar -
cy dzie ło Sta ni sła wa Mo -
niusz ki „Strasz ny Dwór”. 

Obok kon cer tów bi le -
to wa nych przy go to wa no
wie le wy da rzeń bez płat -
nych z któ rych na uwa gę
za słu gu ją kon cer ty w świą -
ty niach, w tym Re qu iem
W. A. Mo zar ta de dy ko wa -
ne dr Szy mo no wi Star kie -
wi czo wi oraz noc ny kon -
cert „Trzech te no rów”
w par ku zdro jo wym. Nie
za brak nie rów nież kon cer -
tów pro me na do wych
i spo tkań w ka wia ren ce fe -
sti wa lo wej.

Szcze gó ło wy pro gram
fe sti wa lu jest do stęp ny
na za łą czo nym afi szu. Re -
zer wa cja i sprze daż bi le -
tów i kar ne tów jest pro wa -
dzo na w Bu skim Sa mo -
rzą do wym Cen trum Kul -
tu ry. Szcze gó ło we in for -
ma cje pod nu me rem te le -
fo nu 41 378 17 29. Za pra -
sza my. 



Region 7

reklama

Po nad mi lion 
na no wą ka na li za cję
Na uli cy Li po wej w Bu sku -Zdro ju oraz w Sie sła wi cach za koń czo no pra -
ce przy bu do wie sys te mu ka na li za cji desz czo wej. W ra mach za da nia
na uli cy Li po wej wy ko na no ka nał desz czo wy wraz z przy ka na li ka mi, za -
mon to wa no tak że no wo cze sny se pa ra tor ko ale scen cyj ny dla oczysz -
cze nia ście ków desz czo wych. Koń co wym eta pem in we sty cji w tej czę -
ści mia sta by ło po ło że nie no wej as fal to wej na wierzch ni jezd ni, za mon -
to wa nie kra węż ni ków i wy re mon to wa nie za tok po sto jo wych. Do dat ko -
wo na uli cy So le bę dą cej w bez po śred nim są siedz twie z uli cą Li po wą,
wy ko na no ście ki przy kra węż ni ko we, któ re ma ją na ce lu po pra wić jej
od wod nie nie. 

W Sie sła wi cach, w ra mach za da nia, wy bu do wa no ko lek to ry desz czo we wraz
z przy ka na li ka mi. Ze wzglę du na wy so ki po ziom wód grun to wych wy ko na no sys -
tem dre nar ski, od two rzo no no we ro wy przy droż ne, któ re umoc nio no ele men ta mi
be to no wy mi. Pra ce te ma ją za za da nie za bez pie czyć go spo dar stwa przed pod to pie -
nia mi. 

Koszt in we sty cji wy niósł po nad mi lion zło tych, z cze go 324 135 zło tych
gmi na Bu sko -Zdrój otrzy ma ła w ra mach po życz ki z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Kiel cach. W la tach ubie głych ze
środ ków po zy ska nych z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej wy ko na no oczysz czal nie wód desz czo wych wraz z ka na li za cją
desz czo wą na uli cy Rey mon ta, w re jo nie ul. Ku so ciń skie go oraz ul. Wa ryń skie -
go w Bu sku -Zdro ju.

TEKST EHR, FO TO. WK

K O M U N I K A T
ZMIA NA OR GA NI ZA CJI RU CHU 

W ULI CY 1 MA JA W BU SKU -ZDRO JU
Od 25 czerw ca 2012 r. w Bu sku -Zdro ju na stą pi za mia na or ga ni za cji ru chu

w uli cy 1-go Ma ja na od cin ku od skrzy żo wa nia od ul. 12-go Stycz nia do ul. gen
F. Rze wu skie go. Za sad ni czą zmia ną bę dzie przy wró ce nie ru chu dwu kie run ko we -
go dla po jaz dów TA XI, służb miej skich i po jaz dów po sia da ją cych wi nie tę wy da -
ną przez Urząd Mia sta i Gmi ny Bu sko -Zdrój. Upraw nio ny mi oso ba mi bę dą rów -
nież oso by po sia da ją ce skie ro wa nie na le cze nie lub kar tę wy pi su.

Oni cze ka ją na po moc
Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom
po Po le głych Po li cjan tach roz po czę ła
ogól no kra jo wą zbiór kę pu blicz ną. Pie -
nią dze uzy ska ne w ten spo sób po mo gą
wie lu pod opiecz nym Fun da cji. 

Od 1990 ro ku, w wy ni ku agre sji
prze stęp ców i wszel kie go ro dza ju wy pad -
ków w cza sie służ by, zgi nę ło 90 funk cjo -
na riu szy. Fun da cja Po mo cy Wdo wom
i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach
od 1997 ro ku po ma ga ma te rial nie wdo -
wom i dzie ciom zmar łych funk cjo na riu -
szy. Ota cza ich opie ką zdro wot ną, or ga -
ni zu je dla dzie ci wa ka cje, współ f i nan su je
ich na ukę oraz świad czy po moc rze czo -
wą. Fun du sze na re ali za cję tych ce lów
Fun da cja uzy sku je dzię ki za an ga żo wa niu
śro do wi ska po li cyj ne go oraz hoj no ści
i do bro czyn no ści lu dzi, do strze ga ją cych
po trze bę wspie ra nia ro dzin, któ re tak
cięż ko do świad czył los.

Świę to krzy ski Ko men dant Wo je wódz ki
Po li cji w Kiel cach insp. Ja ro sław Szym czyk
zwra ca się do pod le głych mu po li cjan tów
z proś bą o pa mięć i po trze bę wspo ma ga nia
osie ro co nych ro dzin ko le gów. Dar czyń cą
mo że być każ dy. Pie nią dze moż na prze ka -
zy wać do peł no moc ni ka Świę to krzy skie go
Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji w Kiel -
cach do spraw Fun da cji Po mo cy Wdo wom
i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach. Te le -
fon kon tak to wy 41 349 29 21 lub
723 192 251.

Szczę ście 
w nie szczę ściu
33-let nia ko bie ta wraz dwoj giem dzie ci
da cho wa ła ci tro enem w przy droż nym
ro wie. Na szczę ście ma łym pa sa że rom,
po za drob ny mi po tłu cze nia mi cia ła, nic
się nie sta ło.

Do groź nie wy glą da ją ce go wy pad ku
dro go we go do szło w so bo tę, 16 czerw ca
w miej sco wo ści Klę pie Dol ne w gmi nie
Stop ni ca. Na pro stym od cin ku dro gi Stop -
ni ca -Ole śni ca kie ru ją ca sa mo cho dem oso -
bo wym mar ki Ci tro en Sa ra 33-let nia ko bie -
ta wje cha ła do przy droż ne go ro wu, a na -
stęp nie da cho wa ła. 

W sa mo cho dzie, któ ry da cho wał,
na tyl nym sie dze niu znaj do wa ły się dzie ci
kie ru ją cej, dwóch chłop ców w wie ku 6 i 8
lat. Ma li pa sa że ro wie, po udzie le niu im
pierw szej po mo cy, do wie zie ni zo sta li wraz
z mat ką, któ ra nie do zna ła żad nych ob ra -
żeń cia ła, do szpi ta la w Kiel cach. Dzie ci do -
zna ły ogól nych po tłu czeń i drob nych otarć
na skór ka. Po ba da niach po zo sta ły na ob ser -
wa cji w szpi ta lu. Po stę po wa nie pro wa dzi
Ko mi sa riat Po li cji w Stop ni cy.

AB

Uderzył 
w przepust drogowy
W so bo tę, 9 czerw ca kil ka mi nut przed go dzi ną 5.00 ra no ofi cer dy żur -
ny Po wia to we go Sta no wi sko Kie ro wa nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Bu sku -Zdro ju otrzy mał zgło sze nie o wy pad ku dro go wym w miej sco -
wo ści Ka me du ły w gmi nie Bu sko -Zdrój. Po przy ję ciu za wia do mie nia na -
tych miast na miej sce zda rze nia skie ro wa no dwa za stę py stra ża ków
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej z Bu ska i z Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej w Szań cu.

Po przy jeź dzie na miej sce zda rze nia stwier dzo no, że sa mo chód oso bo wy
Au di A4 wje chał do ro wu, ude rzył w prze pust dro go wy od któ re go się od bił
i po now nie sta nął na jezd ni. W wy ni ku ude rze nia uszko dze niu uległ ca ły przód
sa mo cho du. Kie ru ją cy po jaz dem zo stał prze wie zio ny do szpi ta la.

Dzia ła nia stra ży po le ga ły na za bez pie cze niu miej sca zda rze nia, odłą cze niu
aku mu la to rów i usu nię ciu nie czy sto ści po wy pad ko wych. Usta le nie, co do przy -
czy ny wy pad ku pro wa dzi po li cja. 

AB
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Zga dzam się z opi nią wy ra żo ną
w ar ty ku le pt. „Cze go oczy nie wi -
dzą” że w przy pad ku pry wa ty za cji
bu skie go uzdro wi ska nie li czą się
lu dzie, a li czy się tyl ko ka sa. Lu -
dzie, któ rzy od wie lu lat pra co wa li
na bu skie uzdro wi sko za nie wiel kie
wy na gro dze nie wy sta wie ni są dziś
na wiel ką pró bę. Ich przy szłość,
w przy pad ku pry wa ty za cji uzdro wi -
ska, sta nie pod wiel kim zna kiem za -
py ta nia. Obec nie w Uzdro wi sku Bu -
sko -Zdrój SA pra cu je 700 osób.
Pra cow ni cy zwią za ni są z fir mą tak,
że pra cu ją w niej ca ły mi ro dzi na mi
tj. oj ciec, mat ka, cór ka i syn. Uzdro -
wi sko to tak że kil ka set osób za trud -
nio nych w fir mach ko ope ru ją cych,
do star cza ją cych swo je to wa ry
i świad czą cy swo je usłu gi. 

Kto po nie sie kosz ty ewen tu al nych
zwol nień tych pra cow ni ków? Czy to
nie Pań stwo z jed nej stro ny za ro bi
na sprze da ży fir my, a z dru giej bę dzie
mu sia ło wy go spo da ro wać pie nią dze
na wy pła tę za sił ków dla bez ro bot nych
i sfi nan so wać opie kę zdro wot ną dla lu -
dzi, któ rzy nie bę dą mo gli od na leźć się
w no wej sy tu acji? Nie ste ty w Bu sku nie
ma moż li wo ści przej ścia płyn ne go
z jed nej pra cy do dru giej, bo jej po pro -
stu nie ma. 

W ar ty ku le opu bli ko wa nym
w po przed nim nu me rze Extra Kor so

pod kre ślo ne by ło, że kwo ty otrzy -
my wa ne od Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia dla uzdro wi ska są zbyt ni -
skie. Po stro nie uzdro wi ska pa da ją
ar gu men ty uza sad nio ne in te re sem
spo łecz nym, na to miast po stro nie
NFZ pro ste wy li cze nia tań szych ofe -
ren tów i prze pi sy. Oczy wi ście kon -
ku ren cja w dzie dzi nie re ha bi li ta cji
i lecz nic twa sa na to ryj ne go jest już
w Bu sku nie ma ła i kon ku ren ci do -
tych cza so we go mo no po li sty bę dą
zdo by wać co raz więk szą część je go
ryn ku. Czy to cza sem nie od by wa
się zno wu kosz tem uzdro wi ska? Czy
pra cow ni cy uzdro wi ska ta cy jak le -
ka rze, pie lę gniar ki, ma sa ży ści itd.
nie pra cu ją cza sem w in nych pod -
mio tach na umo wę -zle ce nie dzię ki
te mu, że w uzdro wi sku ma ją umo wę
o pra cę? Ile z ko lei osób pra cu ją cych
w pry wat nych pod mio tach ma tzw.
„śmie cio we umo wy” a ile nie ma ich
wca le? 

W uzdro wi sku funk cjo nu je wie le
eta tów spo wo do wa nych wła śnie struk -
tu rą or ga ni za cyj ną tj. ilo ścią róż nych
ro dza jów dzia łal no ści oraz ilo ścią
obiek tów. Któ ry z pry wat nych obiek -
tów pro wa dzi pro duk cję wo dy tzn. Bu -
sko wian ki, wy do by wa wo dę, oczysz cza
ście ki itd. Po za tym za trud nia nie tak
du żej ilo ści osób wy ma ga od po wied -
niej ka dry do ich ob słu gi. Ilość obiek -

tów też nie jest bez zna cze nia. W każ -
dym obiek cie po wie la ją się sta no wi ska:
kie row ni ka, kon ser wa to ra, pra cow ni -
ków po moc ni czych, ku cha rek, kel ne -
rek, pie lę gnia rek, le ka rzy itd. Do dat ko -
wo by cie Spół ką Skar bu Pań stwa to też
za pew ne ko lej ne obo wiąz ki.

Pry wa ty za cja nie sie na dzie ję na po -
dob ne za cho wa nia, ja kie są w pry wat -
nych pod mio tach uzdro wi sko wych,
a przez to na pod nie sie nie kon ku ren -
cyj no ści i ob ni że nie kosz tów. Pry wa ty -
za cja mo że wią zać się rów nież z moż li -
wo ścią do ka pi ta li zo wa nia uzdro wi ska
przez no we go wła ści cie la. Pro blem

w tym, że nie jest wia do mo, kto nim
bę dzie, ten bo ga ty przed się bior ca z za -
sob nym port fe lem, czy też ten bied ny,
któ re go by ło le d wie stać na za kup
uzdro wi ska. 

Mo że sa mo rząd. Ale sa mo rząd to
wy bo ry, zmie nia ją cy się lu dzie we wła -
dzach or ga nu wła ści ciel skie go. Rząd to
ta kie sa me wy bo ry jak sa mo rzą du
i zmie nia ją cy się co czte ry la ta lu dzie
we wła dzach or ga nu wła ści ciel skie go.
Pro ble my, któ re roz wią zał by sa mo rząd
to ra cjo nal ne go spo da ro wa nie źró dła mi
wód siarcz ko wych oraz od biór ście ków
po ką pie lo wych.

Zga dzam się, że Spół ka już daw -
no zgu bi ła, al bo też po dzie li ła się
swo ją mar ką han dlo wą z no wo pow -
sta ły mi pod mio ta mi sa na to ryj ny mi.
Wy ma ga to wy ja śnie nia, gdyż spra wa
do ty czy nie wła ści wej na zwy fir my, bo
co to jest uzdro wi sko? 

We dług Wi ki pe dii:” Uzdro wi -
sko – miej sco wość dys po nu ją ca na tu -
ral ny mi czyn ni ka mi lecz ni czy mi,
do któ rych za li cza się wo dy mi ne ral -
ne oraz wła ści wo ści kli ma tycz ne.
W Pol sce ter min uzdro wi ska zo stał
zde fi nio wa ny usta wo wo ja ko ob szar,
na te re nie któ re go pro wa dzo ne jest
lecz nic two uzdro wi sko we, wy dzie lo ny
w ce lu wy ko rzy sta nia i ochro ny znaj -
du ją cych się na je go ob sza rze na tu ral -
nych su row ców lecz ni czych”. 

Dla te go pro mo wa nie uzdro wi ska
to pro mo wa nie nie tyl ko Spół ki Ak cyj -
nej, ale i ca łe go ob sza ru stre fy A gdzie
znaj du ją się pod mio ty świad czą ce usłu -
gi uzdro wi sko we. I wy glą da to tak, że
na zwa fir my to za zwy czaj na zwa kon -
kret ne go obiek tu na przy kład „Włók -
niarz”, „Ni da”, „Ra fał” itd. Na to miast
na zwa „Uzdro wi sko Bu sko -Zdrój” S.A.
to nie tyl ko kil ka obiek tów, ale rów nież
to pe wien ob szar te re nu znaj du ją cy się
w Bu sku, na któ rym po bu do wa ne są
róż ne obiek ty.

AN DRZEJ OL SZEW SKI

Śla dem na szych pu bli ka cji.

Li czy się ka sa, a nie lu dzie
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Po nad czter dzie stu wy staw ców
z wo je wódz twa świę to krzy skie go
wzię ło udział w kon kur sie „Na sze
ku li nar ne dzie dzic two”, któ ry
w ostat nią nie dzie lę, 17 czerw ca
od był się w Mu zeum Wsi Kie lec kiej
w To kar ni. Pa trząc na bo ga to za sta -
wio ne, ko lo ro we sto iska, na któ -
rych te go dnia kró lo wa ła tra dy cyj -
na żyw ność moż na śmia ło po wie -
dzieć, że by ło co po dzi wiać i by ło
co sma ko wać.

Te go rocz nej, dwu na stej już z ko lei
edy cji wo je wódz kie go kon kur su „Na sze
ku li nar ne dzie dzic two” to wa rzy szy ła
pięk na, sło necz na i upa la na po go da. W
prze pięk nym oto cze niu daw nych bu -
dow li wiej skich, w so czy stej o tej po rze
ro ku zie le ni swo je pro duk ty ku li nar ne
pre zen to wa ło kil ku dzie się ciu wy staw -
ców z róż nych gmin wo je wódz twa świę -
to krzy skie go. 

Wśród uczest ni ków, wal czą cych o
mia no naj lep sze go pro duk tu tra dy cyj -
ne go nie za bra kło przed sta wi cie li na -
szych po wia tów. W tzw. „okrą gla ku”
spo tkać moż na by ło sto iska z po wia tu
bu skie go, sandomierskiego, ka zi mier -
skie go, piń czow skie go i sta szow skie go.
I tak ze swo im zna ko mi tym pro duk -
tem, na te go rocz nym kon kur sie pre zen -
to wa ła  się pa ni Kry sty na Ku la z Ko ła
Go spo dyń Wiej skich z We łcza w po -
wie cie bu skim, któ ra za chwa la ła czo -
snek z We łcza. Na jed nym ze sto isk

spo tka li śmy pa nią Te re sę Su wa łę z Ki -
ko wa, któ ra w tym ro ku po sta no wi ła
pod bić pod nie bie nia człon ków ko mi sji
i zwie dza ją cych zna ko mi tą tra dy cyj ną
po tra wą  z ja rzę bi ny i mio du. Pa ni Te -
re sa zna na jest w re gio nie świę to krzy -
skim z pro duk cji tra dy cyj nych na le wek
al ko ho lo wych, któ re cie szą się za słu żo -
nym uzna niem ko ne se rów te go trun ku.

Wśród te go rocz nych wy staw ców
nie za bra kło tak że przed sta wi cie li po -
wia tu sta szow skie go. Pan Mi ro sław
Wią cek ku sił zwie dza ją cych swo im nie -
zwy kły mio dem mnisz ko wym. Jak nam
po wie dział, ten nie po wta rzal ny miód
znaj du je swo je szcze gól ne za sto so wa nie

w cho ro bach ser ca, wą tro by i dróg żół -
cio wych, przy nie do krwi sto ści oraz w
sta nach wy czer pa nia psy chicz ne go. –
Dzię ki za war tej w mio dzie mnisz ko -
wym cho li nie ob ni ża się po ziom li pi -
dów w wą tro bie i zwięk sza się efekt żół -
cio pęd ny – mó wi pan Mi ro sław.

Mi łość do ho dow li pszczół odzie -
dzi czył po oj cu, któ ry od po nad pół
wie ku zaj mo wał się ty mi bar dzo po ży -
tecz ny mi owa da mi. Obec nie pa sie ka je -
go li czy 47 uli. Rocz nie w je go do mo -
wej pa sie ce pszczo ły pro du ku ją bli sko
to nę mio du. Po za mio dem mnisz ko -
wym w je go pa sie ce pro du ko wa ny jest
miód wie lo kwia to wy i le śny.

Na ko lej nym sto isku spo tka li śmy
pro dukt nie ty po wy, już bar dzo za po -
mnia ny, po cho dzą cy ze wsi Wy so ki
Śred nie w gmi nie Bo go ria.  Jest nim bu -
ro corz bo go ryj ski. Do rod ny, oka za le
pre zen tu ją cy się na sto isku pro dukt
wzbu dzał wśród zwie dza ją cych po -
wszech ne za in te re so wa nie. Jak przy znał
pan Ry szard Pań czyk w je go wy pro du -
ko wa niu wiel ki udział mia ła je go po nad
70-let nia ma ma, któ ra sztu kę wy pie ku
bu ra ca rza na uczy ła się od swo jej ma my.

Ko mi sja skła da ją ca się z eks per tów
tra dy cyj nej sztu ki ku li nar nej mia ła nie
la da orzech do zgry zie nia. Przy zna no
na gro dy i wy róż nie nia w kil ku na stu ka -

te go riach i pod ka te go riach. Wśród na -
gro dzo nych i wy róż nio nych nie za bra -
kło tak że przed sta wi cie li z na szych po -
wia tów. I tak w ka te go rii I – pro duk ty
re gio nal ne po cho dze nia zwie rzę ce go,
pod ka te go ria 4 - mio dy wy róż nie nie za
miód mnisz ko wy otrzy mał Mi ro sław
Wią cek z Su cho wa li w gmi nie Osiek. W
ka te go rii II – pro duk ty re gio nal ne po -
cho dze nia ro ślin ne go, pod ka te go ria 2 -
prze two ry wa rzyw ne pierw szą na gro dę
zdo by ła za czo snek z We łcza pa ni Kry -
sty na Ku la z Ko ła Go spo dyń Wiej skich
w Weł czu, a pod ka te go rii 4 – wy ro by
cu kier ni cze pierw szą na gro dę otrzy mał
Ry szard Pań czyk ze wsi Wy so ki Śred nie

Na sze ku li nar ne dzie dzic two
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w gmi nie Bo go ria za bu ro co rza bo go -
ryj skie go.

Nie wąt pli wie naj więk szym po wo -
dze niem w cza sie kon kur su cie szy ła się
na lew ka al ko ho lo wa ro dem z Ko ryt ni -
cy. Nic więc dziw ne go, że zda niem ko -
mi sji ten wła śnie tru nek uzy skał naj -
więk sze uzna nie. W ka te go rii III – na -
po je re gio nal ne, w pod ka te go rii 2 – na -
po je al ko ho lo we na lew ka gro dzi sko wa
zwa na po tocz nie „pro bosz czów ka” z
Ko ła Go spo dyń Wiej skich „Ko ryt ni -
czan ki” zdo by ła pierw szą na gro dę.

W tym ro ku kan dy da tem do no -
mi na cji do na gro dy ogól no pol skiej
„Per ła 2012” zo sta ło ma sło chmiel nic -
kie z Okrę go wej Spół dziel ni Mle czar -
skiej w Chmiel ni ku i miód ka zi mier -
ski aka cjo wy.

Po nad to, obec na na kon kur sie eu -
ro de pu tow na do Par la men tu Eu ro pej -
skie go prof. Jo an na Se ny szyn ufun do -
wa ła czte ry wy ciecz ki do Bruk se li dla
osób, któ re jej zda niem za pre zen to wa ły
naj smacz niej sze pro duk ty. Wśród osób
na gro dzo nych zna la zła się pa ni Te re sa
Su wa ła z Ki ko wa za ja rzę bi nę na mio -
dzie i pa ni z Ko ła Go spo dyń Wiej skich
z Ko ryt ni cy za zna ko mi tą na lew kę
„pro bosz czów kę”.

Kon kur so wi „Na sze ku li nar ne dzie -
dzic two” to wa rzy szy ły wy stę py ka pel
lu do wych i ze spo łów ob rzę do wych. Ich
wy stę py wpro wa dza ły nie sa mo wi tą at -
mos fe rę wiej skiej sie lan ki,  te go wszyst -
kie go co kie dyś by ło, a co te raz sta no -
wi dla nas już tra dy cję, któ rą na le ży pie -
lę gno wać i kul ty wo wać.

TEKST I FO TO. AN DRZEJ BO RYC KI



Jak pan wspo mi na po cząt ki swo jej
ka rie ry? 

Aby od po wie dzieć na to py ta nie
mu szę pa mię cią się gnąć do la t szkol -
nych. Bę dąc w li ceum mia łem wspa nia -
łą po lo nist kę, któ ra pro wa dzi ła ra zem
z na mi kół ko po lo ni stycz ne gdzie czy -
ta li śmy głów nie po ezję, a tak że in sce ni -
zo wa li śmy frag men ty po etyc kie np.
z „War sza wian ki” czy z „No cy Li sto pa -
do wej” Sta ni sła wa Wy spiań skie go. Po -
za tym pro wa dzi łem raz w mie sią cu ka -
ba re cik o na zwie „Od ku rza czem
po szko le”. Pi sa łem wte dy do róż nych
zna nych me lo dii sa ty rycz ne ku ple ty
i tek sty na te mat ży cia szkol ne go.

Po ma tu rze do sta łem się na Wy -
dział Po lo ni sty ki Uni wer sy te tu War -
szaw skie go. Ja ko stu dent, po pierw -
szym ro ku stu diów za czą łem dzia łać
w stu denc kim klu bie „Hy bry dy”, któ ry
miał dwie sek cje te atral ne, któ ry mi by -
ły: te atr z am bi cja mi i ka ba ret. Scen ką
ka ba re to wą kie ro wał wte dy mój ko le ga
z tam tych cza sów Jan Pie trzak. Swo ją
ka rie rę ar ty stycz ną za czą łem od te atrzy -
ku dra ma tycz ne go. Wy sta wia li śmy tam
m. in. za adap to wa ne na sce nę frag men -
ty słu cho wi ska Dürren mat ta pt. „Pro -
ces o cień osła” gdzie gra łem ro lę
dwóch ad wo ka tów, któ rzy kłó cą się ze
so bą. Prze cho dzi łem z jed nej stro ny
na dru gą i wy gła sza łem opi nie cał ko wi -
cie od wrot ne. Na to miast, tak na praw -
dę, z po wo du mo je go tem pe ra men tu
sa ty rycz ne go, za in te re so wał mnie te -
atrzyk sa ty rycz ny. 

W te atrzy ku pra co wa łem ja ko re ży -
ser, ro bi łem przed sta wie nia, na pi sa łem
mnó stwo tek stów. To by ły od le głe cza -
sy. Chy ba 1962 rok. Je den z tych pro -
gra mów miał ty tuł „Ra do sna gę ba sta -
bi li za cji, a dru gi „Lu dzie to ku pią”. Ta -
kie to by ły mo je po cząt ki.
Jak to jest dzi siaj. Ma pan ja kieś
szcze gól ne na tchnie nia, czy tak po
pro stu sia da pan i  pi sze i tak po wsta -
je tekst?

Nie ma tak, że pi sze się  pod wpły -
wem ja kie goś na tchnie nia. Oczy wi ście
by wa ją mo men ty tro chę lep sze i by wa -
ją mo men ty tro chę słab sze, by wa ją
chwi le, że ma się od ra zu ja kiś do bry
po mysł, że się sia da i pi sze, ale by wa ją
też ta kie chwi le, że po mysł zo sta je za -
no to wa ny. Wte dy od kła dam  go so bie
gdzieś na bok, a po tem wra cam do nie -
go wie lo krot nie i do pie ro, po ja kichś

kil ku mie sią cach po wsta je z te go ja kiś
tekst.

Dla mnie nie zmien ną in spi ra cją te -
go, co pi szę, zwłasz cza je że li cho dzi o
tek sty ak tu al ne, sa ty rycz ne jest sa mo
ży cie. To co nas ota cza, to co do nas
do cie ra po przez  pra sę, ra dio i te le wi -
zję. Gdzie mo gę to wy po wia dam się, za -
bie ram głos. Ale ge ne ral nie  opie ram się
na rze tel nej pra cy. Uwa żam, że po mysł
to jest nie wie le, ja kieś 10 pro cent, a
resz ta to pra ca. Trze ba usiąść, wziąć
kart kę i dłu go pis i po głów ko wać, aby
coś sen sow ne go po wsta ło. Słyn ny dra -
ma turg  Fri drich Dürren matt mó wił, że
„na tchnie nie mie wam w go dzi nach pra -
cy”. I ja się z tym zga dzam.
Czę sto pan wspo mi na dra ma tur ga
Dur ren mat ta. Skąd to za in te re so -
wa nie?

On był ogrom nie po pu lar ny w cza -
sie, gdy ja za czy na łem cho dzić do te -
atru. Gra no wte dy je go sztu ki ta kie jak
„Ro mu lus Wiel ki”, czy „Frank V”.
Cho dzi li śmy na to z ca łą na szą kla są.
Mot tem na sze go bu skie go tur nie ju
uczy ni li śmy fra zę pa na pio sen ki
„Żal mi na dziei”,  „By nie ża ło wać
wier szy nie speł nio nych, nie mi nąć
nu ty, któ ra szu ka słów…”. Ja ki jest
pa na sto su nek do pra cy ar ty stycz -
nej, ży cia i prze mi ja nia?

To sza le nie po waż ne py ta nie. Jak by
spró bo wać od po wie dzieć na nie naj pro -
ściej? Dzia łal ność ar ty stycz na, to nie jest
coś, co jest czło wie ko wi da ne od sa me -
go po cząt ku. To pe wien pro ces, któ ry
czę sto trwa dość dłu go. Ja za wsze po -
wta rzam, że na sa mym po cząt ku moż -
na mieć do bre chę ci, zdol no ści, moż na

być pra co wi tym, ale coś co prze są dza to
ta odro bi na szczę ścia. To wiel kie szczę -
ście, że na swo jej dro dze ży cia spo ty -
kam lu dzi od któ rych się mo gę jesz cze
cze goś na uczyć. Mam na tu rę „wiecz ne -
go stu den ta” i  te raz po 50 la tach pra cy
to się nie zmie ni ło. Ja na dal po szu ku ję
ko goś, od ko go się mo gę uczyć, kto mi
po wie coś mą dre go. 

Dzia łal ność ar ty stycz na jest pew -
nym pro ce sem otwar tym na od bior cę.
Mu szę mieć ja kieś sy gna ły, ja kiś od -
dźwięk, że to co ro bię w ogó le ma ja -
kiś sens, że to co ro bię po do ba się, al -
bo też nie, że to d la od bior cy nie jest
obo jęt ne, bo obo jęt ność  jest naj gor -
sza. I to wła śnie sta ło się sen sem mo je -
go ży cia, to się bar dzo roz bu do wa ło i
nie tyl ko po przez pi sa nie. Swo je tek sty
sam wy ko ny wa łem na swo ich re ci ta -
lach i kon cer tach, po tem zmie nia łem
for my wy ra zu od po wiedz my ja kichś
pio se nek do form po waż niej szych ta -
kich jak li bret ta  czy spek ta kle dra ma -
tycz ne, po etyc kie, któ re re ali zo wa łem
głow nie w War sza wie, w te atrze „Ate -
neum”.  

By ło te go spo ro. W chwi li obec nej
znacz nie zwol ni łem tem po,  bo w ta -
kim tem pie nie da się już pra co wać. Ale
eme ry tem jesz cze się nie czu ję.  

Je że li  zaś cho dzi  o tek sty li rycz ne,
to pi su ję je na ogół na za mó wie nie.  Lu -
bię wie dzieć dla ko go pi szę, kto mnie o
to pro si, czy to  jest na przy kład Ire na
San tor czy Ali cja Ma jew ska, czy też zu -
peł nie ktoś nie zna ny, kto mnie za in te re -
so wał swo ją pro po zy cją, ja ki miś cie ka -
wy mi  aran ża cja mi.  Wte dy sia dam i dla
te go ko goś pi szę.  A je że li cho dzi o tek -

sty sa ty rycz ne, to naj czę ściej pi szę wier -
sze. Być mo że do tych wier szy ków z
cza sem, ktoś, kie dyś skom po nu je mu zy -
kę i po wsta ną wte dy mo je no we sa ty -
rycz ne pio sen ki . 
A kim pan był by gdy by nie pi sał
pan tek stów ? My ślał pan kie dyś o
tym? 

Jak by łem ma łym chłop cem, 6, 7-
let nim chcia łem być lot ni kiem, a póź -
niej ma ry na rzem. Po tem sa mo ży cie
za mnie wy bra ło. A by ło to tak.  Do -
ra sta łem kil ka na ście ki lo me trów od
War sza wy,  w miej sco wo ści Ko mo rów.
Tam był ta ki spo ry dom, na le żą cy do
ro dzi ców mo jej ma my. Mo ja ma ma
by ła wdo wą, ta ta zmarł w cza sie oku -
pa cji. Wraz z ma mą i sio strą Ba sią
miesz ka łem w do mu wy peł nio nym
mu zy ką . Każ dy na czymś grał. Przo -
do wa ła sio stra mo jej ma my Ma ria Ka -
czur bi na. By ła do sko na łą kom po zy -
tor ką pio se nek dla dzie ci. Od ma łe go
dziec ka mia łem kon takt z ra diem, po -
nie waż mo ja ma ma pra co wa ła w re -
dak cji mu zycz nej w Pol skie go Ra dia w
au dy cji dla dzie ci i mło dzie ży.  Czę sto
za bie ra ła nas do pra cy i two rzy ła chór -
ki, któ re śpie wa ły pio sen ki dla dzie ci.
Już wte dy bar dzo tym na sią kłem. Za -
wsze, gdzieś tam by łem bli sko sło wa
śpie wa ne go. Co praw da, na żad nym
in stru men cie za wo do wo nie gram, ale
pi sa łem sło wa naj pierw do róż nych
zna nych me lo dii, po tem po zna łem
kil ku kom po zy to rów, z któ ry mi się
zwią za łem. Naj bar dziej je stem dum ny

z te go, że na pi sa łem spo ro pio se nek z
Je rzym Wa sow skim z „Ka ba re tu Star -
szych Pa nów” i z  An drze jem Zie liń -
skim z ze spo łu „Skal do wie”. 
Ja kie ma pan wspo mnie nia po dru -
gim po by cie w Bu sku -Zdro ju zwłasz -
cza, że pierw sza pa na wi zy ta w na -
szym mie ście by ła po nad 20 lat te -
mu?

20 lat te mu by łem es tra do wo
czyn nym ar ty stą i jeź dzi łem spo ro po
ca łej Pol sce. Wy da je mi się, że w Bu -
sku by łem, cho ciaż ten Dom Kul tu ry
zu peł nie ina czej wte dy wy glą dał. Jak -
że trud no mi jest te raz po rów nać. Na -
to miast co mi się po do ba ło na wa -
szym tur nie ju. Po do ba ło mi się to, że
obok mło dzie ży by ło spo ro lu dzi
trosz kę star szych. Jak się do wie dzia -
łem by li to ku ra cju sze. W każ dym ra -
zie sa la by ła peł na. To, co bę dę naj mi -
lej wspo mi nał, to wła śnie tę peł ną sa -
lę i jej nie kie dy bar dzo do bre re ak cje,
któ re są naj lep szym świa dec twem na
to, że  to, co jest pre zen to wa ne ma ja -
kiś sens.
Jak Pan za re ago wał na pro po zy cję
przy jaz du do Bu ska -Zdro ju?

To by ła tyl ko kwe stia zna le zie nia
do god ne go ter mi nu dla te go, że  w grę
wcho dzi ły spra wy zdro wot ne. Ale jak
wresz cie do ga da li śmy ter min, to nie
ule ga ło już kwe stii, że się spo tka my.
Dla mnie za wsze te go ty pu spo tka nia
są oka zją do róż ne go ro dza ju ob ser wa -
cji i prze my śleń.
-Dzię ku je my za roz mo wę.

Rozmowa 9
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Mam na tu rę wiecz ne go stu den ta
Ze zna nym ar ty stą WOJ CIE CHEM MŁY NAR SKIM roz ma wia ją Jo lan ta Ma zur i Agniesz ka Jop.



Za miast po lnej bę dzie as fal to wa
Trwa re mont 2,5-ki lo me tro we go od cin ka dro gi po wia to wej łą czą cej Grot ni -
ki Ma łe z Gór no wo lą i Ostrow ca mi.

Za kres ro bót obej mu je wy ko na nie dol nej i gór nej war stwy pod bu do wy z kru -
szy wa ka mien ne go, me cha nicz ne wy rów na nie ist nie ją cej pod bu do wy mie szan ką mi -
ne ral no – as fal to wą oraz wy ko na nie na wierzch ni bi tu micz nej. Cał ko wi ty koszt re -
mon tu to po nad 580 tys. zł.

Bu do wa na dro ga z Grot nik Ma łych do Gór no wo li, któ ra do tej po ry by ła dro -
gą po lną, sta nie się dro gą as fal to wą. Na to miast na od cin ku z Gór no wo li do Ostro -
wiec od bu do wa na zo sta nie znisz czo na na wierzch nia wraz z ro wa mi. Jak za pew nia
Po wia to wy Za rząd Dróg w Bu sku -Zdro ju wszyst kie pra ce zwią za ne z wy ko na niem
no wej dro gi za koń czą się do 30 czerw ca br. 

Re mont tej dro gi jest nie wąt pli wie efek tem do brze ukła da ją cej się współ pra cy
gmi ny No wy Kor czyn z sa mo rzą dem po wia to wym. 

AN NA NO WAK
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KOLUMNA SAMORZĄDOWA GMINY NOWY KORCZYN

W Sta rym Kor czy nie uro czy ście ob -
cho dzo no Dzień Mat ki, Dzień Oj ca
oraz Dzień Dziec ka. Do miej sco wej
re mi zy OSP za pro sze ni zo sta li ro -
dzi ce wszyst kich dzie ci z te re nu
Sta re go Kor czy na, Wi niar, Żu ko wic
i Czar ków. Spo tka nie to zor ga ni zo -
wa ne zo sta ło z ini cja ty wy rad nej
Ra dy Gmi ny Kry sty ny Sza fra niec,
Ra dy So łec kiej oraz Pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej w Sta rym Kor -
czy nie.

Na nie dziel ną uro czy stość, oprócz
ro dzi ców i ich po ciech, przy by li tak że:
Pa weł Za ga ja – wójt gmi ny No wy Kor -
czyn, Pa weł Ku lik – prze wod ni czą cy Ra -
dy Gmi ny, Krzysz tof Ga jek – prze wod -
ni czą cy Ra dy Po wia tu, ksiądz dzie kan
Ma rek Mał częć – pro boszcz tu tej szej
pa ra fii, Bo że na Kruk – dy rek tor PSP
w Sta rym Kor czy nie, a tak że na uczy cie -
le ze szko ły w Sta rym Kor czy nie oraz
wy cho waw cy z Pla ców ki Opie kuń -
czo – Wy cho waw czej w Wi nia rach.

Pro gram ar ty stycz ny roz po czę li
ucznio wie z miej sco wej szko ły pod sta -

wo wej, przy go to wa ni pod czuj nym
okiem na uczy cie li: Bo że ny Kruk, Ha li -
ny Stu lak i Jo lan ty Kruk. W wy stę pie
pt. „Cu dow nych Ro dzi ców mam” dzie -
ci pięk nie re cy to wa ły wier sze oraz śpie -
wa ły pio sen ki, bra wu ro wo za tań czy ły
rów nież kra ko wia ka. Swo imi sło wa mi,
ge sta mi dzie ci dzię ko wa ły ro dzi com
za ogrom ną mi łość, wiel kie ser ca, po -

czu cie bez pie czeń stwa i tro skę. Licz nie
przy by li ro dzi ce by li wzru sze ni i dum -
ni ze swo ich po ciech.

Na stęp nie wy stą pi ła Or kie stra Pa ra -
fial na ze Sta re go Kor czy na, któ ra da ła
bo ga ty po pis swo ich umie jęt no ści.
Wszyst kim spodo bał się rów nież wy -
stęp ze spo łu mło dzie żo we go „Roz śpie -
wa ne Wi nar ki” z Pla ców ki Opie kuń -

czo – Wy cho waw czej z Wi niar. W tym
miej scu na le ży się po dzię ko wa nie Ane -
cie Trut kow skiej i Be acie Smo drzew -
skiej za przy go to wa nie dziew cząt
do wy stę pów.

Po za koń czo nej czę ści ar ty stycz nej
głos za brał wójt Pa weł Za ga ja, któ ry zło -
żył ro dzi com naj ser decz niej sze ży cze nia
zdro wia, po go dy du cha, uśmie chu, za -
do wo le nia z po ciech oraz wy trwa ło ści

w peł nie niu co dzien nych obo wiąz ków.
Do ży czeń przy łą czył się rów nież prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Krzysz tof
Ga jek, pod kre śla jąc w kil ku sło wach ro -
lę ro dzi ców w ży ciu dzie ci.

Na ko niec by ły pre zen ty oraz słod -
ki po czę stu nek przy go to wa ny spe cjal -
nie na tę nie co dzien ną oka zję. 

AN NA NO WAK

Po dzię ko wa ły za wiel kie ser ce
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Po li cjant w Przed szko lu

W dniu 31 ma ja w Punk cie Przed szkol nym w No wym Kor czy nie od by ło się
spo tka nie z nie co dzien nym go ściem. Na za pro sze nie pań wy cho waw czyń
przy był do przed szko la po li cjant Piotr Bo nar, dziel ni co wy z Ko mi sa ria tu
Po li cji w Sol cu Zdro ju.

Te go dnia dzie ci ze wszyst kich grup wie ko wych zgro ma dzi ły się w du żej sa li,
aby po wi tać go ścia. Dziel ni co wy przy go to wał dla nich po ga dan kę na te mat bez pie -
czeń stwa w dro dze do szko ły, w cza sie za baw oraz spa ce rów. Przy po mi nał, jak pra -
wi dło wo prze cho dzić przez jezd nię oraz jak za cho wać się, gdy za cze pi nas ktoś ob -
cy. Po li cjant na uczył tak że dzie ci bez piecz nej po zy cji w spo tka niu z groź nym psem,
tzw. po zy cji „na żół wia”. 

Du że za in te re so wa nie u dzie ci wy wo ła ło umun du ro wa nie i wy po sa że nie po li -
cjan ta. W szcze gól no ści czap ka, któ ra wę dro wa ła z gło wy na gło wę wie lu przed szko -
la ków, po li cyj ny li zak oraz ma ło zna ne wszyst kim kaj dan ki. 

Uwień cze niem spo tka nia by ła moż li wość obej rze nia z bli ska ra dio wo zu, któ ry
na czas po by tu za pro szo ne go go ścia, sta nął na pla cu przed szkol nym. Tam dzie ci
na wią za ły kon takt za po mo cą ra dia z Ko men dą Po wia to wą Po li cji w Bu sku -Zdro -
ju. Mo gły rów nież włą czyć i po słu chać sy gna łów po li cyj nej sy re ny. Na ko niec
przed szko la ki do sta ły na klej ki i pla kat uczą cy dzie ci za cho wa nia w sy tu acjach nie -
bez piecz nych.

AN NA NO WAK
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Z dziekanem Wydziału
Nauk Technicznych
Wyższej Szkoły
Handlowej w Kielcach,
specjalistą z dziedziny
transportu z doc. dr
inż. MACIEJEM
LUBCZYŃSKIM oraz
z doc. dr inż. JERZYM
SENDKOWSKIM,
rzeczoznawcą
budowlanym,
wykładowcą Wyższej
Szkoły Handlowej
w Kielcach rozmawia
Extra Korso.

Dziś wie lu ma tu rzy stów, de cy du ją -
cych się na pod ję cie dal szej na uki
na wyż szej uczel ni, za da je so bie
py ta nie czy war to stu dio wać na kie -
run kach tech nicz nych?

Pro gno zy zle co ne przez Mi ni ster -
stwo Szkol nic twa Wyż sze go, jak rów -
nież ana li za ryn ku pra cy wy ka za ły, że
w ostat nich la tach pra co daw cy za trud -
ni li naj wię cej ab sol wen tów po stu -
diach in ży nier skich. Hi tem nie

do prze bi cia by ły stu dia in ży nier skie
na kie run ku bu dow nic two, ale rów -
nież trans port, lo gi sty ka itp. Wszyst -
kie te kie run ki stu diów oprócz bar dzo
du żej gwa ran cji za trud nie nia da wa ły
za trud nio nym ab sol wen tom bar dzo
przy zwo ite wy na gro dze nie nie po rów -
ny wal nie więk sze niż w in nych dzie -
dzi nach go spo dar ki. To su che fak ty,
ale aby pod jąć de cy zję trze ba jed nak
wie dzieć wię cej.

Pro szę pa nów, bu dow nic two
i trans port to kie run ki stu diów bar -
dzo kosz to chłon ne. Czy uczel nia
po sia da od po wied nie za ple cze dy -
dak tycz no – tech nicz ne, aby móc
zre ali zo wać pro gram nie zbęd nych
ćwi czeń i la bo ra to riów?

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

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

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

Czy uczel nia do cze ka ła się już
pierw szych ab sol wen tów i czy pro -
wa dzo ny jest mo ni to ring ka rier za -
wo do wych?

Doc. M. Lub czyń ski: Przy Wyż -
szej Szko le Han dlo wej dzia ła od 14 lat
Biu ro Ka rier, któ re mię dzy in ny mi ma
za za da nie mo ni to ro wać ab sol wen tów
na szej uczel ni. Z da nych ja kie po sia da -
my dla ab sol wen tów kie run ku bu dow -
nic two, któ rzy od po wie dzie li na na sze
an kie ty 65 proc. pod ję ło pra cę w za wo -

dzie lub kon ty nu uje stu dia na dru gim
stop niu, 18 proc. za trud ni ło się w fir -
mach ro dzin nych lub pla nu je pod jąć
wła sną dzia łal ność a po zo sta li pra cu ją
w in nych bran żach lub pla nu ją wy jazd
za gra ni cę.

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

Doc. J. Send kow ski: Wyż sza
Szko ła Han dlo wa w Kiel cach od 8 lat
w po ro zu mie niu z Wo je wódz kim
i Miej skim Biu rem Pra cy pro wa dzi
w mie sią cu wrze śniu in ter ne to wą gieł dę
pra cy. Z da nych sta ty stycz nych za my -
ka ją cych każ dą z pro wa dzo nych giełd
jed no znacz nie wy ni ka, że za po trze bo -
wa nie na ab sol wen tów kie run ków in ży -

nier skich jest du żo więk sze niż, mó wiąc
ję zy kiem eko no micz nym, ich po daż
na ryn ku pra cy i z ro ku na rok ro śnie.

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

Dzię ku ję Pa nom za roz mo wę.
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Stu dia in ży nier skie w Pol sce to per spek ty wa do brej pra cy i go dzi wych za rob ków.

Pra co daw cy szu ka ją in ży nie rów

Wyższa Szkoła Handlowa 
im. B. Markowskiego

w Kielcach
Ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce
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Ob cho dzo ne w Pa ca no wie uro dzi -
ny Ko zioł ka Ma toł ka obej rza ło w te -
le wi zji po nad 2 mi lio ny wi dzów.

To był re kord nie dziel ne go pa sma
po po łu dnio we go. Kon cert „Gwiaz dy
na uro dzi nach Ko zioł ka Ma toł ka”, zre -
ali zo wa ny na zle ce nie Re gio nal nej Or -
ga ni za cji Tu ry stycz nej Wo je wódz twa
Świę to krzy skie go w Pa ca no wie, a emi to -
wa ny w nie dzie lę w TVP 1 obej rza ło
po nad 2 mi lio ny wi dzów. W tym cza sie
pro gra my nada wa ne przez Pol sat
i TVN oscy lo wa ły mię dzy 800 ty się cy
a mi lio nem wi dzów. 

– Je ste śmy za sko cze ni tym wy ni -
kiem, bo kon cert nie był nada wa ny
w pri me ti me, tyl ko znacz nie wcze śniej
o go dzi nie 17.30. Do dat ko wo nie wie le
by ło cza su na pro mo cję w te le wi zji, bo
przez ca ły ty dzień TVP 1 pro mo wa ła
głów nie fe sti wal w Opo lu. Dla te go, gdy
zo ba czy li śmy da ne in sty tu tu Nie lsen,
by li śmy bar dzo po zy tyw nie za sko cze ni.
Sa ma te le wi zja zresz tą też – po wie dział
pre zes Re gio nal nej Or ga ni za cji Tu ry -
stycz nej Wo je wódz twa Świę to krzy skie -
go Ja cek Ko wal czyk. 

– Te le wi zja jest też bar dzo za do wo -
lo na z te go wy ni ku, zwłasz cza że w po -
rze po po łu dnio wej wszyst kie in ne sta -

cje mia ły du żo mniej szą oglą dal ność.
Co cie ka we, uda ło się nam osią gnąć ten
wy nik pro gra mem dla dzie ci. Zro bi li -
śmy po pro stu do bre wi do wi sko, z roz -
ma chem i bez kom plek sów, pro mu ją ce
re gion – do da je Le szek Ku mań ski. 

Kon cert „Gwiaz dy na uro dzi -
nach Ko zioł ka Ma toł ka” obej rza ło
łącz nie 2 mln 136 ty się cy wi dzów.
Dla po rów na nia w tym cza sie pro -
gram ka ba re to wy na Pol sa cie miał
oko ło 1,1 mln wi dow ni, a w TVN wi -
dow nia koń czą ce go się po go dzi nie
17 – tej f il mu wy no si ła nie wie le po -
nad 700 ty się cy, a po tem tur niej
„Mi lion w Mi nu tę” oglą da ło tro chę
po nad mi lion wi dzów. 

– Ta ogrom na oglą dal ność nas cie szy.
By ła więk sza niż fe sti wa lu Pol sa tu Top
Tren dy w So po cie. Co waż ne, ze sce ny pa -
da ły opi sy świę to krzy skich atrak cji tu ry -
stycz nych ta kich jak: Ja ski nia Raj, Krzyż to -
por czy Bał tów, na czym nam naj bar dziej
za le ża ło. Wie my też, że za chę co na suk ce -
sem Te le wi zja Pol ska już pla nu je kil ka po -
wtó rek kon cer tu, więc pro mo cja Pa ca no -
wa bę dzie zwie lo krot nio na – po wie dzia ła
nam dy rek tor biu ra Re gio nal nej Or ga ni za -
cji Tu ry stycz nej Wo je wódz twa Świę to krzy -
skie go Mał go rza ta Wilk – Grzyw na. 

Koziołek
pobił
rekord

Jak to się sta ło, że za in te re so wał
się pan ma lar stwem?

W wie ku 5 lat ko pio wa łem ry sun ki
zna ko mi te go ilu stra to ra Szan ce ra z ty -
go dni ka „Świersz czyk”„. To by ła zna ko -
mi ta lek cja po ko ry i zdo by wa nia wie -
dzy o świe cie kre acji. Świersz czyk to ty -
go dnik dla dzie ci wyż sze wta jem ni cze -
nie po „Mi siu”.

Jak pan roz wi jał swo je za in te re so -
wa nia z nim zwią za ne? 

Od ko pio wa nia do ry sun ku i ma -
lar stwa z na tu ry. I tak do 25 ro ku ży cia
mar twa na tu ra, pej zaż i ak ty.

Ja kie są pa na upodo ba nia ma lar -
skie? 

Ko cham abs trak cję bo……jest esen -
cją rze czy wi sto ści.

Czy słyn ni ma la rze i kie run ki ma lar -
skie mia ły istot ny wpływ na pa -
na twór czość? 

Kil ku na pew no. Mię dzy in ny mi:
Mi ro, Ro bert Mo ther well, An to ni Ta -
pies Cy Twom bly, Ma de le ine Du mas
i in ni.

Ja kie więc jest pa na ma lar stwo? 
Mo je ma lar stwo naj kró cej mó wiąc

jest za chwy tem nad po ezją ma te rii.

Co pa na in spi ru je? 
Ota cza ją ca rze czy wi stość ze wszyst -

ki mi nie do sko na ło ścia mi ja kie jej to wa -
rzy szą.

Ja kie tech ni ki ma lar skie pan lu bi? 
Nie mam spe cjal nie ulu bio nych

tech nik, każ da jest do bra, je śli po zwa la
mi wy ra zić ideę, któ rą chcę za wrzeć
w pra cy.

Co pa na in spi ru je do two rze nia? 
Wła ści wie każ de zda rze nie, któ re

no si pięt no wy jąt ko wo ści.

Jak lu dzie od bie ra ją pa na sztu kę? 
Trud no po wie dzieć, na ogół ze zro -

zu mie niem.

A kry ty cy? Jak pa na oce nia ją? 
My ślę, że są waż nym ogni wem

w po le mi ce o tym, co jest przed mio -
tem mo jej dzia łal no ści twór czej.

Czy ma pan dzie ło, z któ rym jest
pan zwią za ny emo cjo nal nie? 

Prak tycz nie z każ dym dzie łem łą -
czy mnie sil na więź emo cjo nal na, ale
z ak tu al ny mi chy ba naj bar dziej.

Co w sztu ce jest waż niej sze: ta lent
czy cięż ka pra ca? 

Na pew no pra ca, nie za wsze mu si
być cięż ka, ale odro bi na ta len tu też się
przy da.

Czy ma pan in ne pa sje po za ma lar -
stwem?

Ge ne ral nie jest to dość du że spek -
trum mo ich za in te re so wań je śli cho dzi
o sze ro ko ro zu mia ną sztu kę. Od cza su
do cza su zaj mu ję się swo im ma łym
ogro dem no men omen na uli cy Ogro -
do wej.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Mo je ma lar stwo
to za chwyt
nad po ezją ma te rii
Z po cho dzą cym z Bu ska -Zdro ju ma la rzem i ry sow ni -
kiem MAR KIEM WAW RO roz ma wia An na Rów niak
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Jak ustrzec
samochód
przed
kradzieżą?
Nie jed no krot nie wie le lat oszczę dza my by
wresz cie za ku pić wy ma rzo ne au to. Od chwi -
li za ku pu dba my o nie, czer pie my przy jem -
ność z jaz dy nim, je ste śmy dum nym po sia -
da czem wy ma rzo nej mar ki sa mo cho du. Nie
przyj dzie na wet wła ści cie lo wi do gło wy, że
kto kol wiek mógł by je uszko dzić lub ukraść. 

Jed nak w dzi siej szych cza sach po zo sta wie nie
sa mo cho du bez ja kich kol wiek do dat ko wych za -
bez pie czeń wią że się z ry zy kiem je go utra ty. Zło -
dzie je sto su ją co raz bar dziej wy ra fi no wa ne me to -
dy kra dzie ży. Nie są dla nich pro ble mem no we
sys te my alar mo we czy też GPS. In te re su ją ich nie
tyl ko no we, luk su so we po jaz dy, ale na wet kil ku -
na sto let nie, wy słu żo ne au ta. 

By ustrzec się bo le snej i nie mi łej nie spo -
dzian ki w po sta ci utra ty sa mo cho du na le ży sto -
so wać po niż sze po ra dy: Ni gdy nie zo sta wiaj klu -
czy w sta cyj ce sa mo cho dzie. Za wsze za my kaj
okna i drzwi sa mo cho du, na wet je że li par ku jesz
na po dwór ku przed wła snym do mem. Za bez -
piecz okna w ga ra żu. Zło dziej nie bę dzie w sta nie
zo ba czyć, ja ki ro dzaj sa mo cho du po sia dasz oraz
do strzec czę sto tli wo ści uży wa nia sa mo cho du.

Par kuj w miej scach do brze oświe tlo nych,
w po bli żu in nych sa mo cho dów, tam gdzie prze -
by wa wię cej lu dzi. Na wet par ku jąc na krót ką
chwi lę, włącz alarm oraz in ne po sia da ne za bez -
pie cze nia. Ni gdy nie zo sta wiaj cen nych przed -
mio tów na wierz chu w po jeź dzie. Za ku py za wsze
cho waj do ba gaż ni ka. 

Chroń swo je ra dio sa mo cho do we. Za ma sko -
wa ne ra dia, ze sta wy ste reo, ma gne to fo ny i od twa -
rza cze płyt kom pak to wych, spra wia ją, że zło dziej
nie wi dzi w Two im sa mo cho dzie rze czy, któ re
war to ukraść. 

Roz waż za kup wi docz ne go sys te mu blo ku ją -
ce go kie row ni cę lub skrzy nię bie gów lub spe cjal -
ne go za bez pie cze nia przed zło dzie ja mi. Mo że to
być au to alarm, im mo bi li ser, ukry te wy łącz ni ki
czy mo ni to ring GPS. Na ko ła za mon tuj spe cjal -
ne na kręt ki za bez pie cza ją ce przed kra dzie żą, aby
zło dzie je nie od krę ci li kół. 

Przy za ku pie no we go sa mo cho du mu sisz pa -
mię tać, że nie któ re mo de le cie szą się wśród zło -
dziei więk sza po pu lar no ścią, niż in ne. War to
na to zwró cić uwa gę.

Za wsze noś przy so bie do wód re je stra cyj ny
po jaz du i nu mer ubez pie cze nia. Nie wol no ci ich
zo sta wiać w schow ku, by w ra zie kra dzie ży zło -
dziej nie mógł przed sta wić ich po li cji, gdy zo sta -
nie za trzy ma ny. 

Je że li zo sta wiasz au to na dłuż szy czas, odłącz
aku mu la tor. Nie mu sisz go wca le wyj mo wać, wy -
star czy, że roz łą czysz prze wo dy. Zło dziej nie ma
cza su i nie bę dzie ry zy ko wał by spraw dzić, cze mu
sa mo chód nie od pa la. 

Nie za bie raj my au to sto po wi czów z miejsc
po dej rza nych, czy osób przy pad ko wo po zna nych
pod czas po sto ju. 

W ostat nim cza sie w wo je wódz twie świę to -
krzy skim mia ły miej sce kra dzie że sa mo cho dów
w miej sco wo ści San do mierz, gdzie z nie strze żo -
ne go par kin gu zo stał skra dzio ny sa mo chód mar -
ki Au di A4. Wła ści ciel stra ty wy ce nił na kwo tę
20 tys. zło tych. W Oża ro wie z przy blo ko we go
par kin gu skra dzio ny zo stał VW Pas sat, któ re go
war tość osza co wa no na kwo tę 18 tys. zło tych.
Ko lej ne zda rze nie mia ło miej sce na nie strze żo -
nym, przy blo ko wym par kin gu w Sta szo wie,
gdzie skra dzio ny zo stał Se at To le do o war to ści
15 tys. zło tych. 

Wszyst kie te przy pad ki świad czą, że sa mo -
cho do wi zło dzie je są na dal ak tyw ni. Za dbaj my
o to by na sze au ta nie sta ły się dla nich ła twym
ce lem. GA

Wy po czy nek nad wo dą to czy sta przy jem -
ność, oczy wi ście, je śli za sto su je my nie zbęd ne
środ ki bez pie czeń stwa. Wy pad kom nad wo dą
sprzy ja wy so ka tem pe ra tu ra, bra wu ra, al ko hol
i brak opie ki nad dzieć mi. 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 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;
Dzie ci po win ny ba wić się nad wo dą tyl ko
pod czuj ną opie ką do ro słych; Gdy wcho dzi my
z dzieć mi do wo dy za bez piecz my je w spe cjal ne
rę kaw ki, bądź ka po ki; 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.

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. Prze -
pi sy te zo sta ły wpro wa dzo ne Usta wą z dnia 1
stycz nia 2012 ro ku o bez pie czeń stwie osób prze -
by wa ją cych na ob sza rach wod nych i umoż li wia
na ło że nie wy so kiej ka ry grzyw ny na wet do 2.000
zło tych, a tak że od ho lo wa nia jed nost ki pły wa ją cej
na koszt oso by z niej ko rzy sta ją cej.

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

Zachowajmy trzeźwy
umysł nad wodą

W okre sie wa ka cji 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.

Po li cjan ci Wy dzia łu Ru chu Dro go -
we go Ko men dy Wo je wódz kiej Po -
li cji w Kiel cach przy stą pi li do re -
ali za cji spo tów spo łecz nych
z udzia łem ak to rów Pio tra Po lka
i Mi cha ła Pie li. 

W prze rwie zna ne go se ria lu,
w któ rym bio rą udział zna ni ak to rzy,
tym ra zem po li cyj na „eki pa fil mo wa”
z Kielc uda ła się na jed no z san do -
mier skich skrzy żo wań, gdzie na gry wa -
no spo ty. 

Ce lem pro jek tu jest zwró ce nie
uwa gi miesz kań com na sze go wo je -
wódz twa na za gro że nia w ru chu dro -
go wym wy ni ka ją cych z za cho wa nia
kie ru ją cych, jak i sa mych pie szych.
Stąd ty tuł kam pa nii i głów ne prze sła -
nie „Kie row co, ty też je steś pie szym”. 

Ko lej ne zdję cia bę dą re ali zo wa ne
w naj bliż szych ty go dniach na te re nie
Kielc. Po do da niu tek stu lek tor skie go,
ewen tu al nych ani ma cji kom pu te ro -
wych, przy sto so wa niu spo tów do po -
trzeb in ter ne to wych zo sta ną one pre -
zen to wa ne w TV, te le bi mach i na hap -
pe nin gach pro mu ją cych bez pie czeń -
stwo na dro dze.

Kie row ca Ty też je steś pie szym



Pol ska 14 oso bo wa gru pa mło dzie ży, któ rą sta no wi li ucznio wie z Gim -
na zjum nr 1 i 2 w Bu sku -Zdro ju oraz dwaj opie ku no wie – tre ne rzy: Mał go -
rza ta Ga bryś i Lech Mal czew ski spi sa ła się na me dal, na brą zo wy me dal. Na -
sza dru ży na za ję ła w olim pia dzie wy so kie, trze cie miej sce. 

Przez pięć dni mło dzież z kil ku kra jów ry wa li zo wa ła w ta kich dys cy pli -
nach spor to wych jak: lek ka atle ty ka, pił ka ręcz na, uni ho kej, siat ków ka, ko -
szy ków ka, te nis sto ło wy, pił ka noż na i łucz nic two. Wie lu mło dych spor tow -
ców mia ło oka zję spraw dzić swo je si ły i zmie rzyć się z za wod ni ka mi z in -
nych państw. Pol skim za wod ni kom od wa gi i du cha wal ki nie za bra kło, co
po twier dza przy wie zio ny z olim pia dy brąz. 

Mi mo na pię te go pro gra mu uczest ni cy wy jaz du zwie dzi li Szi get szent mi -
klos oraz Bu da peszt, uczest ni czy li rów nież w za ję cia re kre acyj nych w We -
lness Par ku Oa zie. 

Jak zna ko mi cie ba wi li się pod czas wy jaz du człon ko wie pol skiej eki py
świad czą wspa nia łe wra że nia oraz za war te z in ny mi uczest ni ka mi olim pia dy
przy jaź nie.

Mię dzy na ro do wa olim pia da mia ła na ce lu wspie ra nie ak tyw no ści i zdro -
we go sty lu ży cia oraz pod kre śle nie wy cho waw czej ro li spor tu. 

TEKST. EHR, FOT. LM

14 me da li, w tym 6 zło tych, wy wal -
czy li pły wa cy „Unii” Bu sko -Zdrój
w Mi strzo stwach Okrę gu Świę to -
krzy skie go, któ re od by ły się 2 i 3
czerw ca na pły wal ni „Rawsz czy -
zna” w Ostrow cu Świę to krzy skim. 

142 za wod ni ków z 13 klu bów pod -
czas Mi strzostw Okrę gu Świę to krzy skie -
go ry wa li zo wa ło w dwóch ka te go riach
wie ko wych – se nior i mło dzik. Bu ską
„Unię” re pre zen to wa ła 6 oso bo wa dru ży -
na w skła dzie: Ka ro li na Dłu go łęc ka, Sa ra
Pra sek, Pa tryk Ko wal ski, Nor bert Ja wor -
ski, Pa tryk Wój cic ki i Ka rol Ko wal ski.

Spor to wa ry wa li za cja na wy so kim
po zio mie, emo cjo nu ją ce wy ści gi in dy -
wi du al ne i szta fe to we do star czy ły ki bi -
com wie lu wra żeń. Za wod ni cy bu skiej

„Unii” nie za wie dli, po więk sza jąc do ro -
bek klu bu o ko lej ne kil ka na ście me da -
li, w tym 6 zło tych.

Ka ro li na Dłu go łęc ka w ka te go rii
„se nior” zdo by ła pierw sze miej sce
na dy stan sie 100 i 200 me trów sty lem
kla sycz nym i 50 me trów sty lem do wol -
nym oraz dru gie miej sce na dy stan sie
50 me trów sty lem mo tyl ko wym i sty -
lem kla sycz nym. 

Sa ra Pra sek, w ka te go rii mło dzik,
wspa nia le po pły nę ła zaj mu jąc pierw sze
miej sce na dy stan sie 50 i 200 me trów
sty lem grzbie to wym, dru gie miej sce
na dy stan sie 100 me trów sty lem grzbie -
to wym i trze cie miej sce po ko nu jąc dłu -
gość 50 me trów sty lem kla sycz nym. 

Nor bert Ja wor ski oka zał się bez a -
pe la cyj nym zwy cięz cą w sty lu kla sycz -
nym. Na dy stan sie 200 me trów za jął
pierw sze miej sce, a na dy stan sie 100
me trów upla so wał się na dru giej po zy -

cji. Pa tryk Ko wal ski za jął trze cie miej sce
na dy stan sie 50 i 100 me trów w sty lu
kla sycz nym oraz na 200 me trów w sty -
lu zmien nym. 

Pa tryk Wój cic ki i Ka rol Ko wal ski mi -
mo, że nie zna leź li się na po dium, to bar -
dzo do brze za pre zen to wa li się w ka te go -
rii „mło dzik”. Pa tryk po pły nął 100 me -
trów sty lem mo tyl ko wym, a Ka rol Ko -
wal ski 400 me trów sty lem zmien nym. 

War to pod kre ślić, że w kla sy fi ka cji
punk to wej i me da lo wej dru ży na z Bu -
ska -Zdro ju upla so wa ła się na czwar tej
po zy cji, cze go gra tu lo wał za wod ni kom
i tre ne rom na spe cjal nym spo tka niu
w urzę dzie mia sta i gmi ny bur mistrz
Wal de mar Si ko ra. Człon ko wie klu bu
w imie niu Za rzą du Mło dzie żo we go
Uczniow skie go Klu bu Spor to we go
„Unia” po dzię ko wa li za wspar cie fi nan -
so we ze stro ny bu skie go ra tu sza. 

TEKST. EHR, FO TO. GK
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reklama

Mi strzo stwa z me da la mi

Już po raz trze ci w wę gier skim Szi get szent mi klos,
mie ście part ner skim Bu ska -Zdro ju, od by ła się mię -
dzy na ro do wa olim pia da spor to wa. Or ga ni za to rem
tej im pre zy od sa me go po cząt ku jest Szko ła Pod -
sta wo wa im. Jó ze fa Atil li. 

Wró ci li z brą zem



Roz gryw ki za koń czy ła już świę to -
krzy ska kla sa B, w któ rej wy stę po -
wa ły re zer wy MKS Bu sko. Po ra
więc na pod su mo wa nie se zo nu
w wy ko na niu be nia min ka z Bu ska -
-Zdro ju, któ ry pod wo dzą tre ne ra
Wie sła wa Fran cu za upla so wał się
na pią tej po zy cji. 

Se zon roz po czął się od wiel kiej nie -
wia do mej. Dru ży na skła da ją ca się głów -
nie z mło dych za wod ni ków, w wie ku
ju nio ra prze gra ła in au gu ra cyj ne spo tka -
nie ze Źró dłem So lec Zdrój 0:1. W na -
stęp nych me czach by ło już du żo le piej.
Dwie wy gra ne i dwa re mi sy po zwa la ły
z opty mi zmem pa trzeć na przy szłość.
Ko lej na po raż ka przy szła w ostat nich

dwóch ko lej kach run dy je sien nej z Gro -
dem Wi śli ca i Ni dzi cą Do bie sła wi ce.
Czte ry zwy cię stwa, trzy re mi sy i trzy
po raż ki po zwo li ły upla so wać się pod -
opiecz nym Wie sła wa Fran cu -
za na czwar tej po zy cji, tra cąc dzie sięć
punk tów do li de ra Gro du Wi śli ca.
Po run dzie je sien nej z roz gry wek wy co -
fa no ze spół re zerw Vic to rii Skalb mierz.

Run da wio sen na to kil ka zmian ka -
dro wych. Do dru ży ny do łą czy li bram -
ka rze Ja kub Ga daw ski i Prze my sław Śli -
ski oraz obroń ca Da wid Pi wo war czyk
i po moc nik Ra fał Da chow ski. Tak, jak
w run dzie je sien nej tak że wio sną w dru -
ży nie za gra ło kil ku za wod ni ków pierw -
szej dru ży ny. Z ko lei Ga bor Sar nec ki,

Nor bert Za dor ski, Ma te usz Mal czew -
ski, Woj ciech Ku ła ga oraz Ce za ry
Odro bi na zre zy gno wa li z gry. Kon tu zje
wio sną wy klu czy ły tak że Mar ci na Ja -
skól skie go i Woj cie cha Ści sło. Bi lans
wio sen ny do czte ry zwy cię stwa, dwa re -
mi sy i czte ry prze gra ne.

W ca łym se zo nie za gra ło 37 za wod -
ni ków. Naj wię cej, bo 21 spo tkań ro ze -
grał Grze gorz Na le pa. O jed no spo tka -
nie mniej ro ze gra li Piotr Kwiat kow ski
i Bar tosz Gra ca. Ten dru gi mo że się po -
chwa lić tak że naj więk szą licz bą strze lo -
nych bra mek.  W ca łym se zo nie ośmio -
krot nie po ko ny wał bram ka rza ry wa li.
W 20 spo tka niach ca ły ze spół zgro ma -
dził 29 punk tów, wy gry wa jąc   8 spo -
tkań, 5 re mi su jąc i 7 prze gry wa jąc.

Ce lem dru ży ny by ło to by mło dzi
za wod ni cy ogry wa li się na li go wych bo -
iskach i zdo by wa li cen ne do świad cze -

nie, któ re w przy szło ści mo że
za owo co wać grą w pierw szej
dru ży nie.

Re zer wy w licz bach: Naj -
wię cej me czy:  Grze gorz Na le -
pa – 21 spo tkań; Naj lep szy
strze lec: Bar tosz Gra ca – 8 go -
li; Naj więk sza wy gra na:  4:1
z Zo rzą i Spar tą II; Naj więk sza
prze gra na:  5:2 z Zo rzą i 3:0
z Gro dem; Naj star szy za wod -
nik: An drzej Szle ma  – 32 la ta;
Naj młod szy za wod nik: Ja kub
Sa dy – 17 lat.

TEKST. DA MIAN BĄK, 
FO TO. PA WEŁ WACH
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Mo gło być le piej
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W świę to Bo że go Cia ła swój ostat ni
mecz li go wy w tym se zo nie ro ze -
gra li za wod ni cy MKS Bu sko -Zdrój.
Ry wa lem bu skie go ze spo łu był li -
der świę to krzy skiej kla sy okrę go -
wej KSZO 1929 Ostro wiec Świę to -
krzy ski. Spo tka nie za koń czy ło się
re mi sem 1:1.

Jak przy sta ło na mecz li de ra z wi ce -
li de rem ta be li mecz był za cię ty i pe łen
wal ki. Pod opiecz ni Sła wo mi ra Grze si ka
ro ze gra li bar dzo do bre spo tka nie. Już

w szó stej mi nu cie spo tka nia pięk ną
bram kę, któ ra da ła pro wa dze nie bu skiej
dru ży nie zdo był Se ba stian Kor czak,
któ ry po bar dzo do brym zgra niu Wie -
sła wa Fran cu za, ob ró cił się i strze lił
w gór ny róg bram ki. 

Groź nie pod bram ką KSZO zro bi -
ło się na po cząt ku dru giej po ło wy kie -
dy to Nor bert Ku la tra fił w po przecz -
kę. Gdy by pił ka tra fi ła wte dy w świa tło
bram ki na 2:0 być mo że spo tka nie by
się ina czej po to czy ło. Do god ne sy tu -

acje mie li tak że, Wie sław Fran cuz i Ar -
ka diusz Cha ry ga. 

Ze spół z Ostrow ca nie stwo rzył
żad nej stu pro cen to wej sy tu acji oprócz
tej strze lo nej bram ki w koń co wych mi -
nu tach me czu. Już je sie nią bę dzie ko lej -
na kon fron ta cja obu dru żyn, bo wiem
oba ze spo ły za gra ją w IV li dze świę to -
krzy skiej. Spo tka nie oglą da ło oko ło
700 wi dzów.

TEKST. DA MIAN BĄK
FO TO. PA WEŁ WACH

Na po że gna nie był re mis
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Dziecko
z paszportem
Od 26 czerw ca 2012 ro ku dzie ci, któ re do tych czas prze kra cza ły gra ni ce
na pod sta wie wpi su w pasz por cie ro dzi ca bę dą mu sia ły po sia dać wła sny
do ku ment po dró ży. 

Zmia na do ty czy tyl ko dzie ci, któ re zo sta ły wpi sa ne do pasz por tów swo ich ro -
dzi ców przed 28 sierp nia 2006 r. gdyż od sierp nia 2006 r. sto so wa na jest za sa da
„jed na oso ba, je den pasz port” i nie ma już moż li wo ści wpi sa nia dziec ka do pasz -
por tu ro dzi ca. Utra ta waż no ści wpi sów dzie ci w pasz por tach ro dzi ców od 26
czerw ca te go ro ku wy ni ka ze sta no wi ska Ko mi sji Eu ro pej skiej do ty czą ce go pasz -
por tów i do ku men tów po dró ży wy da wa nych przez pań stwa człon kow skie Unii Eu -
ro pej skiej.

Od 26 czerw ca 2012 ro ku tra cą waż ność wpi sy dzie ci w pasz por tach ro dzi ców.
Od te go dnia dzie ci, któ re do tych czas prze kra cza ły gra ni ce na pod sta wie wpi su
w pasz por cie ro dzi ca przy prze kra cza niu gra ni cy mu szą po sia dać wła sny do ku ment
po dró ży. Do ku men tem po dró ży dla dzie ci mo że być pasz port, pasz port tym cza -
so wy oraz w za leż no ści od ce lu po -
dró ży do wód oso bi sty. Utra ta waż -
no ści wpi sów dziec ka w pasz por cie
ro dzi ca nie ma wpły wu na ter min
waż no ści te go do ku men tu w od nie -
sie niu do je go po sia da cza.

Bio rąc pod uwa gę zbli ża ją ce
się wa ka cje Mi ni ster stwo Spraw
We wnętrz nych zwró ci ło się
do wszyst kich urzę dów wo je -
wódz kich, aby wnio ski pasz por to -
we dzie ci, któ rych wpis w pasz -
por cie ro dzi ców tra ci waż ność
z dniem 26 czerw ca 2012 ro ku,
by ły re ali zo wa ne prio ry te to wo. Ze
swo jej stro ny MSW do ło ży wszel -

kich sta rań, aby wy da wa -
nie do ku men tów pasz -
por to wych dla osób,
któ rych wpi sy w pasz -
por tach ro dzi ców tra cą

waż ność by ło jak naj szyb sze.

Bu ska Lo kal na Gru py Dzia ła nia
„Sło necz ny Li der” dzia ła na ob sza rze
gmi ny Bu sko -Zdrój i dla jej miesz kań -
ców prze zna czy ła bu dżet w wy so ko ści
3.790.880 zło tych na wdra ża nie Lo kal -
nej Stra te gii Roz wo ju Bu skiej Lo kal nej
Gru py Dzia ła nia „Sło necz ny Li der”
w za kre sie dzia łań: Ma łe pro jek ty, 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, Od no wa i roz wój wsi. 
Do chwi li obec nej miesz kań cy

gmi ny Bu sko -Zdrój za po śred nic twem
„Sło necz ne go Li de ra” wy dat ko wa li 46
pro cent wy żej wspo mnia nej kwo ty.
W ce lu efek tyw nej re ali za cji Lo kal nej
Stra te gii Roz wo ju, w wy ni ku któ rej po -
wsta nie Szlak Wo kół Słoń ca za pra sza -
my jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go,
or ga ni za cje po za rzą do we, gru py nie for -

mal ne oraz oso by fi zycz ne do skła da -
nia ofert na zor ga ni zo wa nie w 2012 ro -
ku róż ne go ro dza ju dzia łań i wy da rzeń
pro mu ją cych Lo kal ną Stra te gię Roz wo -
ju Bu skiej Lo kal nej Gru py Dzia ła nia
„Sło necz ny Li der” oraz ak ty wi za cję
spo łecz no ści lo kal nej z ob sza ru gmi ny
Bu sko -Zdrój, któ re prze ło żą się na licz -
bę wnio sków o przy zna nie po mo cy
w ra mach wspo mnia nych wy żej dzia łań
skła da nych za po śred nic twem na sze go
LGD. 

Wszyst kich za in te re so wa nych za -
pra sza my do zło że nia for mu la rza ofer -
to we go, do stęp ne go na stro nie in ter ne -
to wej www.slo necz ny li der.pl i 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. 

BUSKO z lotu ptaka
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Wspól nie mo że my wię cej


