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Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:

70 lat temu w kieleckiej Hucie Ludwików S.A. urucho-
miono produkcję motocykla SHL. Pierwszym modelem 
był SHL 98, wyposażony w silnik o pojemności 98 ccm.

W 1937 r. Otmar Kwieciński, ówczesny naczelny dyrek-
tor Huty Ludwików, po przeprowadzeniu pozytywnych 
rozmów w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, podjął 
decyzję o produkcji w Kielcach motocykli. Po krótkich 
staraniach huta uzyskała 
z angielskich zakładów 
Villiersa licencję pro-
dukcyjną na silnik mo-
tocyklowy o pojemności 
98 ccm. Przygotowaniem 
produkcji zajął się Adam 
Soból - dyrektor techniczny „Ludwikowa”. Seryjną pro-
dukcję rozpoczęto w 1938 roku. W pierwszych miesią-
cach 1939 roku przeprowadzono próby z motocyklem 
wyposażonym w silnik, również produkcji Villiersa,  
ale o znacznie większej mocy i pojemności 200 ccm.

Motocykle SHL 98 prezentowane były już w 1938 roku 
na targach we Lwowie, a wiosną 1939 roku na Między-
narodowych Targach Poznańskich  - zdobywając medal  
i uznanie zwiedzających. Kieleckie motocykle zadebiu-
towały również na imprezach sportowych. Reprezen-
tacja Huty Ludwików z powodzeniem występowała w 
prestiżowym Rajdzie Tatrzańskim. Do wybuchu wojny 
wyprodukowano blisko 2000 jednośladów. Nawiązano 
handlowe kontakty międzynarodowe. „Ludwików” miał  

już wiele zamówień na eksport motocykli, w tym rów-
nież na Bliski Wschód. Rozwój zakładu, który przy peł-
nych mocach produkcyjnych zatrudniał do 4 tys. osób, 
zahamowany został przez wybuch II wojny światowej.

Nagrodę w naszym konkursie otrzymuje p. Małgorzata 
Chrząszczewska. Gratulujemy!

Nasze kolejne pytanie: 
W tym roku z Krakowa do Kielc wyruszył 42. Marsz 

Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Który był  
to z kolei marsz zorganizowany po II wojnie światowej?

Na odpowiedzi czekamy do 21 września 2007 roku, pod 
numerem telefonu 342 12 32 lub pod adresem poczty 
elektronicznej anna.zmudzinska-salwa@kielce.uw.gov.pl 
(prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu kon-
taktowego).

Wśród czytelników, którzy udzielą prawidłowych od-
powiedzi, rozlosujemy nagrody.

Trwa „wielkie czyszczenie” elewacji Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Sąsiedztwo ruchliwej ulicy po-
woduje, że charakterystyczne zielone płyty dość szybko 
się brudzą. Praca na wysokości nie jest łatwa – jednak 
znakomicie radzą z tym sobie wyspecjalizowani pracow-
nicy i budynek urzędu odzyskuje swój  blask.

Wydawca:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
www.kielce.uw.gov.pl

tel. 041 344 29 56, fax 041 344 48 32
e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl

Miesięcznik redaguje Biuro Prasowe Wojewody
tel. 041 342 12 44

(Anna Żmudzińska-Salwa – rzecznik prasowy wojewody)
e-mail: anna.zmudzinska-salwa@kielce.uw.gov.pl

Skład i łamanie: Color Press Wydawnictwo
www.colorpress.com.pl

Konkurs dla czytelników

Fotofelieton

SHL 98 z kolekcji  fabrycznej

Początek nowego roku szkolne-
go to szczególna okazja, by podziękować 
wszystkim pedagogom za codzienną pra-
cę, poświęcenie i serce wkładane każdego 
dnia w wychowanie młodych pokoleń. 
Życzymy nauczycielom i pracownikom 
szkół cierpliwości, wytrwania oraz rado-
ści płynącej z pracy z młodzieżą.

Uczniom życzymy przede wszystkim 
sukcesów w nauce i prawdziwej radości ze 
zdobywanej wiedzy. Wierzymy, że słowa 
papieża Jana Pawła II, Wielkiego Po-
laka – „wymagajcie od siebie choćby inni 
od Was nie wymagali” będą Waszym co-
dziennym przesłaniem.

Janusz Skibiński
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Grzegorz Banaś
Wojewoda Świętokrzyski
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• • •
Wicewojewoda Lech Janiszewski wziął udział w uro-

czystym ślubowaniu nowych policjantów. Służbę roz-
poczęło 68 funkcjonariuszy, w tym kilkanaście kobiet. 
Świeżo przeszkoleni po-
licjanci ślubowali wiernie 
służyć ojczyźnie, zostali 
pobłogosławieni przez 
swojego kapelana, ode-
brali wymarzone legity-
macje. - Życzę, aby Wasz 
wybór oznaczał wiele sa-
tysfakcji w kroczeniu tą drogą życiową. Aby udało nam 
się razem budować Polskę bezpieczną i dobrze zorgani-
zowaną - mówił wicewojewoda.

• • •
W 63. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 

wicewojewoda złożył kwiaty pod pomnikiem na kielec-
kim Skwerze Szarych Szeregów. Uroczystości rozpoczę-
ły się punktualnie o 5-ej po południu, w godzinę „W”.  

Odczytano apel po-
ległych, a o dziejach 
powstania opowiadał 
senator prof. Adam 
Massalski. Przeczytany 
został także list oko-
licznościowy od wice-
premiera Przemysła-

wa Gosiewskiego. Uroczystości poprzedziła msza św.  
w kościele garnizonowym. Przed południem na ulicy 
Sienkiewicza młodzi licealiści, ubrani w mundury po-
wstańców warszawskich, rozdawali kielczanom ulotki na-
kłaniające do refleksji w związku z powstańczą rocznicą.

• • •
Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego odby-

ły się pod pomnikiem Czynu Legionowego w Kielcach. 
Rozpoczęła je Msza Święta w kościele garnizonowym.  
- Polski żołnierz nie pozostaje obojętny wobec współ-
czesnych zagrożeń dla wolności. Walczy w obronie de-
mokracji Zjednoczonej Europy i świata. Wiernie stoi  
na straży bezpieczeństwa 
i obronności Ojczyzny. 
Walczy z globalnym 
terroryzmem, ofiarnie
uczestniczy w działa-
niach na rzecz pokoju  
i stabilizacji w wielu miej-
scach na świecie. Wierzę, 
że podejmowane przez Was działania będą kształtować 
bezpieczną, wolną od zagrożeń przyszłość naszego kraju 
i Europy. - mówił wojewoda Grzegorz Banaś. Pod po-
mnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Wojewo-
da wręczył zasłużonym kombatantom Złote i Srebrne 
Krzyże Zasługi. Po części oficjalnej w parku miejskim
przy muszli koncertowej rozpoczął się piknik militarny. 

Organizatorami tegorocznych obchodów Święta Wojska 
Polskiego byli wojewoda świętokrzyski oraz dowódca 
Garnizonu Kielce.

• • •
Wojewoda wziął udział w uroczystości otwarcia no-

woczesnego pawilonu mieszkalno-rehabilitacyjnego  
w Domu Pomocy Spo-
łecznej dla mężczyzn 
niepełnosprawnych in-
telektualnie w Rudzie 
Pilczyckiej, w gminie 
Słupia. Nowy pawilon 
DPS posiada 100 miejsc 
dla mieszkańców wraz z całym wymaganym zapleczem: 
łazienkami, pokojem dziennego pobytu, jadalnią, salą  
do rehabilitacji, pokojami pielęgniarskimi. Koszt budowy 
zamknął się kwotą 3 mln 400 tys. zł. - w ciągu ostatnich 
kilku lat w dużym stopniu inwestycja ta była dofinanso-
wywana ze środków budżetu państwa. 

• • •
W 65. rocznicę likwidacji przez niemieckich nazi-

stów żydowskiego getta w Kielcach, wojewoda wziął 
udział w uroczystości 
odsłonięcia pomni-
ka upamiętniającego  
te tragiczne wyda-
rzenia. Monument  
w kształcie menory 
- rytualnego żydow-
skiego świecznika 

wystającego z bruku ulicy stanął przy Al. IX Wieków 
Kielc. Likwidacja kieleckiego getta, powstałego w 1941 
roku, trwała cztery dni. W trzech transportach do obozu 
zagłady w Treblince w dniach 20, 22 i 24 sierpnia 1942 
roku wywieziono 21 tysięcy Żydów. Przed odsłoniętym 
pomnikiem złożono wiązanki kwiatów.

• • •
Wojewoda był jednym z sygnatariuszy  porozumienia, 

na mocy którego zakończony został strajk w kieleckim 
MPK. Od 1 września 
wznowiono komunika-
cję lokalną. Porozumie-
nie zawarto w wyniku 
mediacji podjętych przez 
wojewodę oraz Biskupa 
Kieleckiego. - Dziękuję 
wszystkim stronom tego 
spotkania, za okazanie niezwykłej mądrości życiowej, 
bo jak wszyscy wiemy nagromadzenie emocji sięgało  
już zenitu. Wszystko to czyniliśmy przede wszystkim 
mając na uwadze dobro mieszkańców, dobro załogi MPK 
i interes miasta. Składam również podziękowania na ręce 
biskupa Mariana Florczyka, który użyczył nam dachu  
dla tych trudnych negocjacji, co pozwoliło wyciszyć 
emocje i znaleźć rozwiązanie - powiedział wojewoda.

Sierpniowy przegląd wydarzeń
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Trwa jesienna wędrówka bocianów – ptaki odlatu-
ją w cieplejsze strony, aby przetrwać naszą zimę. Nie-
stety, wiele z nich na skutek urazów i ran zmuszonych  
jest zostać w naszym regionie. Wojewódzki Konser-
wator Przyrody apeluje do gmin o pomoc dla rannych 
bocianów.

Świętokrzyskie na szlaku lotów

- Przez nasz region o tej porze roku przelatuje ogrom-
na liczba bocianów – mówi Jarosław Pajdak, Wojewódzki 
Konserwator Przyrody. – Praktycznie codziennie otrzy-
mujemy sygnały, że gdzieś w terenie jest ranny ptak, który 
wymaga opieki i leczenia. Jednak problem w tym, że nie-
wiele gmin jest gotowych im pomóc – dodaje Pajdak.

W naszym województwie są tylko trzy miejsca, gdzie 
ranne ptaki mogą otrzymać profesjonalną pomoc.  
Jest to ośrodek przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnań-
sku, ptasi azyl w Suchedniowie oraz ośrodek doktora 
Janusza Wróblewskiego we wsi Ostrów w gminie Chę-
ciny. Wszystkie trzy znajdują się na ministerialnej liście,  
jednak pierwsze dwa miejsca przeznaczone są ra-
czej tylko dla ptaków drapieżnych, bociany kierowane  
są zazwyczaj do doktora Wróblewskiego. 

Ranny bocian w szczerym polu

- Tak więc mamy praktycznie jeden ośrodek, gdzie 
tym ptakom możemy pomóc. Problem w tym, że wie-
le gmin nawet jeśli zgłosi nam taki przypadek, to już  
na tym poprzestaje. Tymczasem ktoś rannego ptaka musi 

przetransportować, a potem sfinansować jego leczenie 
w ośrodku  – mówi Jarosław Pajdak.

Zgodnie z art. 176 ustawy o finansach publicznych,
gminy mogą przeznaczać dotacje na rzecz ośrodków 
leczących ranne ptaki. – Mało kto z gospodarzy gmin  
o tym wie. Sięgając pamięcią wstecz mogę wymienić tyl-
ko dwa przypadki, gdzie gmina Bałtów i Staszów przeka-
zała środki finansowe na leczenie „swoich” bocianów. Po-
chwalić też należy wójta Kijów, który obiecał, że wkrótce 
również prześle środki. Z resztą nie jest aż tak dobrze,  
a przecież można to zmienić – mówi Pajdak.

Apel do wójtów

- Zwracam się z prośbą do gospodarzy gmin o zgła-
szanie nam wszystkich przypadków ujawnienia rannego 
bociana czy innego ptaka, aczkolwiek o tej porze roku  
to bocianów jest najwięcej. Wspólnymi siłami z pew-
nością uda się załatwić transport do ośrodka, gdzie 
jest szansa na jego wyleczenie. Natomiast ideałem by-
łoby przekazanie nawet niewielkiej dotacji na ośrodek,  
do którego ptak trafi – mówi Wojewódzki Konserwator
Przyrody, mając nadzieję, że dzięki wspólnym działa-
niom liczba wyleczonych ptaków zwiększy się.

Wojewoda też pomaga

Działalność ośrodków, gdzie leczone są ptaki, wspie-
ra również wojewoda świętokrzyski Grzegorz Banaś. 
Dzieje się tak zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 
której przepisy zachęcają zarówno organy samorządowe,  

Czas pomóc bocianom
Temat miesiąca
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jak i administrację państwową do działań mających  
na celu ochronę m.in. ptactwa. – Zdajemy sobie sprawę, 
jak wiele środków potrzebują takie ośrodki, jak wspo-
mniane azyle w Zagnańsku, Suchedniowie czy pod Mo-
rawicą. Dlatego też w dwóch ostatnich ze środków pana 
wojewody sfinansowaliśmy budowę wojer dla ptaków,
a także zakup zamrażarki do przechowywania karmy. 
Mam nadzieję, że współpraca z gminami może spra-
wić, ze los wszystkich ptaków w naszym regionie będzie  
lepszy – mówi Jarosław Pajdak.

Gdzie się zgłaszać?

Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl”
Ostrów 10
26-060 Chęciny
tel.: (041) 315-48-45, 0 692-49-59-42

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych
przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku
ul. Spacerowa 4, 26-050 Zagnańsk
tel: (0-41) 300-11-41; 0 506-782-723

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych
ul. Brezów 98, 26-130 Suchedniów
Tel: 0 691-117-051

Bocian biały (Ciconia ciconia) 
Jest ptakiem chronionym z rodziny bocianowa-

tych. Zamieszkuje tereny środkowej i wschodniej 
Europy, Półwysep Pirenejski, Półwysep Bałkański,  
a także północną Afrykę, Azję Mniejszą i Azję Środ-
kową. Osiąga 100 cm długości i 200 cm rozpięto-
ści skrzydeł. Upierzenie obu płci jest jednakowe 
- głowa, tułów i brzuch białe, lotki skrzydeł czarne, 
dziób i nogi w kolorze czerwonym. Bocian bia-
ły występuje na nizinnych terenach wilgotnych,  
z grupami drzew i niezbyt wysoką roślinnością,  
często w pobliżu osad ludzkich. Odżywia się drob-
nymi bezkręgowcami, rybami, płazami, małymi ga-
dami oraz drobnymi gryzoniami. W Polsce najwięk-
sze zagęszczenie populacji bociana stwierdzono 
na obszarach północno-wschodnich i wschodnich. 
Gnieździ się na wysokich drzewach, często na słu-
pach telegraficznych, kominach i dachach. Gniaz-
do, kolistego kształtu, osiąga 1,5 m średnicy. Samiec 
bociana białego przylatuje do gniazdowiska w mar-
cu lub kwietniu i zaczyna naprawiać i powiększać 
ubiegłoroczne gniazdo. Samica przylatuje kilka dni 
później. Znosi 3 - 6 jaj w dwudniowych odstępach, 
pisklęta wykluwają się z reguły po 35 dniach wysia-
dywania.

Bociany zimują w południowej Afryce. Drogę dłu-
gości 8 tys. kilometrów przebywa w ciągu czterech 
miesięcy, pokonując dziennie maksymalnie 200 ki-
lometrów. 

Źródło: www.bocian.polska.pl

Ponad 17 procent mieszkańców naszego regionu  
nie wymieniło jeszcze dowodów osobistych. 

Już 9 września, także na placu przed KCK, odbędzie 
się happening promujący akcję wojewody Grzegorza 
Banasia, który od kilku miesięcy zachęca mieszkańców 
regionu do wymianu dowodów osobistych. Zostanie  
on zorganizowany wspólnie z kieleckim oddziałem TVP3.

Na przełomie maja i czerwca tego roku, zanim ruszyła 
kampania wojewody, mieszkańcy posiadający książecz-
kowe dowody osobiste w naszym regionie stanowili pra-
wie 30 procent. Obecnie (dane na 15 sierpnia) wskaźnik 
ten spadł do 17,5 procent. - Widać, że kampania przynosi 
swoje efekty - mówi Agnieszka Romanek, wicedyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świę-
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Obecnie trwa drugi etap akcji. Wojewoda zwrócił się 
do biskupów diecezji kieleckiej, sandomierskiej i radom-
skiej z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu informacji. 
Do akcji przyłączyły się również domy pomocy społecz-
nej, PKS Kielce, MPK Kielce oraz Świętokrzyskie Zrze-
szenie Transportu Prywatnego. Wszędzie tam pojawiły 
się plakaty, które przekazał wojewoda. 

O konieczności wypełnienia tego obowiązku, podczas 
wszystkich imprez plenerowych na terenie województwa, 
przypominają również przedstawiciele wojewody. Każdy  
z uczestników imprez otrzymuje ulotkę przypominającą  
o terminie wymiany dowodu oraz konsekwencjach grożą-
cych za niewypełnienie tego obowiązku. Od kilku tygodni 
przedstawiciele wojewody są obecni również na wszystkich 
imprezach dożynkowych w całym województwie. Podczas 
uroczystości przypominają mieszkańcom o jak najszyb-
szej wymianie starego dowodu. Ostatnie takie spotkania 
odbyły się m.in. w Sędziszowie, Pińczowie i Morawicy.

Do kampanii przyłączyły się wszystkie 34 placówki 
Banku Spółdzielczego w całym województwie, do których 
trafiły ulotki przypominające o wymianie starych dowo-
dów. Są one wręczane wszystkim klientom banku, któ-
rzy załatwiając jakąkolwiek sprawę legitymują się starym  
dowodem. Podobne akcje zostały rozpoczęte w od-
działach banku PKO, urzędach pocztowych i aptekach,   
a także przez Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-
-Kieleckiego S.A.

Kampania bardzo szeroko będzie promowana w sto-
licy regionu, bowiem ze względu na fakt największego 
zagęszczenia ludności, problem wymiany dowodów jest 
bardzo duży. W sierpniu w kieleckich hipermarketach 
oraz w centralnych punktach Kielc, m.in. na Placu Wol-
ności, pojawiły się banery, na których są zawarte infor-
macje przypominające o wymianie dowodów. 

Akcja wojewody będzie kontynuowana, bowiem przy-
nosi zamierzone skutki. Potwierdzeniem tego jest fakt, 
że od momentu rozpoczęcia akcji odsetek osób, które  
nie wymieniły jeszcze dokumentu spadł o ponad  
12 punktów procentowych. Dowody wymieniło ponad 
80 tys. mieszkańców regionu (tylko przez pierwsze dwa 
tygodnie sierpnia zrobiło to 22 834 osoby).

Pamiętamy o dowodach
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Kąpielisko Baza TKR w Sędziszowie, tuż za nim zalew 
w Suchedniowie, a na trzecim miejscu kąpielisko w Siel-
pi - to laureaci konkursu wojewody Grzegorza Banasia  
na „Najbezpieczniejsze i najlepiej przygotowane kąpieli-
sko w regionie do sezonu letniego 2007”. 

Statuetki zwycięzcom wojewoda wręczył 2 września 
podczas uroczystej gali przed Kieleckim Centrum Kul-
tury. Podwójne uznanie zyskało kąpielisko w Sędziszo-
wie, bowiem zdobyło również statuetkę od czytelników 
Gazety Wyborczej i Polskiego Radia Kielce, którzy od-
dali na nie najwięcej głosów. - Konkurs powstał z my-
ślą o bezpieczeństwie wypoczywających nad wodą.  
Jego celem było podniesienie standardu kąpielisk. Bardzo 
się cieszę, że ich administratorzy tak ochoczo przystąpi-
li do rywalizacji. Gratuluję zwycięzcom i mam nadzieję,  
że w przyszłym roku jeszcze bardziej uda się unowocze-
śnić kąpieliska - mówił wojewoda. 

Nagrodę z rąk wojewody otrzymał również czytelnik  
p. Krzysztof Chmaruk, którego kupon został wylosowa-
ny ze wszystkich nadesłanych do Gazety Wyborczej i Ra-
dia Kielce. 

Do konkursu przystąpiło 14 kąpielisk. Wszystkie zo-
stały dwukrotnie skontrolowane przez komisję, w skład 
której weszli przedstawiciele wojewody, WOPR-u,  
Straży Pożarnej, Policji, Sanepidu oraz Gazety Wybor-
czej i Radia Kielce. Komisja oceniała kąpieliska pod 
względem bezpieczeństwa, czystości i higieny, wyposa-
żenia oraz zabezpieczenia logistycznego, czyli dostępu  
do gastronomii, parkingów oraz obiektów sportowych.

Wszystko wskazuje również na to, że cel konkursu zo-
stał osiągnięty. – Zależało nam na zwiększeniu zaintereso-
wania samorządów gmin, instytucji oraz indywidualnych 
właścicieli do jak najlepszego przygotowania kąpielisk  
i wypożyczalni sprzętu wodnego. Najważniejszym zada-
niem było zapewnienie bezpieczeństwa korzystających  
z wypoczynku i kąpieli. Zasadniczą rolę odgrywała 
również poprawna organizacja kąpieliska, oraz zabez-
pieczenie ratownicze wraz z nieodzownym sprzętem   
do bezpośredniego ratowania życia – mówi Anna Żmu-
dzińska – Salwa, rzecznik prasowy wojewody.

Obowiązuje już ustawa o zmianie ustawy o cudzo-
ziemcach oraz niektórych innych ustaw. Stwarza ona 
możliwość zalegalizowania pobytu na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom przebywają-
cym na terenie  kraju nielegalnie. 

Z abolicji może skorzystać cudzoziemiec, który łącznie 
spełnia następujące warunki: 
1) przebywa na terytorium RP nieprzerwanie co naj-

mniej od 1 stycznia 1997 r., 
2) w dniu wejścia w życie ustawy jego pobyt na teryto-

rium RP jest nielegalny, 
3) złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na zamiesz-

kanie na czas oznaczony w terminie 6 miesięcy  
od dnia wejścia w życie ustawy, 

4) wskaże lokal mieszkalny, w którym zamierza przeby-
wać i przedstawi tytuł prawny do jego zajmowania, 

5) posiada przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę 
na terytorium RP albo pisemne oświadczenie pra-
codawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia  
mu wykonywania innej pracy zarobkowej, lub peł-
nienia funkcji w zarządach osób prawnych prowa-
dzących działalność gospodarczą, jeżeli zezwolenie  
na pracą nie jest wymagane, lub posiada dochody  
lub mienie wystarczające na pokrycie kosztów utrzy-
mania siebie i członków rodziny pozostających na jego 
utrzymaniu w tym kosztów leczenia, bez potrzeby ko-
rzystania ze wsparcia materialnego ze środków pomo-
cy społecznej przez okres 1 roku. 

Pobyt cudzoziemca na terytorium RP jest nieprze-
rwany, jeżeli co najmniej od 1 stycznia 1997 r. cudzozie-
miec nie opuścił terytorium RP. Jeżeli zaś w tym okresie  
nastąpiły jakiekolwiek przerwy w pobycie cudzoziem-
ca na terytorium RP, żadna z tych przerw nie może  
być dłuższa niż 6 miesięcy i łącznie wszystkie te przerwy 
nie mogą przekroczyć 10 miesięcy. 

Abolicja dotyczy tylko tych cudzoziemców, którzy nie 
złożyli wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie 
na czas oznaczony na podstawie unormowań abolicyj-
nych wprowadzonych w 2003 r. 

W przypadku, gdy cudzoziemiec będzie speł-
niał ww. warunki, wojewoda właściwy ze względu  
na miejsce pobytu cudzoziemca udzieli zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony na okres  
1 roku, o ile nie spowoduje to zagrożenia dla obronno-
ści lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, albo obciążenia dla budże-
tu państwa lub nie naruszy interesu Rzeczypospolitej  
Polskiej.

Abolicja 2007
Najlepsze kąpieliska
Finał konkursu wojewody

zalew w Sielpi – laureat III miejsca w konkursie
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„Mam marzenie”

Na Placu Artystów  w Kielcach odbył się  festyn 
zorganizowany przez Fundację „Mam Marzenie”  
oraz wojewodę Grzegorza Banasia. 

Występy zespołów muzycznych, pokazy kieleckich 
fryzjerów i kosmetyczek, stoiska gospodarstw agrotu-
rystycznych - to tylko nieliczne atrakcje, jakie czekały  
na uczestników tegorocznego pikniku.

- Każdy z nas ma marzenia, to one sprawiają,  
że z uśmiechem i optymizmem patrzymy w przyszłość, 
wierzymy w lepsze jutro. To dzięki nim nasze życie nabie-
ra kolorów. Jeszcze bardziej przyjemnie jest, kiedy możemy 
spełnić marzenie innych, sprawić, by poczuli się szczęśliwi 
– powiedział wojewoda świętokrzyski. 

W trakcie trwającej ponad 4 godziny imprezy zbiera-
ne były pieniądze na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci  
z naszego regionu. - Zlicytowane zostały przedmioty po-
darowane m.in. przez wojewodę oraz parlamentarzystów  
i samorządowców. Akcję wsparli również artyści z regionu  
i całej Polski oraz sportowcy - poinformowała Anna Sa-
wicka z kieleckiego oddziału Fundacji „Mam Marzenie”. 

Pieniądze z loterii fantowej zostały przekazane na cele 
fundacji. Imprezę rozgrzewały występy zespołów mu-
zycznych oraz konkursy dla dzieci. Podczas występów na 
scenie, wolontariusze fundacji zbierali pieniądze do me-
talowych puszek - Jeśli każdy kto tutaj przyszedł wrzucił 
choć symboliczną złotówkę, to naprawdę można uzbierać 
sporą kwotę -  twierdzi jedna z uczestniczek pikniku. Fe-
styn  zakończył się o 20, cały dochód z imprezy zostanie 
teraz podliczony i trafi na konto fundacji. - Mamy na-
dzieję, że uda nam się spełnić marzenie następnego chore-
go dzieciaka - skwitowała Anna Sawicka.

Za pomoc i wsparcie festynu wojewoda składa szcze-
gólne podziękowania: Fabryce Porcelany z Ćmielowa, 
Perfumerii „For You”, Salonowi Fryzjerskiemu „Loreal”, 
Panu Sławomirowi Mickowi, Panu Aleksandrowi Yasi-

nowi, Świętokrzyskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Galerii 
Dobrego Smaku z Galerii Echo oraz Pasażu Świętokrzy-
skiego, Domowi Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, 
Szkole Podstawowej nr 25 z Kielc, Cukierni „Banatkie-
wicz”, OHP Kielce.

„Twarzą w Twarz z Rynkiem Pracy” 

W województwie świętokrzyskim niemal 40 tysięcy 
osób leczy się z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego, 
a liczba ta z roku na rok wzrasta. Choroby psychiczne 
są często efektem zbyt szybkiego tempa życia oraz po-
ważnych stresów, z którymi nie umiemy sobie poradzić, 
twierdzą lekarze. Jednocześnie w świadomości społecz-
nej panuje stereotyp, według którego zaburzenia zdrowia 
psychicznego uniemożliwiają samodzielne życie i pracę 
zawodową. Tymczasem w naszym regionie realizowany 
jest unijny projekt, który przyczynia się do zmiany takie-
go myślenia.

Projekt „Twarzą w Twarz z Rynkiem Pracy – Model 
Zatrudnienia Przejściowego” ma za zadanie przygotować 
osoby zdiagnozowane psychiatrycznie do podjęcia pra-
cy. Ponadto ma zachęcać pracodawców do zatrudniania 
osób, które wychodzą z choroby. Zatem głównym celem 
projektu jest uruchamianie i testowanie Miejsc Zatrud-
nienia Przejściowego w dwóch regionach: kieleckim  
i warszawskim. Od początku 2006 roku do teraz w Kiel-
cach udało się uruchomić 11 cykli Zatrudnienia Przej-
ściowego, a osoby po kryzysach zdrowia psychicznego 
mogły sprawdzić swoje umiejętności zawodowe pracując 
w Urzędzie Miasta Kielce, Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w Świę-
tokrzyskim Biurze Brokerskim i Biurze Turystycznym 
ABEX. Te instytucje i firmy wraz ze Staropolską Izbą
Przemysłowo- Handlową oraz pomysłodawcą przedsię-
wzięcia – Świętokrzyskim Zespołem Regionalnym Ko-
alicji na rzecz Zdrowia Psychicznego realizują projekt 
„Twarzą w Twarz ….” w Kielcach. Projekt finansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL .

Do pracy przejściowej, trwającej od 3 do 9 miesię-
cy i wykonywanej w niepełnym wymiarze czasu pra-
cy idą członkowie Kieleckiego Domu pod Fontanną,  
który mieści się przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskie-
go 75 w Kielcach. Ośrodek zrzesza osoby po kryzysach 
zdrowia psychicznego i działa na zasadzie istniejących 
na całym świecie Domów – Klubów. 

Jak sprawdzają się Miejsca Zatrudnienia Przejściowego 
w Kielcach? Jak zmieniać stereotypy dotyczące chorych 
psychicznie? Podyskutujmy wspólnie podczas specjalnej 
konferencji, zorganizowanej w Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim 28 września 2007r. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objęli Wojewoda Świętokrzyski Grze-
gorz Banaś oraz Prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Wieści z urzędu
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Wrzesień to okres wykopów. Z trudem wydobyte 
płody rolne: ziemniaki, buraki, warzywa trzeba prze-
transportować z pola do gospodarstwa, lub  przetwórni  
na miejsce przechowywania. Trzeba to robić bezpiecznie, 
aby nie dochodziło do wypadków. Niestety, przy trans-
porcie bulw i korzeni nie zawsze przestrzegamy przepi-
sów i zasad bhp. Obserwując w tym okresie pracę na wsi, 
zauważyć można następujące niedociągnięcia:
1. Przekraczanie dopuszczalnej ładowności  środków 

transportu.  Prowadzić może do groźnych awarii  
np. ogumienia czy układu kierowniczego, a skutki 
mogą być poważne!

2. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego , m.in. 
podczas włączania się do ruchu, tamowanie ruchu,  
postój w miejscach niedozwolonych.

3. Jazda bez wymaganego oświetlenia – szczególnie gdzieś 
na mało ruchliwych, bocznych drogach.

4. Nanoszenie na jezdnię błota z pół przez nieczyszczone 
koła środków transportu. To sytuacje  bardzo często 
spotykane. Na zachodzie Europy – niewyobrażalna. 

Spotka się także inne „grzechy”, gdzie indziej  nie wy-
stępujące. Na przykład wypalanie łęcin i chwastów. Uno-
szący się gęsty dym utrudnia jazdę. A jest to na naszych 
polach przy drogach widok wcale nierzadki! Cierpi  
na tym i ekologia i bezpieczeństwo.

 Jan Bubień

Bezpieczny transport 
bulw i korzeniJuż trzeci kwartał z rzędu  Świętokrzyskie znalazło 

się w gronie województw, które najlepiej radzą sobie  
z wydatkowaniem środków unijnych, dostępnych  
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego.

Najlepiej z wydatkowaniem środków radzą sobie 
samorządy szczebla lokalnego, a więc głównie gminy. 
Większość środków przeznaczana jest na realizację 
projektów infrastrukturalnych (wodociągi, kanaliza-
cja, drogi) finansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Z widocznymi opóźnieniami 
w płatnościach mamy do czynienia jedynie w Działa-
niu 3.4. Zdecydowanie gorzej przebiega wykorzysta-
nie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 
(przeznaczonego na szkolenia, stypendia, projekty ba-
dawcze). - Istnieje realne zagrożenie utraty środków 
z EFS, jeśli w krótkim czasie znacząco nie zostanie 
przyspieszone przekazywanie płatności na konta be-
neficjentów. Aby zrealizować prognozę Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, do końca roku powinniśmy 
dwukrotnie zwiększyć wartość refundacji – ostrzega 
Jacek Sułek, dyrektor Wydziału Zarządzania Fundu-
szami Europejskimi ŚUW. 

W podziale na poszczególne instytucje zaanga-
żowane we wdrażanie ZPORR najwyższy odsetek 
przekazanych płatności notuje się w tych Działa-
niach Priorytetów I i III, za które odpowiedzialny jest 
urząd wojewódzki i wynosi 73,18%. W porównaniu 
do średniej dla całego ZPORR-u (65,9%) jest wyż-
szy o ponad siedem procent, natomiast do Działań,  
za które odpowiadają Urząd Marszałkowski (33,45%)  
i Wojewódzki Urząd Pracy (31,75%) ponad dwukrot-
nie wyższy. - Mimo osiągniętego sukcesu, jakim jest  
3 miejsce w kraju w wykorzystaniu dostępnych funduszy,  
nie możemy spocząć na laurach – powiedział woje-
woda Grzegorz Banaś. - Pracownicy ŚUW dokładają 
wszelkich starań, by żadne euro nie zostało stracone. 
Staramy się, by płatności przekazywane były benefi-
cjentom w jak najkrótszym terminie oraz udziela-
my wszelkiej niezbędnej pomocy przy sporządzaniu 
wniosków.

Z Unią na Ty

W gronie najlepszych
ABC rolnika
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Świętokrzyski Urząd Wojewódzki otrzymał dwa wy-
różnienia w I edycji Konkursu Inicjatyw „Bezpiecz-
ne Drogi” organizowanego przez PKN ORLEN S.A.  
oraz Fundację Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca  
Bezpieczny”.

Konkurs był jed-
nym z głównych ele-
mentów programu 
„ORLEN. Bezpieczne 
drogi”, którego celem 
jest poprawa stanu 
bezpieczeństwa na 
polskich drogach. 
Rywalizacja ob-
jęła najciekawsze  
i najskuteczniejsze 
inicjatywy, jakie  
w 2006 roku podję-
to na rzecz zwięk-
szenia bezpieczeń-
stwa na polskich 
drogach. 

Wojewoda Grzegorz Banaś, w sierpniu ubiegłego 
roku, zgłosił do konkursu organizowane przez ponad  
4 miesiące bezpłatne kursy na kartę motorowerową  
dla młodzieży z całego regionu oraz Świętokrzyski Rajd 
Maxi, który miał na celu przyzwyczajenie kierowców  
do obecności skuterów i maxi skuterów na świętokrzy-
skich drogach. W ramach promocji bezpiecznego po-
ruszania się po drogach, wojewoda odwiedzał również 

najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Wszystkim 
wręczał opaski i światełka odblaskowe, przypominając 
jednocześnie o podstawowych zasadach prawidłowego 
zachowywania się na ulicy. Organizatorzy konkursu,  
doceniając działalność wojewody na rzecz bezpieczeń-
stwa drogowego, postanowili w obu przypadkach przy-
znać wyróżnienia. Dyplomy zostały złożone na ręce wo-
jewody.

Podobne akcje przeprowadzane są także w tym roku. 
Pierwsza z nich odbyła się 28 lipca. Na świętokrzyskie 
drogi po raz drugi wyjechali miłośnicy maxi skuterów. 
Zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach promo-
wali oni na trasie z Kielc do Bałtowa i Ostrowca Świę-
tokrzyskiego. Na kieleckim Placu Artystów miał miejsce 
piknik z udziałem posiadaczy maxi skuterów.

A już we wrześniu, w ramach II edycji akcji „Za-
wsze widoczny, zawsze bezpieczny” wojewoda Grze-
gorz Banaś odwiedzi uczniów świętokrzyskich szkół,  
w pobliżu których znajdują się niebezpieczne skrzyżo-
wania. Wojewoda spotka się z dziećmi przy przejściach 
dla pieszych. Będzie zachęcał ich do przestrzegania zasad 
prawidłowego poruszania się po drodze, każdy otrzyma 
również światełka odblaskowe, które będzie można przy-
czepić do tornistra. Spotkania takie zostały zaplanowane 
m.in. w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej (szkoła nr 15), 
w Bilczy oraz przy krajowej „siódemce” w miejscowości 
Gózd (gmina Łączna).

W ramach akcji wojewoda zwrócił się również z proś-
bą do zarządców dróg z naszego regionu o dopilnowanie 
właściwego oznakowania przejść dla pieszych znajdują-
cych się w pobliżu szkół.

36 kontroli obozów i kolonii zlokalizowanych  
na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowa-
dziło podczas minionych wakacji Kuratorium Oświaty  
w Kielcach.

W naszym regionie wypoczywało 18135 dzie-
ci z całego kraju i zagranicy. Obozy organizowane 
były w 181 zarejestrowanych placówkach, w głów-
nej mierze w Sielpi, Bocheńcu, Pińczowie, Czar-
nieckiej Górze, Mąchocicach Scholasterii, Nowi-
nach, Świętej Katarzynie, Busku Zdroju, Łopusznie 
i Borkowie. Jak poinformowała Małgorzata Drogosz  
z Kuratorium Oświaty, koordynator letniego wypoczyn-
ku, w trakcie kontroli wizytatorzy zwracali szczególną 
uwagę na zgodność zatrudniania z wymaganymi kwali-
fikacjami wychowawców i kierowników placówek, reali-
zację zaplanowanego programu wypoczynku, przestrze-
ganie regulaminu placówki, w tym przestrzeganie praw 
dziecka oraz na bezpieczeństwo uczestników podczas 

pobytu. – Wizytatorzy dokładnie sprawdzali prowadzo-
ną przez placówkę dokumentację na temat wychowania 
i opieki oraz organizacji pracy, uczestniczyli także w zaję-
ciach organizowanych dla dzieci – mówi Drogosz.

W trakcie kontroli ujawniono 2 placówki, które nie 
posiadały zaświadczenia o wpisie do ewidencji, jed-
nakże - jak wyjaśnia Małgorzata Drogosz - wynikało  
to z nieświadomego zaniedbania ze strony organizato-
rów. Dodaje, że żaden przypadek nie wymagał drastycz-
nego działania, jedynie pouczenia i uzupełnienia braku-
jącej dokumentacji.

W trakcie minionych wakacji nie zanotowano również 
wypadków, zachorowań oraz skarg mających bezpośred-
ni związek z organizacją obozów i kolonii. - Wypoczy-
nek dzieci i młodzieży w naszym województwie przebiegał 
bez większych zakłóceń. Część stwierdzonych uchybień, 
głównie dotyczących bloku żywienia i stanu sanitarnego 
placówki usuwana była w czasie kontroli – zapewnia Mał-
gorzata Drogosz.

Wypoczynek pod nadzorem kuratora

Wyróżnienia za bezpieczeństwo
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Jeden z najbardziej znanych zespołów ludowych  
w regionie, właśnie świętuje swoje pięciolecie.

Pomysł utworzenia Kapeli Świętokrzyskiej naro-
dził się wiosną 2002 roku w głowie Mariana Kwiet-
nia – mieszkańca kieleckiego osiedla Świętokrzyskie  
i ówczesnego członka rady nadzorczej spółdzielni  
„Wichrowe Wzgórze”. Władze spółdzielni zapropono-
wały, aby zespół działał przy Domu Kultury „Sabat” 
jako kapela umilająca wieczorki taneczne dla senio-
rów. Pan Marian dał ogłoszenie w lokalnych mediach 
i tym sposobem skompletował sześcioosobowy skład. 

- Od początku Kapela Świętokrzyska poprzez swo-
ją muzykę wyraża ludowe tradycje naszego regionu 
– mówi Marian Kwiecień. – Korzystamy z tekstów  
i melodii tradycyjnych oraz, ale też czasem piszemy 
własne teksty, w których opisujemy piękno Święto-
krzyskiej Ziemi.

Przez pięć lat działalności Kapela Świętokrzyska wy-
stąpiła przed publicznością ponad 150 razy podczas 
najróżniejszych imprez, zdobywając uznanie miłośni-
ków muzyki ludowo-biesiadnej. Zespół wielokrotnie 
grał za granicą. Dwukrotnie muzycy reprezentowali 
Kielc na ogólnopolskiej antenie TVP podczas bezpo-
średnich relacji z finałów Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. 

Kapela Świętokrzyska jest stałym gościem ante-
ny Radia Kielce, gdzie w audycji Bronisława Opałki  
„Radio Pigwa” prezentuje utwory ludowe i kolędy. 
Dzięki współpracy z Muzeum Wsi Kieleckiej, muzy-
ków często można posłuchać podczas cyklicznych im-
prez w Skansenie w Tokarni bądź w kieleckim Dworze 
Laszczyków. 

Dla miłośników Kapeli Świętokrzyskiej mamy do-
brą wiadomość – już 9 września w Parku Etnograficz-
nym w Tokarni odbędzie się „I Świętokrzyska Rodzin-
na Biesiada na Ludowo”, której zespół będzie główną 
gwiazdą. Występ ma być ukoronowaniem pięciolet-
niej działalności muzycznej.

Kulturalny eksport

Kapela 
Świętokrzyska

Pierwsza wzmianka źródłowa wymieniająca nazwę 
Chęciny zawarta jest w przywileju  Bolesława Wstydli-
wego z 1275 roku. Na wyniosłej górze zbudowany został 
potężny zamek, którego początek datuje się na 1306 rok 
(obecnie zamczysko jest w postaci tzw. trwałej ruiny).
Konsekwencją budowy zamku było powstanie u jego stóp 
podgrodzia, które dało początek dzisiejszym Chęcinom.
Prawa miejskie nadał miastu Władysław Łokietek. W po-
łowie XIV wieku chęciński zamek został rozbudowany 
przez Kazimierza Wielkiego, uchodził za jedną z najpo-
tężniejszych polskich warowni (nigdy nie zdobytej siłą  
w czasach swej świetności). Twierdza służyła też, od końca 
XIV wieku, jako więzienie. Zamek dzieli się na dwie czę-
ści: starszą (górną), rozciągającą się między dwoma okrą-
głymi basztami oraz młodszą (dolną), z ostrołukową furtą 
i czworoboczną basztą, którą dobudowano w XV wieku. 
Wjazd do zamku prowadził od strony wschodniej przez 
zwodzony most i wysuniętą przed basztę bramę. Druga 
z okrągłych baszt służyła za ostatni punkt oporu w razie 
oblężenia. Zamek dolny pełnił funkcje gospodarcze.

Cennym zabytkiem Chęcin jest także kościół parafial-
ny pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła, wzniesio-
ny w I połowie XIV wieku. Jego budowę ukończył Kazi-
mierz Wielki ok. 1350 r. Nieopodal znajduje się kościół  
i klasztor oo. Franciszkanów. Najstarszą część zabudo-
wań - kościół i budynki bezpośrednio do niego przyle-
głe ufundował Kazimierz Wielki w 1368 roku. Pamiątką  
po żydowskich mieszkańcach Chęcin jest późnorenesan-
sowa synagoga wybudowana w poł. XVII wieku oraz kir-
kut na zboczu Góry Zamkowej. 

Miasto zbudowano według średniowiecznego planu 
lokalizacyjnego, a rozbudowa grodu przypadła na czasy 
panowania Kazimierza Wielkiego. O roli gospodarczej  
i rozwoju miasta zadecydowały złoża cennych kruszców: 
ołowiu, srebra oraz miedzi. Chęciny były miejscem licz-
nych zjazdów szlacheckich, które dały początek sejmom. 
W roku 1607 rokoszanie Zebrzydowskiego poważnie 
zniszczyli zamek i miasto, następne szkody poczynili 
Szwedzi.

Chęciny
Poznaj świętokrzyskie zakątki
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Wrześniowe daty przypominają nam o rocz-
nicach związanych z II wojną światową. Świę-
tokrzyska ziemia kryje wiele miejsc, które 
zostały uświęcone krwią Polaków zamordowa-
nych w wyniku najazdu 1 i 17 września 1939 r.  
na nasz kraj, działających w porozumieniu, 
Niemiec i ZSRR. Gdy na Wschodzie rozgry-
wała się Zbrodnia Katyńska, tutaj Niemcy 
podjęli systematyczną akcję wyniszczania 
polskich warstw przywódczych. W Brzasku  
pod Skarżyskiem znajduje się mogiła 
– kurhan, ukazana na zdjęciu obok, gdzie  
zamordowanych zostało 760 mieszkańców 
północnych rejonów naszego województwa. 
Nieopodal znajduje się kolejny grób z ponad 
300 ofiarami. W rocznicę dokonywania roz-
strzeliwań w końcu czerwca 1940 roku ma-
nifestujemy tam naszą pamięć. Takie to nasze 
dziedzictwo II wojny i część polskiej tożsamo-
ści.  Jak wielu z nas pamięta i buduje na takich 
przykładach polską świadomość historyczną?

 
Lech Janiszewski 

Wicewojewoda Świętokrzyski

Szanowni Czytelnicy. 
Już od roku polecam Państwu  na 

łamach miesięcznika „Wędrowiec 
Świętokrzyski” książki, które za-
chwycają mnie fabułą,  wprawiają 
w dobry nastrój, pozwalają na od-
poczynek. Mam nadzieję, że udało 
mi się sprawić by sięgnęli Państwo 
po te wydawnictwa. 

Tym razem chciałbym zachęcić 
Państwa do przeczytania powieści 
chilijskiej pisarki Isabel Allende 

„Dom Duchów”. To epicka opowieść rozciągnięta w cza-
sie na ponad pół wieku, jest w niej miejsce na wielkie na-
miętności, tragiczne nieporozumienie, konflikty klasowe
i uczuciowe mezalianse. Głównym bohaterem jest Este-
ban, mężczyzna, który ciężką pracą dorobił się fortuny,  
a przy okazji skrajnie konserwatywnych poglądów,  
które zostaną wystawione na próbę podczas zamachu 
wojskowego Pinocheta.

Pierwsza powieść Isabel Allende to jeden z najwięk-
szych bestsellerów literatury iberoamerykańskiej.  

„Dom duchów” jest pełną ciepła opowieścią o rodzinie 
Estebana Trueby, o pokoleniach kobiet, które go otaczały, 
o jego dzieciach i wnukach. Ich losy splatają się z historią  
i są świadectwem dramatycznych przemian na prze-
strzeni dwudziestego wieku. Gwałtowny temperament 
ojca rodziny i szczególna nadwrażliwość jego żony kom-
plikują wzajemne relacje bohaterów i choć prowadzą  
do tragicznych przesileń, równocześnie składają się  
na serdeczną opowieść o świecie wielkich codziennych 
emocji.

Opowiedziana przez pisarkę historia uświadamia,  
że każde zdarzenie, chwilowe zachwianie, moment sła-
bości, czy nieprzemyślana decyzja niosą za sobą nie-
odwołalne skutki tworząc historię świata - zarówno tego 
małego, osobistego jak i większego - międzyludzkiego. 
To co się stało, już się nie odstanie, musimy więc ponosić 
skutki swoich poczynań. 

 Powieść jest doskonałą lekturą na długie, jesien-
ne wieczory. Serdecznie polecam.

Grzegorz Banaś
Wojewoda Świętokrzyski

„Dom Duchów”
Warto przeczytać

Wrześniowe rocznice
Moje wyprawy z obiektywem
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Happening 
promujący akcję wymiany dowodów osobistych
9 września
Miejsce: plac przy Kieleckim Centrum Kultury

Wojewoda Grzegorz Banaś zaprasza na wielki 
happening dotyczący akcji promującej wymianę 
dowodów osobistych. W programie występy 
artystyczne, konkursy i wiele atrakcji. Impreza 
organizowana jest we współpracy z TVP3 Kielce.

Nagrody „Czyste Serca”
12 września
Miejsce: Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
godz. 17.00

Wręczenie Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego 
„Czyste Serca”, która honoruje osoby i instytucje, 
propagujące wśród młodzieży wolny od uzależnień 
styl życia. Przyznawana jest w czterech kategoriach: 
instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie  
oraz osoba fizyczna.

Konferencja „Nadzieja” 
18 września
Miejsce: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, sala nr 12

Konferencja zorganizowana przez wojewodę i Polskie 
Towarzystwo Neonatologiczne, poruszająca problem 
kobiet ciężarnych w trudnej sytuacji losowej.

Akcja „Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny”
24 września
Miejsce: wybrane szkoły znajdujące się przy ruchliwych trasach

Kolejna odsłona akcji wojewody „Zawsze widoczny, 
zawsze bezpieczny” związana z rozpoczętym nowym 
rokiem szkolnym. W ramach akcji propagującej 
bezpieczną drogę do szkoły, wojewoda wraz ze swoimi 
przedstawicielami odwiedzi szkoły podstawowe,  
gdzie uczniowie otrzymają specjalne odblaski.

„Twarzą w Twarz z Rynkiem Pracy”
28 września
 
Konferencja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódz-
kim dotycząca projektu „Twarzą w Twarz z Rynkiem 
Pracy – Model Zatrudnienia Przejściowego”, 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL. Honorowy patronat nad konferencją objął 
wojewoda świętokrzyski.

Prezentujemy kolejne przepisy przygotowane na ogłoszony 
przez wojewodę konkurs „Świętokrzyska potrawa świąteczna”.

Kasza jaglana na słodko

Składniki: 
susz: śliwki - 15 dag, jabłka - 5 dag, gruszki - 10 dag, cukier, kompot  

z wiśni, kasza jaglana - 15 dag, cynamon (szczypta), goździki -3 lub 4 szt.

Przygotowanie:
Z suszu gotujemy kompot, gdy owoce będą na wpół 

miękkie, wsypujemy przepłukaną kaszę i dalej gotujemy 
na małym ogniu. W międzyczasie wrzucamy goździki. 
Pod koniec gotowania wsypujemy szczyptę cynamonu, 
słodzimy, wciskamy sok z cytryn do smaku, wlewamy 
sam kompot z wiśni bez owoców. Potrawa powinna mieć 
konsystencje dość rzadką (jak zupa). Jeżeli jest za gęsta, 
dolewamy gotowanej wody i doprawiamy do smaku.

Pasztet domowy

Składniki: 
królik -1 szt., kaczka -1 szt., wieprzowina - 0,5 kg, boczek chudy - 0,5 kg, 

słonina - 0,5 kg, liść laurowy, pieprz w ziarenkach, ziele angielskie, cebula, 
czosnek - 4 ząbki, jajka - 4 szt., spirytus - 50 ml., czerstwa bułka - 2 szt.,  
marchewka - 2 szt., pietruszka - l szt., seler -1 szt., por (kawałek), sól,  
majeranek, pieprz ziołowy, gałka muszkatołowa, imbir.

Przygotowanie:
Wszystkie mięsa ugotować do miękkości razem z do-

datkiem marchwi, pietruszki, cebuli, czosnku, sera, pora, 
liścia laurowego, ziela angielskiego, soli, ziarenek pie-
przu. Po ugotowaniu wyjąć z wywaru, ostudzić i obrać 
od kości. Słoninę ugotować osobno. Obrane i wystu-
dzone mięso razem ze słoniną i wszystkimi warzywami 
skręcić przez maszynkę do mięsa 3 razy. Bułkę moczymy 
w ostudzonym wywarze i też mielimy razem z mięsem. 
Do zmielonego mięsa dodajemy 4 jajka, 50 ml. spiry-
tusu i wszystkie przyprawy do smaku, tzn. wsypujemy:  
sól, pieprz, pieprz ziołowy, trochę majeranku, imbir,  
gałkę muszkatołową. Wszystko mieszamy na gładką 
masę i pieczemy w foremkach posmarowanych smalcem 
około 1,5 godziny.

Przepisy przygotowała p. Ewa Zimoch z Rakowa.

Przepisy
kulinarne

Co, gdzie, kiedy?


