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Zmiana przepisów
Z Unią na Ty

Ochrona środowiska w UE
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Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:

20 października 1921 roku przyznano honorowe 
obywatelstwo Kielc Józefowi Piłsudskiemu.

W tym roku minęło 86 lat od czasu nadania Józefowi 
Piłsudskiemu Honorowego Obywatelstwa miasta Kielc.  
20 października 1921 r., po odsłonięciu na ścianie ma-
gistratu pamiątkowej tablicy i wręczeniu Honorowego  
Obywatelstwa, podczas uroczystego posiedzenia Rady 
Miejskiej naczelnik wygłosił przemówienie, w którym 
tymi słowy podziękował za to wyróżnienie: „Wspomnie-
nia, wiążące mnie z waszym miastem, sięgają tych cza-
sów, gdy byłem tak, jak moi koledzy - strzelcy szarym 
żołnierzem. Wspomnienia z pobytu u was w r. 1914 po-
zostały dla mnie i dla moich podkomendnych jednymi  
z najmilszych. Ilekroć razy w czasie całej wojny wspomi-
nano Kielce, uśmiech rozjaśniał twarze moich żołnierzy, 
nawet w chwilach ciężkich i pełnych walk. Był to uśmiech 
wdzięczności za przyjęcie, jakiegośmy tu doznali.

I dlatego szczerze jestem wzruszony i miło mi jest, 
że zaliczyliście mnie do grona obywateli tego grodu,  
z którym wiąże się tyle wzruszeń i tyle wspomnień i tyle 
uczuć moich i moich dawnych podkomendnych”. 

Nieco później, 
w salach Resur-
sy Obywatelskiej, 
podczas obiadu 
wydanego przez 
wojewodę kielec-
kiego Stanisława 
Pękosławskiego, 
Piłsudski wzniósł 
toast za pomyślność 

i szczęście Kielc i powiedział m.in. „Chcę być wśród Was 
nie jako Naczelnik Państwa i Marszałek Polski wielkiej 
armii, ale jako ten szary żołnierzyk, który chce przeżyć 
te drobne rzeczy i który znalazł przyjęcie i serce za mały 
w swych rozmiarach czyn, i dla którego przyjęcie to było 
pieszczotą po tylu cierpieniach”.

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

Nasze kolejne pytanie: 
Żołnierze stacjonującego w Kielcach 4 pułku pie-

choty leg., we wrześniu 1939 roku wsławili się w walce  
w obronie jednego z ważnych punktów oporu na pol-
skim wybrzeżu. O jakim miejscu mowa?

Na odpowiedzi czekamy do 23 listopada 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 
kontaktowego).

Wśród czytelników, którzy udzielą prawidłowych  
odpowiedzi, rozlosujemy nagrody.

Trwa modernizacja podjazdu prowadzącego do bu-
dynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
Jest to jeden z przykładów likwidacji barier architekto-
nicznych, co znacznie ułatwia osobom niepełnospraw-
nym dostęp do urzędowych pomieszczeń.

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

Uroczystość nadania Józefowi Piłsud-
skiemu honorowego obywatelstwa Kielc  
(fot. za: „Oleandry” 18/2005)

Przez blisko dwa lata miałem za-
szczyt pracować na stanowisku Woje-
wody Świętokrzyskiego. Jako gospodarz  
województwa, starałem się być „Bliżej 
Ludzi”, jak najczęściej gościć w gmi-
nach naszego regionu, być na co dzień  
z Państwa problemami, słuchać Pań-
stwa opinii i sugestii - za co serdecznie 
dziękuję. 

Jako nowo wybrany Senator RP  
zapewniam, że w dalszym ciągu będę 
rzetelnie pracował na rzecz Ziemi Świę-
tokrzyskiej i jej mieszkańców.

Grzegorz Banaś
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• • •
Wicewojewoda Lech Janiszewski wziął udział w po-

żegnaniu XXVIII zmiany Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego UNIFIL. Uroczystość odbyła się w Centrum 
Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych na kieleckiej 
Bukówce. - Udajecie się daleko, pomiędzy inną kulturę, 
będziecie służyć pod biało-czerwoną flagą, pamiętajcie,
aby zawsze wysoko ją 
nosić. Życzę Wam, aby 
to było dobre doświad-
czenie, niech nie zabrak-
nie Wam żołnierskiego 
szczęścia, abyśmy mogli 
się tu wszyscy spotkać 
ponownie po Waszym  
powrocie - mówił wicewojewoda. Tym razem 400 żołnie-
rzy wyjechało na misję do Libanu. Ich zadaniem będzie 
potwierdzenie wycofania się sił izraelskich z południowej 
części kraju oraz przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa 
w tym regionie.  

• • •
Wojewoda Grzegorz Banaś uhonorował laureatów kon-

kursu na „Najlepszą wakacyjną akcję sportową dla dzieci  
i młodzieży 2007”, zorganizowanego przez działający 

przy wojewodzie Woje-
wódzki Zespół do spraw 
Sportu. Konkurs adreso-
wany był do gmin z całego 
województwa świętokrzy-
skiego, a jego zamierze-
niem było zachęcenie sa-
morządów do stworzenia  

jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków spę-
dzania przez miejscową młodzież i dzieci letnich wakacji.  
Do rywalizacji zgłosiło się 16 gmin, jednakże tylko  
8 z nich spełniło wymogi zawarte w regulaminie i to 
spośród nich wyłoniono zwycięzców. Laureaci konkur-
su to: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie, Miejskie 
Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej  
oraz Zespół Szkół w Wilczycach. Wojewoda wręczył tak-
że indywidualne nagrody dla pięciu gmin organizują-
cych sportowe akcje dla dzieci. Są to: Kielce, Klimontów, 
Sobków, Stopnica i Łagów.

• • •
Akty nadania obywatelstwa polskiego wręczył wo-

jewoda 29 osobom. Uroczystość odbyła się w Pałacu 
Biskupów Krakowskich  
w Kielcach. Wśród osób, 
które formalnie stały się 
obywatelami Polski jest 
20 osób pochodzących  
z Ukrainy, 3 z Rosji oraz 
po jednej osobie z Bia-
łorusi, Jordanii, Albanii, 

Wietnamu, Maroko a także jedna osoba, która do tej 
pory nie posiadała żadnego obywatelstwa. - To praw-
dziwa przyjemność i zaszczyt móc powitać Państwa  
w gronie obywateli polskich. Jestem pewny, że wszystkie 
Państwa marzenia i plany zostaną spełnione w Polsce,  
a Wasz wybór przyjęcia obywatelstwa będzie korzystny 
dla Was i dla naszej, wspólnej od dziś ojczyzny - mówił 
wojewoda. Akty nadania obywatelstwa w 18 przypad-
kach były nadane przez Prezydenta RP, w 10 poprzez 
przyjęcie przez Wojewodę Świętokrzyskiego oświadcze-
nia woli nabycia obywatelstwa polskiego i w jednym po-
przez uznanie przez wojewodę za obywatela polskiego.

• • •
Światełka odblaskowe wręczył wicewojewoda dzieciom 

ze Szkoły Podstawowej w Górkach Szczukowskich. Spo-
tkanie odbyło się w ramach kampanii wojewody „Zawsze 
widoczny, zawsze bezpieczny”. - Pamiętajcie, że bezpie-
czeństwo na drodze 
jest bardzo ważne. 
Musicie zawsze być 
ostrożnymi przecho-
dząc przez jezdnię, 
a teraz kiedy dni są 
coraz krótsze noście 
światełka odblaskowe, 
aby być jak najbardziej widocznym dla kierowców - mówił 
do dzieci wicewojewoda. Podczas spotkania dzieci wzię-
ły udział w zabawach dotyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, wysłuchały porad jak należy zachowywać się  
na drodze oraz obejrzały przedstawienie teatrzyku na te-
mat poruszania się po drogach. 

• • •
Wojewoda spotkał się z prezydentami miast, bur-

mistrzami i wójtami z regionu świętokrzyskiego.  
Podczas uroczystości wojewoda podsumował swoją ka-
dencję i podziękował samorządowcom za blisko 2-letnią 
współpracę. 

- Współpraca z sa-
morządem była od po-
czątku podstawowym 
elementem w mojej 
pracy na stanowisku 
wojewody. Dzięki spo-
tkaniom i rozmowom 
z Państwem czułem, 

czego potrzebują mieszkańcy Państwa gmin. Razem 
działaliśmy na rzecz rozwoju tego województwa. Dzię-
kuję Państwu. I obiecuję, że jako Senator RP nadal będę 
działał na rzecz nas wszystkich - mówił Grzegorz Banaś. 
Wojewoda podziękował za współpracę wicewojewodzie 
Lechowi Janiszewskiemu. - To był dobry czas, wspólnie 
uzupełnialiśmy się, dzięki czemu praca ta była w moim 
przekonaniu bardzo owocna.

Październikowy przegląd wydarzeń
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Kapusta z fasolą po korczyńsku, kaczka pieczona  
z jabłkami i kapustą, pierogi z „blachy”, a może  
inne smakołyki okażą się zwycięzcami II edycji 
konkursu wojewody „Świętokrzyska potrawa świą-
teczna”? Wszystko wyjaśni się już 8 grudnia w Wo-
jewódzkim Domu Kultury podczas finałowej gali 
konkursu.

Pomysł i trochę historii

Po raz pierwszy konkurs został ogłoszony w ubiegłym 
roku z inicjatywy wojewody Grzegorza Banasia. Z oka-
zji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wojewoda 
zaprosił do udziału w rywalizacji wszystkich mieszkań-
ców województwa świętokrzyskiego. Celem zabawy było 
wyłonienie potrawy świątecznej najbardziej kojarzącej 
się z naszym regionem. Wstępne eliminacje odbyły się 
na szczeblu gminnym. Każda gmina wybrała jedne-
go reprezentanta, który na konkurs miał prawo zgłosić 
maksymalnie trzy świąteczne potrawy. Kolejny szczebel 
eliminacji miał miejsce 14 grudnia w powiatowych biu-
rach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
w całym województwie. Zwycięzcy powiatowych elimi-
nacji wyłonieni przez biura ARiMR i przedstawiciela wo-

jewody wzięli udział w finale konkursu, który odbył się 
19 grudnia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Ubiegłoroczni laureaci

Podczas finału hol przy „okrąglaku” w ŚUW wypeł-
niło dwanaście kolorowych i pachnących stoisk, które 
reprezentowały zwycięzców eliminacji powiatowych. 
Jury pod przewodnictwem wojewody, w którym zasiadał 
m.in. Robert Sowa, szef kuchni Hotelu Jan III Sobieski  
w Warszawie, dokonało degustacji potraw i oceny ich 
prezentacji. Zwracano uwagę nie tylko na smak i przepis, 
ale również na związek potrawy z tradycjami regionu. 

Wybór nie był łatwy - na stołach znajdowały się takie 
przysmaki jak kaczka pieczona z jabłkami i kapustą, pie-
rogi „z blachy”, pasztet kurozwęcki z kwaszonej kapusty  
czy barszcz wigilijny na gąskach. Jednak to kugiel pana Ra-
dosława Chwaścińskiego z Radoszyc - syte danie z ziem-
niaków, golonki, szynki i mleka, pieczone przez 10 godzin 
w piecu chlebowym - najbardziej zachwyciło członków 
jury. Pan Radosław otrzymał czek na 5 tys. zł oraz sprzęt 
AGD. Nagrody pieniężne otrzymali także laureaci dru-
giego i trzeciego miejsca (2 tys. i 1,5 tys. zł). Wszyscy 
uczestnicy finału otrzymali również nagrody rzeczowe. 

Świętokrzyska Potrawa Świąteczna
Temat miesiąca
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Konkurs okiem zwycięzcy

- Zarówno organizacja konkursu, jak i jego rozmach były 
imponujące. Dzięki temu wszystkie powiaty z całego woje-
wództwa mogły mieć swojego najlepszego przedstawiciela, 
a mieszkańcy mogli poznać nieznane dotychczas przepi-
sy  – mówi zwycięzca konkursu  Radosław Chwaściński 
Jego zdaniem, rangę konkursu podniósł również udział 
znanego kucharza Roberta Sowy, który profesjonalnie 
oceniał potrawy. – Oprawa gali finałowej była doskonała,
jury złożone z gospodarzy regionu i specjalistów na pewno 
kompetentnie oceniało wszystkie smakołyki – podkreśla. 
Pan Radosław zaznacza również, że dzięki udziałowi  
w konkursie gmina Radoszyce zyskała znakomitą pro-
mocję. – Po zwycięstwie naszego kugla wprost rozdzwo-
niły się telefony, pojawiły się wywiady w prasie i artykuły 
na temat potraw związanych z naszą gminą, to naprawdę 
znakomita przygoda w życiu – mówi.

Zapytany o udział w tegorocznej edycji konkursu Pan 
Radosław odpowiada nieco tajemniczo. – Mamy kilka po-
mysłów, a szczególnie podoba nam się jeden. Zobaczymy 
czy czas i codzienne obowiązki pozwolą nam na udział,  
ale co by to był za finał bez obrońcy tytułu… - zapowiada. 

II edycja konkursu rozpoczęta

Do udziału w tegorocznej edycji,  podobnie jak  
w ubiegłym roku,  zaproszono wszystkie gminy z regionu 
świętokrzyskiego. Celem konkursu jest przygotowanie po-
trawy świątecznej związanej z Bożym Narodzeniem, cha-
rakterystycznej dla danego regionu województwa święto-
krzyskiego. Potrawy powinny odzwierciedlać charakter  
i kulturę danego regionu oraz zakorzenione w tamtej-
szych domostwach zwyczaje i obrzędy świąteczne.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkań-
cy województwa świętokrzyskiego. Wstępne eliminacje 
odbędą się na szczeblu gminnym. Każda gmina do dnia  
20 listopada może wybrać jednego reprezentanta, który 
na konkurs ma prawo zgłosić maksymalnie trzy świą-
teczne potrawy. - Na tym etapie prezentowane będą tylko 
przepisy kulinarne, które powinny zawierać opis przyrzą-
dzenia potrawy oraz jej związek z regionem i miejscowymi 
zwyczajami - mówi Anna Żmudzińska-Salwa, rzecznik 
prasowy wojewody. 

Kolejny szczebel eliminacji odbędzie się 28 listopada. 
Tym razem będą one miały miejsce w powiatowych biu-
rach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go. Tam ze zgłoszonych propozycji gmin wybrane będą 
przepisy charakterystyczne dla danego powiatu. Każdy 
powiat wybierze jednego autora przepisów, wyjątkiem 
- z uwagi na większą liczbę gmin - jest powiat kielecki, 

który ma prawo do dwóch repre-
zentantów. 

Przedstawiciele powiatów 
wyłonieni przez biura ŚODR 
wezmą udział w finale konkur-
su, który odbędzie się w dniu  
8 grudnia w Wojewódzkim Domu 
Kultury. - W tym dniu uczestni-
cy konkursu będą mieli okazję  
do zaprezentowania swoich po-
traw, a jury pod przewodnictwem 
wojewody po degustacji i obra-
dach wyłoni zwycięzców konkur-
su, na których czekają atrakcyjne 
nagrody - zapowiada Anna Żmu-
dzińska-Salwa. Specjalnym go-
ściem gali finałowej będzie Ma-
ciej Kuroń.

Na fotografiach:
finał I edycji konkursu odbył się

19 grudnia 2006 roku.
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Jodła pod ochroną

Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej jo-
dły pospolitej wydał wojewoda świętokrzyski. „Świą-
teczne” drzewko będzie chronione do końca lutego 
przyszłego roku.

Rozporządzenie zostało wydane w odpowiedzi na nie-
legalne wycinanie jodły w okresie przed Świętem Zmar-
łych oraz Bożym Narodzeniem. W oparciu o ustawę  
o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, wojewoda 
wprowadził na terenie całego województwa świętokrzy-
skiego czasową ochronę jodły, która nie jest na co dzień 
objęta ochroną według rozumienia rozporządzenia mi-
nistra środowiska. - Ochrona jodły w okresie przedświą-
tecznym ma na celu zapobieżenie dewastacyjnemu pozy-
skaniu stroiszu i drzewek tego gatunku – poinformował 
Jarosław Pajdak, wojewódzki konserwator przyrody.

Rozporządzenie wojewody będzie obowiązywało  
do 29 lutego 2008 r.

Wymiana dowodów osobistych

Jeszcze 11% mieszkańców województwa święto-
krzyskiego nie wymieniło książeczkowych dowodów 
osobistych. Termin przyjmowania wniosków upływa  
31 grudnia.

Jak wynika z danych statystycznych Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW od momentu 
rozpoczęcia przez wojewodę Grzegorza Banasia akcji 
promującej wymianę dowodów, odsetek osób legitymu-
jących się starym dokumentem zmalał o 19 punktów 
procentowych. Jeszcze w czerwcu, obowiązku wymiany 
nie wypełniło ponad 30 procent uprawnionych miesz-
kańców regionu.

Obecnie najgorzej sytuacja wygląda w Kielcach, tutaj 
starych dowodów nie wymieniło jeszcze 18,07 procent 
obywateli, najlepiej zaś w powiecie koneckim – tutaj  
z wymianą zwleka jeszcze niewiele ponad 8 procent 
mieszkańców.

Przypominamy, że wciąż trwa akcja zainicjowana przez 
wojewodę Grzegorza Banasia. W kieleckich hipermarke-
tach Real i Tesco dyżurują pracownicy Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, którzy przypominają mieszkań-
com o wymianie dowodów osobistych. Przy specjalnie 
przygotowanych stoiskach można dowiedzieć się gdzie  
i jak najszybciej załatwić formalności związane z wypeł-
nieniem tego obowiązku. Na miejscu można również 
z pomocą specjalistów wypełnić wniosek dowodowy.  
Dodatkowo, na prośbę wojewody, w gminach z całe-
go województwa specjalne dyżury pełnią urzędy gmin. 
Wnioski można składać w niektóre dni wolne od pracy, 

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim można 
załatwić formalności związane z wpisem zaproszenia  
dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń.

Zaproszenie może być wystawione przez: obywatela 
polskiego zamieszkałego na terytorium Polski, cudzo-
ziemca przebywającego bezpośrednio przed wystawie-
niem zaproszenia legalnie przez okres co najmniej 5 lat 
na terytorium RP oraz osobę prawną lub jednostką or-
ganizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, mającą 
siedzibę na terytorium RP.

Osoba ubiegająca się o dokonanie wpisu zaproszenia 
do ewidencji zaproszeń powinna złożyć: 
- Wypełniony wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji 

zaproszeń , który można pobrać w BOK lub w Oddzia-
le do spraw Cudzoziemców (winien on być wypełniony 
czytelnie, najlepiej drukowanym literami). Powinien 
on zawierać dane zapraszającego, dane osoby zapra-
szanej, określenie czasu jej pobytu w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz zobowiązanie się zapraszającego do po-
krycia wszelkich kosztów związanych z jej pobytem, 
w tym kosztów ewentualnego leczenia lub wydalenia 
z terytorium RP. 

 - Dokumenty potwierdzające możliwość wywiązania 
się osoby zapraszającej z zobowiązania do pokrycia 
kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w szcze-
gólności dokumentów potwierdzających posiadanie 
źródeł dochodów lub własnych środków materialnych 
i ich wysokość (np. zaświadczenie o zarobkach, o osią-
ganych dochodach, wyciąg z konta bankowego) 

 - Dokumenty określające warunki mieszkaniowe osoby 
zapraszającej potwierdzające możliwość wywiązania 
się z przyjętego zobowiązania do zapewnienia cudzo-
ziemcowi mieszkania (np. tytuł prawny do zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego)

Sprawę należy załatwiać w Wydziale Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców, Wieloosobowe Stanowisko  
ds. Cudzoziemców w pokoju nr 535, budynek C-2  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Telefon:  
(41) 342 11 04, 342 16 68.

Uwagi:
 - Przy odbiorze zaproszenia należy przedstawić do wglą-

du dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość. 

 - Zaproszenie odbiera osobiście osoba zapraszająca. 
 - Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania  

go do ewidencji zaproszeń i jest ważne przez 12 mie-
sięcy.

Wieści z urzęduJak załatwić sprawę w urzędzie?

Wpis zaproszenia 
dla cudzoziemca
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na miejscu można również zrobić zdjęcie do dokumentu.
Należy pamiętać także o tym, że decyzją Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji termin waż-
ności książeczkowych dowodów został przedłużony  
do 31 marca 2008 roku, jednakże nie zmienił się termin 
przyjmowania wniosków. Obowiązek ten należy wypeł-
nić do 31 grudnia 2007 roku.

Wojewoda przypomina o zmianie przepisów

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy lu-
stracyjnej, wojewoda przypomina o konieczności po-
nownego składania oświadczeń na nowych wzorach.    

Nowe wzory oświadczeń lustracyjnych stanowią za-
łącznik do ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie 
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów  ( Dz.U. Nr 165, poz. 1171 ).   

Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik 
nr 1a do w/w ustawy, zaś wzór informacji o złożeniu 
oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 2a.

W celu ułatwienia składania oświadczeń oraz informa-
cji przez osoby zobowiązane wzory te zostały również 
umieszczone na stronie internetowej Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (www.kielce.uw.gov.
pl) w zakładce „Oświadczenia lustracyjne”.

Wojewoda przypomina, iż ustawa lustracyjna nakłada 
na szereg osób obowiązek składania oświadczenia do-
tyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa, bądź współpracy z tymi organami w okresie  
od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Obowiązek złożenia 
oświadczenia lustracyjnego mają tylko osoby urodzone 
przed 1 sierpnia 1972 r. 

Wojewodzie oświadczenia te składają: 
- wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek 

województwa, radni. Dotyczy to jedynie osób wybra-
nych w ostatnich wyborach. W przypadku wyborów 
przedterminowych,  lub uzupełniających kandydaci 
na szefów gmin lub radnych oświadczenia lustracyjne   
przedstawiają właściwej komisji wyborczej; 

- osoby pełniące funkcje organów oraz członków orga-
nów w związkach jednostek samorządu terytorialnego; 

- kierownicy i zastępcy zespolonej służby, inspekcji  
i straży oraz kierownicy i ich zastępcy w organie admi-
nistracji niezespolonej w województwie; 

- dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych, ich zastępcy 
oraz osoba zarządzająca przedsiębiorstwem na pod-
stawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem pań-
stwowym, jeśli wojewoda był organem założycielskim; 

- członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce 
handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorial-
nego, w której udział jednostki samorządu terytorial-
nego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% 
liczby akcji; 

- osoby będące przedstawicielem jednostki samorządu 
terytorialnego w radzie nadzorczej spółki handlowej, 
innej niż wymieniona powyżej. 

Ustawodawca zobowiązuje znacznie szerszą grupę 
osób do składania oświadczeń lustracyjnych np.: skarb-
nik województwa, powiatu lub gminy, sekretarz powiatu 
lub gminy, prezes, wiceprezes i członkowie samorządo-
wych kolegiów odwoławczych, pracownicy regionalnych 
izb obrachunkowych zajmujących określone stanowiska, 
dyrektorzy szkół publicznych, prezesi sądu, sędziowie  
i prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, ko-
mornicy. Oświadczeń osób zajmujących takie stanowi-
ska, wykonujących w/w funkcje lub zawody nie zbiera 
wojewoda, ale podmioty wskazane w ustawie. Każdy  
z zobowiązanych do złożenia oświadczenia lustracyjnego 
musi być powiadomiony o tym obowiązku przez zobo-
wiązanego do przyjmowania tych oświadczeń w termi– 
nie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 
do 14 grudnia br.) Podmioty zobowiązane do zbierania 
oświadczeń lustracyjnych przekazują je niezwłocznie  
do Instytutu Pamięci Narodowej. 

Oświadczenia lustracyjne osoby zobowiązane zło-
żą właściwym organom w terminie trzech miesięcy  
od otrzymania powiadomienia.  W stosunku do osób 
zobowiązanych do składania oświadczeń lustracyjnych  
z więcej niż jednego tytułu, obowiązek uznaje się za speł-
niony jeśli złożą one oświadczenie jednemu z organów 
właściwych do ich przyjmowania.  Pozostałym organom 
uprawnionym do zbierania oświadczeń należy wówczas  
przedłożyć informację o złożeniu oświadczenia lustra-
cyjnego.

Wojewoda Świętokrzyski apeluje o terminowe 
składanie oświadczeń oraz nieodkładanie tej czyn-
ności na ostatni dzień, aby nie narazić się na naru-
szenie ustawowych terminów. W tym przypadku 
nie będzie bowiem jednego dla wszystkich terminu.  
Dla każdej osoby zobowiązanej będzie się on liczył od-
rębnie w zależności od daty otrzymania powiadomienia.  
        Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego 
przez osobę zobowiązaną wywołuje skutek w postaci ob-
ligatoryjnej przesłanki pozbawienia tej osoby pełnionej 
funkcji publicznej. Fakt pozbawienia funkcji publicznej 
stwierdza podmiot właściwy w sprawie pozbawienia  
lub stwierdzenia wygaśnięcia funkcji publicznej. Skutek 
ten następuje z mocy prawa z dniem, w którym upły-
nął termin do złożenia. Zgodnie z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. skutek ten nie ma 
zastosowania w obecnej kadencji do osób zajmujących 
stanowiska obsadzane w powszechnych wyborach.

Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez 
osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia 
lustracyjnego, sąd orzeka również utratę prawa wybieral-
ności do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz 
w wyborach samorządowych na okres od 3 do 10 lat.  
Ponadto sąd orzeka zakaz pełnienia funkcji publicznych  
na okres od 3 do 10 lat.

Informacje dotyczące kwestii oświadczeń lustracyj-
nych dostępne są dla wszystkich zainteresowanych tymi 
zagadnieniami również na stronie internetowej Instytutu 
Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl
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Polityka ochrony środowiska naturalnego jest dziś trak-
towana przez Unię Europejską jako nieodłączny element 
polityki na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju, 
bowiem dalszy wzrost gospodarczy krajów członkow-
skich, a także dobro jej mieszkańców - w tym dbałość  
o ich zdrowie - wymagają stałej troski o stan środowiska 
i podejmowania wszelkich, możliwych działań chronią-
cych je przed degradacją.

Działania Wspólnoty Europejskiej (ówczesnej EWG) 
w dziedzinie ochrony środowiska sięgają początku lat 
70-tych. Już wtedy wiadomo było, że rozwój gospodar-
czy krajów członkowskich przyczynia się do degradacji 
środowiska naturalnego. W związku z tym, na szczycie 
w Paryżu, w czerwcu 1972 r., podjęto decyzję o przy-
gotowaniu programu działań na rzecz ochrony środo-
wiska. W opracowanym Programie, przyjętym na lata 
1973-1975, sformułowane zostały podstawowe zasady 
w dziedzinie polityki ochrony środowiska WE, w tym 
zasada podejmowania środków ostrożności i prewencji 
oraz odpowiedzialności finansowej sprawcy zanieczysz-
czeń, które obowiązują do dziś. Kolejne dwa Programy, 
na lata 1976-1981 oraz 1982-1986, umożliwiły rozszerze-
nie i skonkretyzowanie pierwszego Programu. Podczas 
pierwszych kilkunastu lat polityka ochrony środowiska 
Wspólnoty koncentrowała się na likwidacji skutków 
zanieczyszczeń, a uchwalane w tym czasie akty prawne 
miały głównie charakter zakazów i nakazów. 

Sytuacja zmieniła się dość radykalnie wraz z przyję-
ciem Czwartego Programu działań na okres 1987-1992. 
1 lipca 1987 r., na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego, 
do Traktatu o WE wprowadzono nowy tytuł „Środowi-
sko naturalne”, a zawarte w nim artykuły uporządkowa-
ły przyjęte zasady: podejmowania środków ostrożności, 
prewencji, naprawy szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, odpowiedzialności sprawcy za degradację 
środowiska oraz subsydiarności. Wspólnota przeszła tym 
samym od działań skierowanych na likwidację skutków 
zanieczyszczeń do działań zapobiegawczych

Piąty Program „W stronę zrównoważonego rozwoju”, 
obejmujący początkowo lata 1993-1997, został przedłu-
żony do 2000 r. Powstał on w czasie, kiedy uświadomio-
no sobie w pełni uzależnienie trwałego rozwoju gospo-
darczego od troski i dbałości o środowisko naturalne.  
W trakcie jego realizacji zastosowano po raz pierwszy 
tzw. podejście horyzontalne, w którym bierze się pod 
uwagę wszelkie przyczyny zanieczyszczeń (w odróżnie-
niu od poprzednio przyjętego tzw. podejścia wertykalne-
go lub sektorowego). Za priorytetowe dziedziny uznano: 
zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, 
zintegrowane zwalczanie zanieczyszczeń i zapobieganie 

Z Unią na Ty

Ochrona środowiska 
w Unii Europejskiej

powstawaniu odpadów, ograniczenie zużycia energii 
nieodnawialnej, kompleksowe działania na rzecz po-
prawy środowiska na terenach miejskich, podniesienie 
poziomu zdrowotności i bezpieczeństwa publicznego,  
ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ze strony 
przemysłu i instalacji jądrowych itd. Główną uwagę po-
święcono pięciu sektorom wpływającym w istotny spo-
sób na środowisko, a zarazem o zasadniczym znaczeniu 
dla rozwoju gospodarczego: przemysłowi, energetyce, 
transportowi, rolnictwu i turystyce.

W 2001 r. uruchomiony został Szósty Program:  
„Środowisko 2010: Nasza przyszłość zależy od naszego 
wyboru”, na lata 2001-2010. Za priorytetowe Komisja 
uznała cztery dziedziny: przeciwdziałanie zmianom kli-
matycznym (efektowi cieplarnianemu); ochronę przyrody 
i bioróżnorodności (zwiększenie obszarów chronionych, 
w tym mórz), dbałość o wpływ środowiska na zdrowie 
(surowsze normy); oraz oszczędne wykorzystanie za-
sobów naturalnych i gospodarki odpadami (recykling).  
Dla uzyskania poprawy sytuacji w tych dziedzinach, 
stosuje się pięć głównych metod działania: zapewnienie 
wdrożenia istniejącego prawa ekologicznego, uwzględ-
nianie potrzeb ochrony środowiska we wszystkich sfe-
rach wspólnotowej polityki, bliską współpracę z bizne-
sem i konsumentami w celu znalezienia optymalnych 
rozwiązań, zapewnienie lepszej i łatwiej dostępnej infor-
macji na temat środowiska wszystkim obywatelom Unii, 
a także rozwinięcie bardziej świadomego - z punktu 
widzenia dbałości o środowisko naturalne – podejścia  
do problemu wykorzystania gruntów. Do priorytetowych 
działań na rzecz środowiska naturalnego należą dziś: 
walka o czyste powietrze, poprawa czystości wód, ogra-
niczenie hałasu, właściwa gospodarka odpadami (w tym 
odpadami niebezpiecznymi) oraz ochrona przyrody.

Instrumentarium Wspólnoty w dziedzinie ochro-
ny środowiska zostało wykształcone w ciągu ostatnich 
trzydziestu lat. Na pierwszym planie znajduje się wspól-
notowa legislacja, a więc: rozporządzenia, dyrektywy  
i decyzje (wydano ich ponad dwieście). Działania w dzie-
dzinie ochrony środowiska finansowane są wielotorowo. 
Projekty realizowane przez poszczególne państwa uzy-
skują wsparcie z unijnego budżetu z funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójności. W to finansowanie angażuje
się również Europejski Bank Inwestycyjny. Ponadto stwo-
rzono specjalny instrument finansowy na rzecz ochrony
środowiska - LIFE, z którego finansuje się działania na te-
renie Unii Europejskiej i w niektórych krajach trzecich..  
Ważne zadania w realizacji wspólnotowej polityki ochro-
ny środowiska spoczywają na Agencji Ochrony Środo-
wiska. Podstawowym celem Agencji jest gromadzenie  
i rozpowszechnianie obiektywnych, wiarygodnych i po-
równywalnych informacji na temat stanu środowiska 
naturalnego w państwach członkowskich, tj.: jakości po-
wietrza, wody, stanu gruntów, fauny i flory, wykorzysta-
nia ziemi oraz bogactw naturalnych, gospodarki odpa-
dami, emisji hałasu, substancji chemicznych grożących 
środowisku, ochrony obszarów przybrzeżnych i środo-
wiska morskiego.
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Podzielono środki finansowe w ramach konkursu
ofert wojewody świętokrzyskiego w związku z realiza-
cją programu „Razem Bezpieczniej”. 

Do wyłonionych, w drodze konkursu ofert, trzech  
organizacji pozarządowych z budżetu wojewody trafi 
50 tys. zł. Pieniądze zostaną wykorzystane na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - Środki będą prze-
znaczone na działania skierowane na poprawę bezpieczeń-
stwa i kultury jazdy oraz szkolenie w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych- po-
informował Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody  
ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zacho-

wań. Projekty będą dofinanso-
wywane w zakresie realizacji za-
dań publicznych i mają dotyczyć 
7 bloków tematycznych, m.in. 
bezpieczeństwa w miejscach pu-
blicznych i zamieszkania, prze-
mocy w rodzinie, bezpieczeń-
stwa w szkole i bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym. Obecnie 
trwają prace nad stworzeniem 
lokalnych systemów bezpieczeń-
stwa w samorządach, które zgło-
siły akces do programu.

Kuratorium Oświaty w Kielcach powraca do tra-
dycyjnej formy konkursów przedmiotowych. Są one 
adresowane do uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów.

W roku szkolnym 2007/2008 zaplanowano powrót  
do starej formy konkursów przedmiotowych. Dla gim-
nazjalistów przewidziano konkurs geograficzny, mate-
matyczny, biologiczny, chemiczny, historyczny, konkursy  
z  języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyj-
skiego oraz konkurs informatyczny. Dla uczniów szkół 
podstawowych rywalizacja również odbywa się według 
starych zasad. Do wyboru są zatem: konkurs humani-
styczny i matematyczno-przyrodniczy. – W gimnazjach 
do pierwszego etapu zgłosiło się 8,5 tysiąca uczniów, 
natomiast w szkołach podstawowych przystąpi do nie-

go  2800 dzieci – poinformowała Bożena Zielińska  
z Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Nie zmieniły się przywileje, na jakie mogą liczyć laure-
aci i finaliści konkursów. - Mają oni zapewnione miejsce
w wybranej szkole ponadgimnazjalnej oraz zwolnienie 
z egzaminu humanistycznego lub matematyczno-przy-
rodniczego w zależności od wygranego konkursu. Lau-
reaci otrzymują również ocenę celującą z  przedmiotu 
odpowiedniego do konkursu - wylicza Zielińska.  Fina-
lista otrzymuje także dodatkowe punkty na świadectwie, 
które mogą przydać się podczas rekrutacji do liceów  
i techników. Laureaci konkursów dla szkół podstawo-
wych mogą być zwolnieni z egzaminów zewnętrznych  
po szóstej klasie, otrzymać ocenę celującą z odpowied-
niego do konkursu przedmiotu oraz wybrać gimnazjum 
poza obowiązującą rejonizacją.

Nowe stare konkursy

Pieniądze na bezpieczeństwo
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Jak sam twierdzi, jego droga twórcza jest bliska pla-
stykom – swym aparatem fotograficznym maluje ni-
czym pędzlem. W pracach dba o perfekcję, kadr i plan 
buduje według działania plastycznego. Jako najlepszą 
cechę fotografa wymienia właśnie zmysł plastycz-
ny. Mowa o Antonim Myśliwcu, kielczaninie, arty-
ście fotografiku, członku Związku Polskich Artystów
Fotografików, organizatorze wielu wystaw w kraju 
i za granicą. Wielokrotnie wyróżniany w Biennale 
Krajobrazu Polskiego oraz w dorocznych wystawach 
Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF (m.in. za tryptyk 
otrzymał I nagrodę w 2004 roku). Prace artysty mo-
żemy oglądać w kolejnych edycjach „Przedwiośnia” 
– najważniejszej wystawy twórców regionu święto-
krzyskiego. W roku 2006 za cykl fotografii pt. ”Bez-
senność” otrzymał nagrodę Domu Środowisk Twór-
czych w Kielcach. Posiada dyplom honorowy ZPAF  
za wysoki poziom prezentowanych prac, brązowy me-
dal Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce.

Komisarz międzynarodowych plenerów plastycz-
no-fotograficznych Art’Eko w Bocheńcu, Busku,
Brodach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Sielpi. Jego naj-
słynniejsze cykle to „Ingerencja”, „Ulica Składowa”, 
„Czarodziejski ogród”, „Iluzje i pejzaże”.

Antoniemu Myśliwcowi najbliższa jest fotografia
abstrakcyjna, pasjonuje go bowiem ten kierunek ma-
larstwa. Fascynuje go ruch i światło. - Artysta foto-
grafik powinien fotografować to, co lubi najbardziej.
To jest mój sposób na życie – mówi Antoni. Jego zda-
niem, dobre zdjęcie to nie tylko doskonałe pod wzglę-
dem technicznym przedstawienie tematu. W dobrą 
fotografię koniecznie trzeba włożyć kawałek własnej
duszy i twórczego zapału. Istotny jest nie sam przed-
miot, ale raczej sposób jego zaprezentowania.

Kulturalny eksport

Antoni Myśliwiec

Bodzentyn powstał w 1355 na gruntach Tarczka, który 
w XII i XIII wieku był ośrodkiem posiadłości biskupich. 
Przywilej na założenie miasta na prawie magdeburskim 
otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego biskup Bodzanta.  
Miasto stało się ośrodkiem klucza majątkowego bisku-
pów krakowskich.

W 1365 biskup Florian z Mokrska wniósł tu zamek 
(obecnie zachowany jako trwała ruina) oraz otoczył 
miasto obronnymi murami. Była to lokalna rezydencja 
biskupów krakowskich, usytuowana w korzystnym pod 
względem topograficznym miejscu - wysokiej skarpie
otoczonej z dwóch stron wodami rzeki Psarki. O bo-
dzentyńskim zamku wspomina Jan Długosz. Brak jest 
jednakże danych pozwalających na określenie pierwot-
nego wyglądu i wielkości budowli. Wszelkie ślady zatarły 
późniejsze wielokrotne przebudowy i rozbudowy.

W 1380 r. Jan Radlica ufundował w Bodzentynie kościół 
pod wezwaniem św. Krzyża. W roku 1410 zatrzymał się tu 
król Władysław Jagiełło, wyprawiający się na krzyżaków. 
Przez dwa dni przebywał na dworze biskupim, przyj-
mując posłów od książąt pomorskich. Niedługo później 
miasto zniszczył pożar. Z tego powodu w 1413 r. biskup 
Wojciech Jastrzębiec wyjednał od Jagiełły nowy przywilej,  
w którym król potwierdził prawo magdeburskie.

W roku 1450 Zbigniew Oleśnicki ufundował w Bo-
dzentynie gotycką kolegiatę. Kościół posiada trójna-
wowe wnętrze ze sklepieniem późnorenesansowym.  
W prezbiterium znajduje się renesansowy ołtarz wyko-
nany w 1546 r. jako główny ołtarz katedry wawelskiej. 

W XVIII i XIX w. Bodzentyn stał się lokalnym ośrod-
kiem przemysłowym. Działały tutaj kuźnice, a także  
fabryka luster i porcelany. W mieście funkcjonowały  
fabryki sukienne i rzeźbiarskie oraz cegielnie.

Ostatnim z biskupów krakowskich, który mieszkał 
w Bodzentynie był Kajetan Sołtyk. W 1797 r., na mocy 
konwencji rozbiorowej, miasto przeszło na własność  
rządu. W 1994 roku Bodzentyn odzyskał utracone prawa 
miejskie.

Bodzentyn
Poznaj świętokrzyskie zakątki
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Określany był jako „meteor, który przelatuje raz na 
stulecie”. Genialny pianista, wyjątkowo ciekawa postać, 
jeden z najznakomitszych odtwórców dzieł Jana Seba-
stiana Bacha. Glenn Gould – bo o nim mowa - sam tak 
do końca za pianistę się nie uważał. Mówił, że jest „ka-
nadyjskim pisarzem, kompozytorem i człowiekiem me-
diów, który w chwilach zatracenia grywa na fortepianie”. 
Muzyczny świat został zaskoczony decyzją, którą Gould  
podjął w 1964 roku, będąc u szczytu sławy,. W 32. roku 
życia definitywnie zerwał z publicznym koncertowa-
niem, poświęcając się pracy w studio i nagrywaniu płyt.

Szczególną sławę przyniosły mu dwie odmienne in-
terpretacje bachowskich „Wariacji Goldbergowskich”,  
a także wykonanie „Kunst der Fuge” i „Das Wohltem-
perierte Klavier”. Był jednym z pierwszych zachod-
nich pianistów koncertujących za „żelazną kurtyną”  
- w ZSRR. Chętnie współpracował z Herbertem von Ka-
rajanem i Leonardem Bernsteinem. Sławne są również 
jego beethovenowskie nagrania - koncertów fortepiano-
wych i sonat. 

Glenn Gould obdarzony był wybujałą wyobraźnią mu-
zyczną i słuchacze doceniali jego interpretacje rozcią-
gające się od genialnie pomysłowych, aż do kompletnie 
ekscentrycznych. Gra jego była przejrzysta, wypracował 
własną technikę pianistyczną, której jednym z elemen-
tów było zajmowanie bardzo niskiej pozycji przy for-
tepianie (nota bene grał od wczesnej młodości siedząc  
na krześle zrobionym mu przez ojca). 

Gould znany był ze swojej ekscentryczności. W trakcie 
gry często podśpiewywał  (ta „przypadłość” nieobca jest 
też miłośnikom kunsztu znakomitego jazzowego piani-
sty Keitha Jarretta.) Twierdził, że śpiewa podświadomie, 
a nasilało się to szczególnie, gdy fortepian odmawiał mu 
posłuszeństwa. Bardzo obawiał się zaziębienia, nosił 
więc ciepłe ubrania oraz rękawiczki nawet w letnie dni. 
Był poniekąd dziwakiem czytającym znajomym książki 
przez telefon lub śpiewającym im operowe arie. Żył zbyt 
krótko, tylko 50 lat. W październiku tego roku minęła 25 
rocznica jego śmierci. Pozostawił po sobie cenny skarb 
- swoje nagrania, po które warto sięgnąć w jesienne dni.

8 października zmarł ksiądz 
prałat Zdzisław Peszkowski 
– kapelan Rodzin Katyńskich 
i Pomordowanych na Wscho-
dzie, obrońca prawdy i pa-
mięci o zbrodni katyńskiej. 
Miałem szczęście spotkać 
tego wielkiego Polaka, cudem 
ocalałego z Golgoty Wscho-
du, późną wiosną 2006 roku 
w Warszawie. Kiedy przedsta-
wiłem się jako Wicewojewoda 
Świętokrzyski i współinicjator 
wzniesienia Pomnika Katyń-
skiego w Ostrowcu Św., ksiądz 
prałat objął mnie i przytulił ojcowskim, ale jedynym  
w swoim rodzaju uściskiem. Dziękując na moje ręce 
za wszystkie przykłady patriotyzmu wyrosłe na Ziemi 

Świętokrzyskiej, przeka-
zał mi wtedy prośbę, któ-
rej nigdy nie zapomnę. 
Prosił nas tu żyjących  
i odwiedzających Święty 
Krzyż  o serdeczną opie-
kę nad Pomnikiem Gol-
goty Wschodu u bramy 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego. Dziś, kiedy 
nie może już sam powta-
rzać do nas swego ape-
lu, czynię tą drogą Jego 
prośbę publiczną. Pamię-
tajmy!

Lech Janiszewski
Wicewojewoda Świętokrzyski

Dbajmy o Świętokrzyski Pomnik 
Golgoty Wschodu

Kanadyjski meteor

Glenn Gould w 1974 roku 
(foto za: Library and Archives Kanada)
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Świętokrzyskie Dni Kultury Osób Niepełnosprawnych
8 - 9 listopada
miejsce: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
informacje: 041 361 27 37, 361 26 92

Impreza pod nazwą „Sztuka Integracji” – „Śpiewam 
i Tańczę” - koncert prezentujący dorobek artystyczny 
osób niepełnosprawnych.

Kwadra Cienia - VII Przegląd Teatrów Alternatywnych 
9 listopada
miejsce: Baza Zbożowa, ul. Zbożowa 4 Kielce
informacje: www.eccehomo.kielce.com

Kwadra cienia”- performance Włodzimierza 
Szymańskiego, profesora ASP w Warszawie i Akademii 
Świętokrzyskiej w Kielcach. Bezpłatne wejściówki  
do odbioru w Bazie Zbożowej od 5 listopada.

Obchody Święta Niepodległości
11 listopada
miejsce: Bazylika Katedralna, Plac Niepodległości w Kielcach
informacje: 041 342 12 44

11.00 - Msza Święta w Bazylice Katedralnej 
12.15 - przemarsz pod Pomnik Niepodległości
13.00 - uroczystości pod pomnikiem: 
- odegranie Hymnu Państwowego, 
- przemówienie Wojewody Świętokrzyskiego, 
- salwa honorowa, 
- składanie wieńców i wiązanek, 
- defilada wojskowa
15.00 - pokaz sprzętu wojskowego na placu przy WDK, 
17.00 - koncert „WDK Miastu”.

Wirtuozi Gitary III
16 listopada
miejsce: Filharmonia Świętokrzyska, Kielce, pl. Moniuszki 2 b
informacje: 041 368 11 40, 368 05 01

XIII Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych
22-25 listopada
miejsce: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
informacje: 041 361 27 37, 361 26 92

Koncert Michała Bajora
30 listopada
miejsce: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
informacje: 041 361 27 37, 361 26 92

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

Żeberka wieprzowe na zasmażanej kapuście

Składniki na 4 porcje: l cebula średniej wielkości, 2 łyżki ketchupu,  
2 łyżki miodu, 8 żeberek wieprzowych po ok. 10 dag każde, 2 łyżki oleju, 
sól, pieprz, 2 czerwone papryki, 1 łyżka smalcu lub planty, 70 dag kiszonej 
kapusty, 3 jagody jałowca, 2 listki laurowe, l łyżeczka ziarenek czarnego 
pieprzu, 1/2 pęczka natki pietruszki.

Sposób przygotowania:
1. Cebule obierz, posiekaj wymieszaj z ketchupem  

i miodem, żeberka opłucz i osusz .rozgrzej olej i na nim 
smaż żeberka ok. 10 min obracając kilkakrotnie. Na ko-
niec oprósz solą i pieprzem i posmaruj przygotowana 
marynatą miodową.

2. Umyj i oczyść paprykę, pokrój w cienkie paseczki. Ka-
pustę, jeśli jest zbyt kwaśna, przepłucz, pokrój. Do tłuszczu  
po smażeniu żeberek dołóż smalec i stop. Na tym tłusz-
czu zeszklij paprykę. Dodaj kapustę duś ok. 10 minut

3. Następnie dodaj jagody jałowca, ziarenka pieprzu  
i listki laurowe, podlej pół litra wody, dołóż żeberka, 
przykryj i na średnim ogniu duś 30 min.

4. Gotową potrawę przełóż na rozgrzany półmisek, po-
syp posiekaną natką podawaj z pieczywem.

Przepis przygotowała 
p. Danuta Wójcik z Żelisławic w gm. Secemin.

„Bomby”

Składniki: 7 kg ziemniaków, 2 kg kiszonej kapusty, 50 dag suszonych 
grzybów, 3 duże cebule, sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:
1,5 kg ziemniaków obrać i ugotować. Po wystudze-

niu zmielić w maszynce na drobnych oczkach. Resztę 
ziemniaków zetrzeć na tarce i dobrze odcisnąć, najlepiej  
w lnianym woreczku. Po odciśnięciu, tarcinę wkładamy 
do miski i dodajemy ugotowane wcześniej ziemniaki. Ca-
łość dobrze wyrabiamy. Ugotowaną kiszoną kapustę od-
ciskamy i drobno siekamy tasakiem lub nożem. Grzyby 
po ugotowaniu mielimy w maszynce o grubych oczkach. 
Wszystkie produkty mieszamy razem - tzn. kapustę, 
grzyby doprawiając do smaku solą, pieprzem, a następnie 
zasmażamy przez 10-15 min. na niewielkiej ilości tłusz-
czu i odstawiamy do wystygnięcia. W osobnym naczyniu 
smażymy cebulę. Z wyrobionego ciasta ziemniaczanego 
formujemy na dłoni podłużne placki, wkładając 1 łyżkę 
farszu i zlepiając brzegi, by powstał kształt jajowaty.

Bomby wrzucamy na wrzącą osoloną wodę i gotujemy 
15-20 minut (w zależności od wielkości). Po ugotowaniu 
wyjmujemy łyżką cedzakową na talerz i polewamy wcze-
śniej usmażoną cebulą.

Przepis przygotowała 
p. Anna Skrobisz z Lipia w gm. Krasocin.

Przepisy
kulinarne

Co, gdzie, kiedy?


