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Konkurs dla czytelników
Rozwiàzanie konkursu z poprzedniego numeru:
Pierwszym wojewodà kieleckim, po odzyskaniu przez

Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918 roku, zosta∏ Stanis∏aw P´-
kos∏awski.

Stanis∏aw P´kos∏awski mianowany zosta∏ wojewodà
kieleckim na mocy Dekretu Naczelnika Paƒstwa
z 3 grudnia 1919r. Funkcj´ t´ pe∏ni∏ do 1 czerwca 1923
roku. 

Urodzony 9 marca 1870r. w Warszawie. Po ukoƒcze-
niu gimnazjum wstàpi∏ na Wydzia∏ Matematyczny Uni-
wersytetu Warszawskiego. Studia wy˝sze kontynuowa∏
w Petersburgu, gdzie w 1896r. ukoƒczy∏ Instytut Tech-
nologiczny. Nale˝a∏ wtedy do grupy petersburskich dzia-
∏aczy Polskiej Partii Socjalistycznej. Po powrocie do War-
szawy pracowa∏ jako in˝ynier w kilku prywatnych fir-
mach. W latach 1904-1905 by∏ wspó∏w∏aÊcicielem firmy
„Miklaszewski, Muszyƒski, P´kos∏awski i Spó∏ka”. Na-
st´pnie pracowa∏ m. in. w przedsi´biorstwie „Rudzki
i Ska” – z biurem tej firmy wyjecha∏ w 1915r. do Piotro-
grodu. Do kraju wróci∏ w roku 1918.

Ówczesny Minister Spraw Wewn´trznych – Stanis∏aw
Wojciechowski w lutym 1919r. powo∏a∏ P´kos∏awskiego
na stanowisko rzàdowego komisarza pe∏nomocnego na
powiat b´dziƒski, zaÊ 8 kwietnia 1919r. – na stanowisko
komisarza nadzwyczajnego. Minister Wojciechowski
wysoko oceni∏ prac´ P´kos∏awskiego jako komisarza
i wystàpi∏ z wnioskiem o powierzenie mu funkcji woje-
wody, co Rada Ministrów przyj´∏a 17 listopada.

Po zakoƒczeniu pracy jako wojewoda kielecki, Stani-
s∏aw P´kos∏awski mieszka∏ i pracowa∏ w Warszawie,
gdzie zmar∏ w 1936r.

Nagrod´ w naszym konkursie otrzymuje p. Marek Fi-
ce. Serdecznie gratulujemy!

Nasze kolejne pytanie konkursowe to:
Co symbolizujà poszczególne trzy pola

heraldyczne w wizerunku herbu woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego? (wystarczy
krótka charakterystyka)

Na odpowiedzi czekamy do 17 listopa-
da 2006 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).

WÊród czytelników, którzy udzielà prawid∏owych od-
powiedzi, rozlosujemy nagrody.

Fotofelieton
Andrzej i Tomasz, urz´dowi specjaliÊci od wszelakiej
elektroniki, mogà poszczyciç si´ jednym z najpi´kniej-
szych akwariów w regionie. Ozdobà hodowli, oprócz
wielu innych okazów akwariowej fauny i flory, jest im-
ponujàca piel´gnica papuzia. – Mamy taaakà ryb´! Za-
zdroszczà nam jej wszyscy znajomi w´dkarze – mówià.
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Wydawca:
Âwi´tokrzyski Urzàd Wojewódzki w Kielcach

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

tel. (41) 344 29 56, fax: (41) 344 48 32
e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl

Miesi´cznik redaguje Biuro Prasowe Wojewody
tel. (41) 342 12 44 (Anna ˚mudziƒska-Salwa 

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

Sk∏ad i ∏amanie: Studio Full Scan, tel. (41) 344 37 77
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•••

Wicewojewoda Lech Ja-
niszewski wzià∏ udzia∏
w uroczystoÊciach z oka-
zji jubileuszu 70-lecia
Automobilklubu Kielec-
kiego. Z∏otym Krzy˝em
Zas∏ugi odznaczy∏ Cze-
s∏awa Jamroza, dzia∏acza Automobilklubu, wielokrotne-
go medalist´ mistrzostw Polski w caravaningu. Na r´ce
wicewojewody przekazano zbiorowà honorowà odznak´
Automobilklubu Kieleckiego dla Âwi´tokrzyskiego Urz´-
du Wojewódzkiego. 

•••

Odby∏a si´ akcja „Potrze-
buj´ rodziców od zaraz”,
zainicjowana przez woje-
wod´. Przez tydzieƒ, od 9
do 15 paêdziernika, we
wszystkich powiatach
w regionie odbywa∏y si´
konferencje i spotkania

na temat rodzicielstwa zast´pczego z udzia∏em ponad
1000 osób. Pierwszego dnia, w happeningu na kieleckim
deptaku uczestniczy∏o kilkaset osób. O tym, jak wyglàda
˝ycie w rodzinie zast´pczej opowiadali specjaliÊci z placó-
wek wychowawczych. Przechodnie mogli korzystaç z po-
rad psychologów, w jaki sposób zostaç rodzicami zast´p-
czymi. Celem akcji by∏o pozyskanie kandydatów do pro-
wadzenia zast´pczych form wychowania rodzinnego, ta-
kich jak rodziny zast´pcze czy rodzinne domy dziecka

•••

Âwiate∏ka odblaskowe od wo-
jewody otrzyma∏y dzieci ze
szkó∏ podstawowych w Lipie
(gm. Ruda Maleniecka) oraz
Cierchach (gm. Mniów). 
Wojewoda przestrzega∏ dzieci
przed zagro˝eniami, jakie
mogà ich spotkaç na drodze. – Chodzàc do szko∏y, od-
wiedzajàc przyjació∏, poruszajàc si´ po drodze musicie
byç bezpieczni. A po to ˝eby byç bezpiecznym, kiedy
jest ciemno, potrzebne jest odblaskowe Êwiate∏ko. Wte-
dy kierowca na pewno was zauwa˝y – mówi∏ wojewo-
da. Wizyty w szko∏ach by∏y elementem akcji „Zawsze
widoczny, zawsze bezpieczny”, która propaguje wÊród
dzieci i m∏odzie˝y zasady bezpiecznego poruszania si´
po drogach. 

•••

Krzy˝ami zas∏ugi odzna-
czy∏ nauczycieli i peda-
gogów z ca∏ego woje-
wództwa wojewoda
Êwi´tokrzyski podczas
wojewódzkich obcho-
dów Dnia Edukacji Na-
rodowej. 
– Jak wszyscy wiemy, zawód nauczyciela wymaga nie tyl-
ko ogromnej wiedzy i umiej´tnoÊci jej przekazywania, ale
i wytrwa∏oÊci w zmaganiu si´ z codziennymi problemami.
Edukacja m∏odych pokoleƒ szczególnie le˝y nam wszyst-
kim na sercu, poniewa˝ dobrze wykszta∏cona i wychowa-
na m∏odzie˝ stanowi o wartoÊci ka˝dej spo∏ecznoÊci oraz
jest jej nadziejà na lepsze jutro – mówi∏ wojewoda. 

•••

Na temat profilaktyki
onkologicznej oraz
utworzenia w Kielcach
oÊrodka do pozytonowej
tomografii emisyjnej de-
batowali w Âwi´tokrzy-
skim Urz´dzie Woje-
wódzkim cz∏onkowie se-
nackiej komisji zdrowia.

Konferencji przewodniczy∏ wojewoda. GoÊciem spotka-
nia by∏ podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,
Jaros∏aw Pinkas.

•••

O ochronie i poprawie
jakoÊci powietrza dysku-
towano w urz´dzie woje-
wódzkim podczas forum
„Polska tworzy powie-
trze dla Europy”. Spo-
tkanie otworzy∏ wicewo-
jewoda Êwi´tokrzyski.
By∏o to pierwsze z czte-
rech zaplanowanych w kraju regionalnych spotkaƒ s∏u˝b
ochrony Êrodowiska poÊwi´conych dzia∏aniom na rzecz
poprawy jakoÊci powietrza. 
W otwartej dyskusji poÊwi´conej m. in. programom na-
prawczym i planom ochrony powietrza wzi´li udzia∏ eks-
perci m. in. z Ministerstwa Ârodowiska oraz przedstawi-
ciele nauki i organizacji pozarzàdowych z województw
mazowieckiego i ∏ódzkiego. Organizatorem forum by∏a
Inspekcja Ochrony Ârodowiska.

Paêdziernikowy przeglàd wydarzeƒ
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obowiàzek sporzàdzaç corocznie projekt planu me-
dycznego zabezpieczenia ratunkowego na terenie wo-
jewództwa na okres nast´pnych trzech lat. – Plan obej-
muje w szczególnoÊci charakterystyk´ potencjalnych
zagro˝eƒ dla ˝ycia lub zdrowia wyst´pujàcych w regio-
nie, rozmieszczenie na obszarze województwa jedno-
stek systemu oraz centrów powiadamiania ratunkowe-
go oraz przydzia∏ zadaƒ dla tych podmiotów i sposób
koordynowania ich dzia∏aƒ – mówi Marek Tombarkie-
wicz, Êwi´tokrzyski konsultant wojewódzki ds. ratow-
nictwa medycznego. Wojewoda umieszcza w planie
tak˝e odpowiednià do potrzeb liczb´ szpitalnych od-
dzia∏ów ratunkowych, kierujàc si´ kryterium zapew-
nienia odpowiedniego czasu dojazdu z miejsca zdarze-
nia do oddzia∏u ratunkowego. – W Êwietle ustawy
Êredni czas dojazdu wynosi 8 minut na terenie miasta
i 15 poza aglomeracjà miejskà, maksymalny czas

Temat miesiàca

Ratownictwo medyczne
pod nadzorem wojewody
1 stycznia 2007 roku zacznie obowiàzywaç ustawa o ratownictwie medycznym. Wojewodo-
wie b´dà m. in. nadzorowaç prac´ centrów powiadamiania ratunkowego, które b´dà ∏àczyç
s∏u˝by dyspozytorskie trzech najwa˝niejszych s∏u˝b ratowniczych, czyli pogotowia ratunko-
wego, policji i stra˝y po˝arnej.

W´drowiec Âwi´tokrzyski • listopad 2006
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System ratownictwa medycznego

System ratownictwa medycznego zosta∏ utworzony, aby
zapewniç jak najbardziej sprawnà i efektywnà pomoc
medycznà ka˝dej osobie znajdujàcej si´ w stanie nag∏ego
zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia. W jednostkach nale˝àcych
do systemu znalaz∏y si´ szpitalne oddzia∏y ratunkowe,
zespo∏y ratownictwa medycznego, lotnicze zespo∏y ra-
townictwa medycznego oraz zak∏ady opieki zdrowotnej
wyspecjalizowane w zakresie udzielania ratownictwa
medycznego w przypadku urazów, kardiologii inwazyj-
nej oraz udarów. 

Wojewoda jako organ nadzorujàcy

Planowanie medycznego ratownictwa ratunkowego na
terenie województwa jest zadaniem wojewody. Ma on



dojazdu nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 20 minut – podkreÊla
Tombarkiewicz.

Jak to wyglàda w Âwi´tokrzyskiem

Plan medycznego zabezpieczenia ratunkowego na rok
2007 zosta∏ opracowany przez wojewod´ ju˝ w kwietniu
tego roku. W przysz∏ym roku powstanie plan na lata
2008-2010. Do 2009 roku do wymogów ustawy zosta-
nie dostosowany system szkolenia ratowników medycz-
nych, a zespo∏y ratownictwa medycznego b´dà w pe∏ni
dzia∏aç w roku 2010. Na dostosowanie szpitalnych od-
dzia∏ów ratunkowych jest czas do roku 2011.

Obecnie w województwie dzia∏ajà 4 centra powiada-
miania ratunkowego. Sà one zlokalizowane w komen-
dach stra˝y po˝arnej w Kielcach, Koƒskich, Skar˝ysku-
-Kamiennej oraz Sandomierzu. – Funkcj´ dyspozytora
pe∏ni stra˝ak, który przekazuje zg∏oszenia do odpowied-
nich s∏u˝b. Planowane jest utworzenie dodatkowych
dwóch CPR-ów najprawdopodobniej w Staszowie
i J´drzejowie – mówi Marek Tombarkiewicz. Od stycz-
nia powo∏ane zostanie równie˝ stanowisko lekarza koor-
dynatora w Centrum Zarzàdzania Kryzysowego Woje-
wody. – Jego rola b´dzie bardzo wa˝na np. w przypadku
masowych katastrof. Wtedy to lekarz koordynator
b´dzie odpowiedzialny za skierowanie na miejsce dodat-
kowych zespo∏ów ratownictwa medycznego i ustalenie
liczby wolnych miejsc w najbli˝szych szpitalach – opo-
wiada Tombarkiewicz.

W przysz∏ym roku w województwie Êwi´tokrzyskim
o ratowanie zdrowia i ˝ycia ludzi zadba 47 zespo∏ów,
w tym jeden wyspecjalizowany w ratowaniu noworod-
ków. Do dyspozycji ratowników, do 2009 roku, powin-
no powstaç 12 szpitalnych oddzia∏ów ratunkowych.

Akcja udzielania pomocy

Akcja udzielania pomocy rozpoczyna si´ w momencie
podj´cia pierwszej czynnoÊci majàcej na celu ratowa-
nie ˝ycia lub zdrowia osoby poszkodowanej. Akcjà
kieruje wyznaczony przez dyspozytora medycznego
kierujàcy, a do tego czasu osoba o najwy˝szych kwali-
fikacjach spoÊród obecnych na miejscu zdarzenia. –
Zespó∏, który dotrze na miejsce zdarzenia ma po pro-
stu ratowaç ludzkie ˝ycie. W przypadkach masowych
zosta∏a jednak okreÊlona wyraêna hierarchia. Naj-
wa˝niejszy jest lekarz, zaraz po nim ratownik medycz-
ny, a na koƒcu ratownik – wylicza Marek Tombarkie-
wicz. Zgodnie z ustawà, po przybyciu na miejsce, ze-
spó∏ ratownictwa medycznego niezw∏ocznie rozpoczy-
na czynnoÊci ratunkowe. Podczas ich prowadzenia kie-
rujàcy akcjà pozostaje w kontakcie z dyspozytorem
medycznym. Po wykonaniu akcji ratunkowej zespó∏
transportuje poszkodowanego do najbli˝szego, pod
wzgl´dem czasu dojazdu, szpitalnego oddzia∏u ratun-
kowego. Na miejscu osobà poszkodowanà zajmà si´
lekarze specjaliÊci.
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Jedzmy zdrowo

Kampania
na rzecz zdrowego
˝ywienia dzieci
„RoÊniemy Zdrowo” pod takim has∏em rozpoczyna si´
kampania spo∏eczna dotyczàca prawid∏owego ˝ywienia
dzieci na terenie województwa Êwi´tokrzyskiego. Pomy-
s∏odawcà akcji jest wojewoda Grzegorz BanaÊ.
Akcja ma na celu przeciwdzia∏anie problemowi spo∏eczne-
mu, jakim jest nieprawid∏owe ˝ywienie dzieci w Polsce
i jego dramatycznym skutkom zdrowotnym i spo∏ecznym. 
– Chcemy uÊwiadomiç mieszkaƒcom naszego regionu
jak wa˝ne jest prawid∏owe od˝ywianie dzieci. Odpowied-
nie ˝ywienie jest nie-
zb´dne do ich prawid∏o-
wego rozwoju fizyczne-
go i intelektualnego –
informuje Mariola Fitas-
doradca wojewody do
spraw ochrony zdrowia. 
Problemy zdrowotne
zwiàzane z nieprawid∏o-
wym ˝ywieniem ma
obecnie prawie trzy mi-
liony dzieci i m∏odzie˝y
w Polsce. Jedna trzecia
Polaków (doros∏ych
i dzieci), czyli ponad
dwanaÊcie milionów lu-
dzi cierpi na ró˝ne dolegliwoÊci fizyczne i psychiczne
wynikajàce ze z∏ego sposobu od˝ywiania. Nieprawid∏o-
we od˝ywianie mo˝e byç przyczynà ponad osiemdzie-
si´ciu rodzajów chorób. Polacy wcià˝ najcz´Êciej umie-
rajà na choroby uk∏adu krà˝enia i nowotwory, a wi´c
choroby, których jednà z przyczyn jest nieprawid∏owe
˝ywienie. Coraz wi´cej dzieci ma problemy z oty∏oÊcià
i nadwagà, bardzo powszechne sà te˝ niedobory jed-
nych a nadmiar innych, sk∏adników w diecie. Paradok-
salnie jednoczeÊnie zwi´ksza si´ liczba dzieci wymaga-
jàcych do˝ywiania przez paƒstwo oraz organizacje spo-
∏eczne. Rozpowszechnia si´ w Polsce zwyczaj jedzenia
produktów wysokoprzetworzonych i typu „fast food”
oraz styl od˝ywiania polegajàcy na jedzeniu w ciàgu
dnia maksimum trzech, a nie czterech czy pi´ciu posi∏-
ków, jak to jest zalecane przez dietetyków.
Kampania „RoÊniemy Zdrowo” rozpocznie si´ 9 listopa-
da konferencjà w Âwi´tokrzyskim Urz´dzie Wojewódz-
kim z udzia∏em specjalistów do spraw ˝ywienia, kurato-
rium oÊwiaty i przedstawicielami pomocy spo∏ecznej
w województwie. Spotkaniu towarzyszyç b´dzie prezen-
tacja zdrowej ˝ywnoÊci.

W´drowiec Âwi´tokrzyski • listopad 2006
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Wybory
samorzàdowe
G∏osowanie w dniu wyborów samorzàdowych, 12 listopa-
da 2006 roku, odbywaç si´ b´dzie w 941 lokalach wybor-
czych na terenie naszego województwa, w godzinach
6.00–20.00. Lokale g∏osowania mieszczà si´ najcz´Êciej
w tych samych obiektach, co i w poprzednich wyborach.

– Zakoƒczona zosta∏a ju˝ rejestracja list kandydatów
na radnych i kandydatów na wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów – mówi Henryk Kwiecieƒ, dyrektor kieleckiej
delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Wojewódzka, powiatowa, miejskie i gminne komisje
wyborcze opracowa∏y obwieszczenia z danymi o zareje-
strowanych kandydatach. – Obowiàzkiem marsza∏ka
województwa, starostów, prezydentów, burmistrzów
i wójtów by∏o zapewnienie rozplakatowania tych ob-
wieszczeƒ – wyjaÊnia dyrektor Kwiecieƒ. – Natomiast
zadaniem urz´dów miast, miast i gmin oraz urz´dów
gmin by∏o sporzàdzenie spisów wyborców oraz udost´p-
nienie ich do wglàdu w swoich siedzibach – dodaje. 

Informacje w nich zawarte s∏u˝yç majà wyborcom –
mogà oni sprawdziç, czy figurujà w spisach oraz zapo-
znaç si´ z kandydatami ze swoich okr´gów.

Warto ju˝ dziÊ
wymieniç
dowód osobisty
Ostateczny termin wymiany dowodów osobistych okre-
Êlony zosta∏ na 31 grudnia 2007 roku. Wojewoda Grze-
gorz BanaÊ zwróci∏ si´ do samorzàdów województwa
Êwi´tokrzyskiego z apelem o podj´cie akcji informacyjnej. 

Jej celem jest zach´cenie mieszkaƒców do jak najszyb-
szej wymiany tych dokumentów. Do apelu do∏àczone zo-
sta∏y afisze informujàce o zasadach wymiany dowodów
osobistych. – Dzia∏ania te powinny przyczyniç si´ do
cz´Êciowego zmniejszenia kolejek osób sk∏adajàcych
wnioski o wymian´ dowodu i unikni´cia wyd∏u˝enia
czasu oczekiwania na jego wydanie – mówi wojewoda. –
Zach´cam do wymiany dokumentów, poniewa˝ od
1 stycznia 2008 roku niemo˝liwe stanie si´ za∏atwienie
jakiejkolwiek sprawy urz´dowej na podstawie dowodu
osobistego starego wzoru – dodaje wojewoda. Wed∏ug
danych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji, w ca∏ym kraju dowodów osobistych nie wymie-
ni∏o jeszcze oko∏o 12 milionów osób.
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Jak za∏atwiç spraw´ w urz´dzie

Z myÊlà
o Êrodowisku
Kasacja samochodów

Chcàc wyrejestrowaç pojazd wycofany z eksploatacji,
ka˝dy zobligowany jest oddaç go do stacji demonta˝u
pojazdów, która posiada stosowne zezwolenia na prowa-
dzenie takiej dzia∏alnoÊci oraz znajduje si´ w wykazie
wojewody. Pe∏na lista stacji znajduje si´ na stronie Âwi´-
tokrzyskiego Urz´du Wojewódzkiego pod linkiem
www.kielce.uw.gov.pl/index.php?str=736. 
Przedsi´biorca prowadzàcy stacj´ demonta˝u jest zobo-
wiàzany przyjàç taki samochód bez op∏at. Po przyj´ciu
samochodu w∏aÊciciel stacji wyda odpowiednie zaÊwiad-
czenie o kasacji samochodu, z którym nale˝y udaç si´ do
wydzia∏u komunikacji w odpowiednim urz´dzie miasta
lub starostwa powiatowego. Tam pojazd zostanie wyreje-
strowany.

Utylizacja azbestu

Zgodnie z rzàdowym „Programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierajàcych azbest stosowanych na teryto-
rium Polski” do 2032 roku Polska ma usunàç azbest ze
Êrodowiska. Program obejmuje m. in. usuwanie azbestu,
szczególnie z budynków oraz propozycje rozwiàzaƒ sk∏a-
dowania odpadów zawierajàcych azbest.
Sk∏adowanie mo˝e mieç miejsce tylko na specjalnych
sk∏adowiskach. W naszym województwie takie sk∏adowi-
sko zlokalizowano w miejscowoÊci Dobrów gm. Tucz´py.
Zdj´cie azbestu, który w naszym regionie wyst´puje g∏ów-
nie pod postacià p∏yt eternitowych, musi byç wykonane
przez specjalistycznà firm´, która zajmie si´ odpowied-
nim zabezpieczeniem Êrodowiska. Zdj´cie odbywa si´
ca∏kowicie na koszt w∏aÊciciela. W ramach wojewódzkie-
go funduszu ochrony Êrodowiska istnieje mo˝liwoÊç dofi-
nansowania w przypadku usuwania azbestu z obiektów
u˝ytecznoÊci publicznej oraz w przypadku gdy gminy
wprowadzà odpowiednie programy usuwania azbestu.
W takich przypadkach osoby zainteresowane muszà sk∏a-
daç odpowiednie wnioski do urz´dów gmin.
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Pieniàdze na standard

Województwo Êwi´tokrzyskie otrzyma∏o 1 mln 180 tys.
z∏ z rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa na realizacj´ stan-
dardów opieki w domach pomocy spo∏ecznej i placów-
kach opiekuƒczo-wychowawczych.

– Koniec 2006 roku powinien sfinalizowaç kilkuletni
proces dostosowania warunków ˝ycia mieszkaƒców do
obowiàzujàcych wymagaƒ. Nadrz´dnym celem, oprócz
podwy˝szenia jakoÊci warunków lokalowych i byto-
wych, jest równie˝ zapewnienie podopiecznym odpo-
wiedniej liczby personelu, a tak˝e mo˝liwoÊci rozwoju.
Pieniàdze mogà zostaç wykorzystane np. na remonty, in-
westycje czy zakup potrzebnego wyposa˝enia – t∏umaczy
Renata Segieciƒska, zast´pca dyrektora Wydzia∏u Polity-
ki Spo∏ecznej ÂUW. 

W przypadku domów opieki spo∏ecznej prowadzo-
nych przez samorzàdy powiatowe, lub na ich zlecenie,
pula Êrodków przeznaczonych na prace remontowe wy-
nosi 300 tys. z∏otych, a na inwestycje – 500 tys. z∏. Na-
tomiast w przypadku placówek opiekuƒczo-wychowaw-
czych kwoty te wynoszà odpowiednio 230 tys. z∏ i 150
tys. z∏ Dotychczas standardy osiàgn´∏o ju˝ 11 domów
opieki spo∏ecznej. Dzi´ki dofinansowaniu, jeszcze w tym
roku, powinny do nich do∏àczyç kolejne domy pomocy
i placówki opiekuƒczo-wychowawcze.

Jod∏a pod ochronà

Wojewoda podpisa∏ rozporzàdzenie w sprawie ochrony
jod∏y pospolitej. Obowiàzuje ono do koƒca lutego przy-
sz∏ego roku. Oznacza to, ˝e na ka˝dà wycink´ drzewa
czy stroiszu jod∏owego potrzebne jest stosowne zezwole-
nia wydane przez nadleÊnictwo.

Jak informuje Jaros∏aw Pajdak, wojewódzki konser-
wator przyrody – okres ochronny jod∏y wprowadzono,

poniewa˝ okres Âwi´ta Zmar∏ych, a póêniej Âwi´ta Bo-
˝ego Narodzenia powodujà, ˝e wzrasta zapotrzebowanie
na tego typu drzewa, g∏ównie do ozdoby. Ochrona tego
gatunku ma ograniczyç nielegalnà wycink´ ga∏´zi stro-
iszu jod∏owego, a nierzadko ca∏ych drzew.

Co roku policja i stra˝ leÊna zatrzymujà samochody
pe∏ne kradzionych ga∏´zi. Jedlina pozyskana nielegalnie
w Êwi´tokrzyskich lasach trafia g∏ownie na rynki zbytu
do ¸odzi czy Warszawy. W okresie obowiàzywania zaka-
zu wycinki jod∏y mo˝na kupiç jà legalnie, za pisemnà
zgodà nadleÊnictw. Za nieprzestrzeganie tego zakazu
grozi kara grzywny lub aresztu.
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WieÊci z urz´du

Obowiàzuje ju˝ nowy statut Âwi´tokrzyskiego Urz´du
Wojewódzkiego. Od 23 paêdziernika w sk∏ad urz´du
wchodzi 10 wydzia∏ów. Sà to: Gabinet Wojewody, Wy-
dzia∏ Nadzoru i Kontroli, Wydzia∏ Organizacyjno-Admini-
stracyjny, Wydzia∏ Finansów i Bud˝etu, Wydzia∏ Zarzà-
dzania Funduszami Europejskimi, Wydzia∏ Infrastruktury
i Geodezji, Wydzia∏ Spraw Obywatelskich i Cudzoziem-
ców, Wydzia∏ Polityki Spo∏ecznej, Wydzia∏ Ârodowiska
i Rolnictwa oraz Wydzia∏ Zarzàdzania Kryzysowego. 

Najistotniejsza zmiana w nowej strukturze to utworze-
nie Wydzia∏u Infrastruktury i Geodezji, który przejà∏

kompetencje dotychczasowego Wydzia∏u Rozwoju Regio-
nalnego oraz Wydzia∏u Skarbu Paƒstwa i Przekszta∏ceƒ
W∏asnoÊciowych. Ponadto zadania Biura Dyrektora Ge-
neralnego przejà∏ Wydzia∏ Organizacyjno-Administracyj-
ny. Nowe nazwy obowiàzujà dla dotychczasowego Wy-
dzia∏u Prawnego i Nadzoru (obecny Wydzia∏ Nadzoru
i Kontroli), Wydzia∏u Spraw Obywatelskich i Migracji (te-
raz Wydzia∏ Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców),
a tak˝e Biura Zarzàdzania Funduszami Europejskimi
(w tej chwili jest to Wydzia∏ Zarzàdzania Funduszami Eu-
ropejskimi).

Nowy statut urz´du
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Z Unià na Ty

Unijne fundusze –
– nowe rozdanie
2007–2013
Prawie 2 miliardy euro na inwestycje i rozwój mo˝e pozy-
skaç województwo Êwi´tokrzyskie w latach 2007 – 2013.
Pieniàdze te b´dà pochodziç z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej w ramach tzw. programów operacyj-
nych. 726 milionów euro pozyskamy z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, 358 milionów euro ze specjalnego
programu utworzonego dla 5 najs∏abiej rozwini´tych regio-
nów UE (w tym Êwi´tokrzyskiego) – Rozwój Polski
Wschodniej, na rozwój zasobów ludzkich i rynku pracy
237 mln oraz na du˝e inwestycje drogowe i ochron´ Êro-
dowiska ok. 642 mln. NowoÊcià w latach 2007-2013 b´-
dzie tworzenie tzw. list indykatywnych projektów, co ozna-
cza w praktyce, ˝e projekt wpisany na takà list´ ma nie-
mal 100% szanse na uzyskanie dofinansowania.
– Do tej pory nasze projekty raczej przegrywa∏y w konkur-
sach z silnymi oÊrodkami z zachodniej i centralnej Polski
pozyskujàc nawet 10. krotnie
mniejsze fundusze ni˝ inne re-
giony. Umieszczenie projektu
na liÊcie indykatywnej pozwoli
na obni˝enie kosztów i przy-
spieszenie procesu przygotowy-
wania dokumentacji i realizacji inwestycji – informuje Ja-
cek Su∏ek dyrektor Wydzia∏u Zarzadzania Funduszami Eu-
ropejskimi ÂUW. W ramach programu Rozwój Polski
Wschodniej przeprowadzono ju˝ pierwszy nabór projek-
tów. Ze Âwi´tokrzyskiego zg∏oszono 35 projektów dotyczà-
cych g∏ównie rozbudowy uczelni wy˝szych, dróg woje-
wódzkich, przygotowania terenów inwestycyjnych czy te˝
rozbudowy infrastruktury Targów Kielce. Du˝e inwestycje
transportowe zg∏oszone do programu „Infrastruktura i Êro-
dowisko” to przede wszystkim budowa drogi nr 7 (Radom
J´drzejów) oraz modernizacja linii kolejowej Warszawa –
Kielce. Tylko te dwie inwestycje mogà uzyskaç oko∏o 300
milionów euro dofinansowania z funduszy strukturalnych.
Poprzez realizacj´ tych przedsi´wzi´ç usuni´te zostanà ba-
riery rozwoju województwa zarówno w dziedzinie infra-
struktury drogowej, edukacyjnej, jak i spo∏ecznej. Ponadto
wiele projektów oddzia∏ywaç b´dzie na ochron´ Êrodowi-
ska, w którym ˝yjà mieszkaƒcy Êwi´tokrzyskiego.
– Wykorzystanie funduszy unijnych w zdecydowany spo-
sób poprawi atrakcyjnoÊç i konkurencyjnoÊç wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e kon-
kurencyjnoÊç Naszego Regionu za 7 lat b´dzie wy˝sza,
pod warunkiem màdrego i efektywnego wykorzystania,
dost´pnej z bud˝etu Unii, finansowej pomocy struktural-
nej – mówi S∏awomir Pastuszka, zast´pca dyrektora Wy-
dzia∏u Zarzàdzania Funduszami Europejskimi ÂUW.
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ABC rolnika
Kary za przekroczenie kwoty mlecznej –
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje

Powodzeniem zakoƒczy∏y si´ prowadzone przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmowy z Komisjà
Europejskà zmierzajàce do zmniejszenia finansowego
obcià˝enia indywidualnych producentów mleka op∏atà
za przekroczenie krajowej iloÊci referencyjnej dostaw
w roku kwotowym 2005/2006. 

Komitet Zarzàdzajàcy ds. Mleka i Przetworów Mlecz-
nych przyjà∏ jednog∏oÊnie projekt rozporzàdzenia Komisji
Europejskiej sankcjonujàcy nowy podzia∏ kwoty mlecznej
dla Polski pomi´dzy dostawy i sprzeda˝ bezpoÊrednià. Po-
wy˝sza decyzja jest wynikiem z∏o˝enia przez Ministerstwo
do Komisji Europejskiej wniosku o dostosowanie podzia-
∏u krajowych iloÊci referencyjnych mi´dzy dostawy
a sprzeda˝ bezpoÊrednià, polegajàce na powi´kszeniu dla
roku kwotowego 2005/2006 krajowych iloÊci referencyj-
nych dostaw o 87 603 662 kg i jednoczesnym zmniejsze-
niu o tà samà wielkoÊç krajowych iloÊci referencyjnych
sprzeda˝y bezpoÊredniej. 

Korekta wysokoÊci krajowej iloÊci referencyjnej do-
staw i sprzeda˝y bezpoÊredniej obni˝a znaczàco ∏àcznà
op∏at´ za rok kwotowy 2005/2006 z kwoty ok. 350 mln
PLN na ok. 243 mln PLN. Dla producentów mleka ozna-
cza to, ˝e op∏ata za przekroczenie indywidualnej iloÊci re-
ferencyjnej w okresie 2005/2006 ulegnie zmniejszeniu
z poziomu ok. 0,56 PLN/kg do ok. 0,39 PLN/kg. 

Pilne opublikowanie ww. rozporzàdzenia w Dzienni-
ku Urz´dowym UE, pozwoli na szybkie wydanie decyzji
dla producentów mleka zmniejszajàcych wysokoÊç op∏a-
ty, jak równie˝ dokonanie podzia∏u krajowej rezerwy.

Zasi∏ki dla rolników

Âwi´tokrzyscy rolnicy z∏o˝yli wnioski o jednorazowy za-
si∏ek celowy na z∏agodzenie skutków suszy na kwot´ po-
nad 40 mln z∏otych wynika z danych Wydzia∏u Polityki
Spo∏ecznej ÂUW. 

– Na pomoc mogà liczyç te rodziny, w których co
najmniej jedna osoba jest rolnikiem i podlega obowiàz-
kowemu ubezpieczeniu spo∏ecznemu z mocy ustawy,
zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecz-
nym rolników – podkreÊla Teresa Ma∏aczek z Wydzia∏u
Polityki Spo∏ecznej ÂUW.

Rolnicy, którzy majà gospodarstwo o powierzchni nie
przekraczajàcej 5 hektarów u˝ytków rolnych otrzymajà
500 z∏. Na tysiàc z∏otych mogà liczyç ci, których po-
wierzchnia gospodarstwa przekracza 5 hektarów. Do-
datkowo, je˝eli szkody w u˝ytkach zielonych gospodar-
stwa spowodowane kl´skà suszy wynoszà powy˝ej 30
proc. a w gospodarstwie prowadzona jest hodowla by-
d∏a, owiec, kóz lub koniowatych, pomoc dla takiej ro-
dziny zostanie zwi´kszona o kwot´ 392 z∏. Zasi∏ki wy-
p∏acaç b´dà gminne oÊrodki pomocy spo∏ecznej. 



Wojewoda Grzegorz BanaÊ wr´czy∏ certyfikaty i wyró˝-
nienia laureatom kontynuacji akcji „Przejrzysta Polska”.
Najbardziej przejrzyste Êwi´tokrzyskie samorzàdy to:
Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz gminy: Koƒskie,
Mas∏ów i Strawczyn. 

– Wszystkim nam zale˝y na poprawie jakoÊci ˝ycia pu-
blicznego w Polsce. Na tym, by budowaç spo∏eczeƒstwo
otwarte i obywatelskie. Nie da si´ tego zrobiç bez budo-
wania administracji paƒstwowej opartej na skutecznoÊci,
przejrzystoÊci i uczciwoÊci – mówi∏ wojewoda. – Ciesz´
si´, ˝e w naszym województwie jest tak wiele samorzà-
dów, które chcà tworzyç otwartà na potrzeby spo∏eczno-
Êci administracj´ – doda∏. 

Celem akcji „Przejrzysta Polska” jest promowanie do-
brych praktyk sprzyjajàcych przejrzystoÊci oraz wspiera-
nie i pobudzanie aktywnoÊci lokalnych Êrodowisk.
W tym roku samorzàdy mia∏y obowiàzek wdro˝enia:
monitoringu funkcjonowania kart us∏ug i przestrzegania
kodeksu etycznego w urz´dach oraz wdro˝enia procedu-
ry obowiàzkowych konsultacji ze spo∏ecznoÊcià lokalnà
przy przygotowywaniu kluczowych dokumentów roz-
woju ca∏ej gminy. W akcji, mog∏y wziàç udzia∏ tylko te
samorzàdy, które w ubieg∏ym roku pomyÊlnie wdro˝y∏y
zasady dobrego rzàdzenia. 

– Program promuje uczciwoÊç i skutecznoÊç w samo-
rzàdach terytorialnych. To przyczynia si´ do poprawy ja-

koÊci ˝ycia publicznego i pobudzania aktywnoÊci obywa-
telskiej – mówi Agnieszka Migoƒ, dyrektor Âwi´tokrzy-
skiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokal-
nej, pomys∏odawca kontynuacji akcji. 

Wyró˝nienia odebra∏y gminy: Bieliny, Koƒskie, Ma-
s∏ów, Morawica, Nowa S∏upia, Strawczyn, Skar˝ysko-
-KoÊcielne oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach, Urzàd
Miasta Kielce i Urzàd Miasta Skar˝ysko-Kamienna.

UroczystoÊç odby∏a si´ podczas konferencji organizo-
wanej przez wojewod´ wspólnie z Fundacjà Rozwoju
Demokracji Lokalnej.

167 uczniów z województwa Êwi´tokrzyskiego otrzyma∏o
w tym roku szkolnym Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów. Dwaj najlepsi zostali dodatkowo wyró˝nieni Sty-
pendium Ministra Edukacji Narodowej.
Swoich uczniów wytypowa∏o 87 proc. szkó∏ w regionie.
To najwy˝szy wskaênik w Polsce. Stypendystami sà
uczniowie, którzy otrzymali promocj´ z wyró˝nieniem
i jednoczeÊnie uzyskali najwy˝szà Êrednià ocen w szkole
ponadgimnazjalnej koƒczàcej si´ maturà. Od wrzeÊnia,
przez 10 miesi´cy, b´dà otrzymywaç po 258 z∏. – Nasze
województwo mo˝e byç bardzo dumne z osiàgni´ç
uczniów. Tych najlepszych mog´ Êmia∏o nazwaç pere∏kami
wÊród uczniów, a szko∏y do których ucz´szczajà pere∏ka-
mi wÊród szkó∏ – zachwala Janusz Skibiƒski, Âwi´tokrzy-
ski Kurator OÊwiaty. 

To nie koniec wyró˝nieƒ. Dwaj najlepsi uczniowie
z województwa otrzymali dodatkowo Stypendium Mini-
stra Edukacji Narodowej za wybitne osiàgni´cia w ubie-
g∏ym roku szkolnym. Pierwszy z nich, Mateusz MyÊliw-

ski, uczeƒ II Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Stanis∏awa
Staszica w Starachowicach, jest laureatem etapu central-
nego Olimpiady Nautologicznej. Drugi, Marcin Kur-
czych, uczy si´ w I Liceum Ogólnokszta∏càcym im. Ste-
fana ˚eromskiego w Kielcach. Jest laureatem etapu cen-
tralnego Olimpiady Informatycznej oraz finalistà z wy-
ró˝nieniem LVII Olimpiady Matematycznej. Jak sam
mówi, swoje sukcesy odnosi, poniewa˝ nauka sprawia
mu przyjemnoÊç. – Ucz´ si´ dla siebie, szczególnie inte-
resuj´ si´ matematykà i informatykà. Mo˝na powie-
dzieç, ˝e to moje hobby – opowiada. Marcin, po zakoƒ-
czeniu liceum, planuje studia informatyczne i matema-
tyczne na Uniwersytecie Warszawskim, nie przekreÊla
jednak mo˝liwoÊci powrotu do Kielc. – JeÊli tylko b´dzie
mo˝liwoÊç znalezienia dobrej pracy w Kielcach to na
pewno tu wróc´. Zawód informatyka, dzi´ki Interneto-
wi, daje mo˝liwoÊç pracy w kilku miejscach na raz, wi´c
pracujàc tutaj mog´ równie˝ pracowaç dla innych firm –
twierdzi.

Co nowego w oÊwiacie

Pere∏ki wÊród uczniów

Dobre praktyki

Przejrzyste samorzàdy
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Wojewoda wr´cza wyró˝nienie dla gminy Morawica



Poznaj Êwi´tokrzyskie zakàtki

ZagoÊç 
Niedaleko Piƒczowa, nad Nidà, po∏o˝ona jest wieÊ Za-
goÊç. Ksià˝´ sandomierski Henryk, po pobycie w Ziemi
Âwi´tej, sprowadzi∏ tu – w 1166 roku – zakon joannitów
i ufundowa∏ dla nich szpital. Komandori´ joannitów bo-
gato uposa˝y∏; wzniesiono tu romaƒski koÊció∏ p. w. Êw.
Jana Chrzciciela. 

Joannici, czy-
li Suwerenny
Rycerski Zakon
Szp i ta ln ików
Êw. Jana z Jero-
zolimy, z Rodos
i z Malty to naj-
starszy z zako-
nów rycerskich,
protoplasta eu-
r o p e j s k i e g o
szpitalnictwa. Powsta∏ jeszcze przed I krucjatà, wokó∏
w∏oskiego szpitala Êw. Jana Chrzciciela (stàd nazwa za-
konu i wezwanie koÊcio∏a w ZagoÊci).

Bracia szpitalnicy urz´dowali w ZagoÊci do poczàt-
ków XIV w. Po ich odejÊciu koÊció∏ podupad∏. Oko∏o
1353 r. nowà gotyckà Êwiàtyni´ ufundowa∏ Kazimierz
Wielki. W kwietniu 1656 r. zosta∏a ona zniszczona
przez wojska Rakoczego. Wkrótce jednak zosta∏a od-
nowiona i rekonstruowana. W poczàtkach wieku XX
koÊció∏ powi´kszono. W cz´Êci starszej jest to wi´c bu-
dowla gotycka z zachowanymi fragmentami romaƒ-
skiej.

Zagojska Êwiàtynia by∏a pierwotnie jednonawowa
z prosto zamkni´tym prezbiterium. Nawa przekryta by-
∏a stropem, prezbiterium – sklepieniem krzy˝owym.
Najciekawszà cz´Êcià koÊcio∏a Êw. Jana Chrzciciela jest
jego gotyckie prezbiterium z wàskimi ostro∏ukowymi
oknami i rzeêbionym Or∏em Piastowskim na zworniku
sklepienia. W jego Êcianach, obok arkadowych wn´k
i sakramentarium ze starà kratà sà dwa portale z XIV
wieku. 

Na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych odkryte zosta∏y przy
pó∏nocnej stronie prezbiterium fragmenty romaƒskie
pierwszego koÊcio∏a z XII w. Mi´dzy innymi arkadowy
fryz z p∏askorzeêbami syren. Inne detale architektonicz-
ne z tego okresu wmurowane sà w Êciany Êwiàtyni.

Âciany zosta∏y wzniesione ze starannie obrobionych
ciosów miejscowego wapienia. Na innym ciosie znajdu-
je si´ rysunek smoka, zwiàzany byç mo˝e (analogicznie
jak ma to miejsce w koÊciele w Inowroc∏awiu) z magicz-
nà funkcjà zabezpieczenia przed wst´pem z∏ych mocy.

KoÊció∏ Êw. Jana Chrzciciela w ZagoÊci jest jedynym
Êladem, który pozosta∏ po pierwszej fundacji Zakonu Êw.
Jana na terenie Polski.

ARTUR DUTKIEWICZ – pianista

„Âwi´tokrzyskie
jakie cudne”
Urodzi∏ si´ w Piƒczowie, ukoƒczy∏ Ârednià Szkol´ Mu-
zycznà w Kielcach. Jest absolwentem Wydzia∏u Muzyki
Jazzowej i Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, gdzie uzyska∏ dyplom z wyró˝nieniem w klasie
kompozycji i aran˝acji w 1982 roku. 
Laureat konkursów: Pianistów Jazzowych w Kaliszu ‘76,
Improwizacji Jazzowej w Katowicach ‘77, „Jazz nad Od-
rà’78”, Jazz Jantar (konkurs na kompozycj´). Finalista
mi´dzynarodowego konkursu Theloniousa Monka w Wa-
szyngtonie w 1989 roku.
By∏ cz∏onkiem zespo∏ów: Tomasza Szukalskiego, Zbignie-
wa Namys∏owskiego, Tadeusza Nalepy, wspó∏pracowa∏
m. in. z Gra˝ynà AuguÊcik, Urszulà Dudziak i Carlosem
Johnsonem. 
Aktor, muzyk i kompozytor w Teatrze Instrumentalnym
Ryszarda Gwalberta MiÊka w Gdyni w latach 1982-
1986). Koncertowa∏ w USA, Wlk. Brytanii, Szwajcarii,
Austrii, Niemczech, Francji, Etiopii, W∏oszech, Rosji,
Bu∏garii, Danii, Szwecji, Czechach. Bra∏ udzia∏ w festi-
walach m. in.: 1986 – 93 Jazz Jamboree, 1987 Mun-
ster Jazz Festival, 1987 Haga North Sea Jazz Festival,
1988 Copenhagen Jazz Festival, Music Oggi w Mediola-
nie, 1992 Festival Opera de Paris, 2000 Karlowe Vary,
2003 Festiwal Jazzowy w Tel Awiwie, 2003 Europa XXL
w Wiedniu, Sziget Festival – Budapeszt 2005, Cartaghe
Jazz Festival – Tunezja 2006, Konserwatorium Wiedeƒ-
skie 2006. Recitale solowe: MIDEM Cann, Londyn, Pa-
ry˝, Cypr, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filhar-
monia Praska. 

Artur Dutkiewicz prowadzi zespo∏y – „Artur Dutkiewicz
Trio” oraz kwartet elektryczny „Electric Jazz Concert”. 
Du˝o koncertuje z zespo∏em jak równie˝ SOLO, z progra-
mem na który sk∏adajà si´ kompozycje z p∏yty „B∏´kitna
Âcie˝ka” oraz autorskie interpretacje utworów Czes∏awa
Niemena. Jego mistrzowska pianistyka charakteryzuje
si´ niezwyk∏à rozpi´toÊcià stosowanych Êrodków – od ro-
mantycznego ciep∏a muzyki klasycznej przez elementy
rhythm & bluesa a˝ po szeroko rozumianà muzyk´ et-
nicznà.

St. Marek Fija∏kowski
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Ka˝de po˝egnanie
jest jednoczeÊnie
powitaniem. Czy
tak mo˝na odczytaç
Dobrà Nowin´?

Na ile mi∏oÊç jest
indywidualnà w∏a-
snoÊcià ka˝dego
z nas, a na ile nas
wszystkich?

Odpowiedzi na
te pytania szukamy
w róznych miej-
scach. Ja dziÊ pod-
rzucam Paƒstwu to-
mik wierszy Ksi´-
dza Jana Twardow-
skiego. Nie mam
warsztatu by oceniç
t´ i smutnà i pogodnà poezj´. Ale co do jednego jestem
przekonany – trafia do sedna naszych emocji.

Dlatego czytaç Ksi´dza Jana mo˝na zawsze.
I wtedy gdy szcz´Êcie – niczym wierny pies – li˝e po

twarzy i wtedy gdy poduszka pe∏na ∏ez.
Bywajà te wiersze lekarstwem na rozpacz i sposobem

na utrwalenie pi´knej chwili.

Takie pi´kne listy s∏a∏ do nas Ksiàdz Jan.
Grzegorz BanaÊ

Wojewoda Âwi´tokrzyski

Na szpilce

Chodzi Anio∏ Stró˝ po Êwiecie

sprzàta po mi∏oÊciach co si´ rozlecia∏y

zbiera jak u∏omki chleba dla wróbli

˝eby si´ nic nie zmarnowa∏o

listy tam i z powrotem

telefony od ucha do ucha

ma∏e Êmieszne pamiàtki co by∏y wzruszeniem

notes z datà spotkania ukryty w czajniku

blizny po Êmiechu

sprzeczki nie wiadomo po co

˝ale jak pojedyncze osy

flirtujàce os∏y

wszystko na szpilce

to co na zawsze ju˝ si´ wydawa∏o

màdroÊç przy koƒcu ˝e nie o to chodzi

radoÊç ˝e si´ kocha to co niemo˝liwe

Wiersze Ksi´dza Jana

Warto przeczytaç

To zdj´cie przypomina mi zawsze
o urokach mieszkania w domu
z ogrodem. Jak mogà cieszyç zrywane
prosto z drzew czy krzewów owoce,
Êwie˝e warzywa, albo po prostu swo-
je kwiaty. A jeÊli patrzy si´ na to
wszystko okiem fotografa, to zawsze
mo˝na dostrzec coÊ niezwyk∏ego.
Tamtego dnia, kiedy wybra∏em si´ do
ogrodu na poranny spacer, w niskich
promieniach s∏oƒca rozb∏ys∏a nagle
ubrana w porannà ros´ bia∏a ró˝a.
Pozosta∏o tylko wziàç aparat do r´ki
i uwieczniç t´ jej chwil´ w pe∏nej kra-
sie. Chyba by∏o warto.

Lech Janiszewski
Wicewojewoda Âwi´tokrzyski

Uroki ogrodu

Moje wyprawy z obiektywem

W´drowiec Âwi´tokrzyski • listopad 2006
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Co? Gdzie? Kiedy?
XXV Z∏az Jesienny Szlakiem Majora Ponurego
4 listopada
miejsce: lasy siekierzyƒskie – Wykus
organizator: Oddzia∏ Âwi´tokrzyski PTTK im. Stanis∏awa
Je˝ewskiego w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim
informacje: 041 26 52 524

Âwi´to Niepodleg∏oÊci
11 listopada
UroczystoÊci rozpocznà si´ o godz. 11.00 Mszà Êwi´tà
w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Póêniej nastàpi prze-
marsz ulicà Sienkiewicza pod Pomnik Niepodleg∏oÊci. Na
miejscu przemówienia wyg∏oszà m. in.: wojewoda Êwi´to-
krzyski i gubernator Winnicy (Ukraina). Podczas uroczysto-
Êci zostanà wr´czone odznaczenia paƒstwowe oraz akty
mianowania na wy˝sze stopnie wojskowe kombatantom.
Na r´ce dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach zosta-
nie przekazany historyczny sztandar Zwiàzku Strzeleckie-
go. Sztandar otrzyma tak˝e Kielecki Szwadron Kawalerii.

XI Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
18 listopada
miejsce: CKZ w Starachowicach
organizator: Oddzia∏ Katolickiego Stowarzyszenia Wycho-
wawców w Starachowicach
informacje: 041 274 63 77

Konkurs wojewody
„Moje prawa – Dziecko w Unii Europejskiej”
Konkurs adresowany jest do
wszystkich uczniów szkó∏ gimna-
zjalnych województwa Êwi´tokrzy-
skiego. Ma na celu przybli˝enie
m∏odzie˝y tematyki unijnej zwiàza-
nej z poszanowaniem praw cz∏o-
wieka oraz podstawowej wiedzy na
temat praw dzieci w Êwietle unij-
nych przepisów.
Prace konkursowe – w formie pla-
katu – nale˝y nadsy∏aç do 15 li-
stopada na adres urz´du. Rozstrzygni´cie konkursu na-
stàpi 20 listopada.

Ogólnopolski Niezale˝ny Przeglàd Filmowych Form
Dokumentalnych „Nurt”
21 – 24 listopada
miejsce: Kielce
organizator: Kieleckie Centrum Kultury
informacje: 041 344 40 34, 041 344 40 32

Mistrzostwa Polski Open Karate Kyokushin
9 grudnia
Turniej zorganizowany z okazji 30- lecia istnienia Karate
Kyokushin na Ziemi Âwi´tokrzyskiej.
Miejsce: Hala Sportowa przy ul. Bocznej
Organizator: Kielecki Klub Karate Kyokushin

12

Przepisy
kulinarne
Omlet zwyczajny

Sk∏adniki: 2 jaj-
ka, szczypta, so-
li, mas∏o, d˝em,
1–2 (jednà czu-
batà i pó∏) ∏y˝ki
màki, mleko. 

Sposób przy-
rzàdzenia: Roz-
bij jajka oddzie-
lajàc ˝ó∏tko od
bia∏ka. Bia∏ko
do wysokiego naczynia, ˝ó∏tko do ma∏ego. Ubijaç pian´
mikserem na sztywno (czyli dotàd, a˝ nie b´dzie si´ ru-
sza∏a – p∏ywa∏a) dodaç jajka i zmiksowaç, potem dodaç
1 – 2 ∏y˝k´ màki (w przypadku za rzadkiego ciasta do-
daç jeszce nie ca∏e pó∏ ∏y˝ki), dobrze zmiksowaç ok. 2 –
3 min. Rozgrzaç mas∏o na patelni (najlepiej teflonowej)
i poczekaç a˝ si´ roztopi, wylaç mas´ na paltelni´ i piec na
jak najmniejszym ogniu. Kiedy si´ po jednej stronie zru-
mieni, przewróciç na drugà i poczekaç, a˝ druga te˝ nabie-
rze tego koloru co pierwsza. Wyjàç omlet na du˝y talerz,
posmarowaç d˝emem i popijaç mlekiem.

Frykadelki

Sk∏adniki dla dwóch osób: 1 torebka ry˝u, 6 plasterków
szynki, 2 jajka, serek kremowy kanapkowy, ˝ó∏ty ser,
oliwki zielone, oliwa z oliwek, przyprawy: sól, pieprz,
oregano i bazylia.

Sposób przyrzàdzenia: Ry˝ ugotowaç, odstawiç do
wystygni´cia. W miseczce wymieszaj ry˝, serek kanapko-
wy, pokrojonà w kostk´ szynk´, jaja, starty ser ˝ó∏ty
i oliwki, dodaj przyprawy. Z tak przygotowanej masy
nale˝y uformowaç placuszki. Rozgrzaç oliw´ na patelni
i u∏o˝yç placuszki, piec do uzyskania z∏otego koloru
i prze∏o˝yç na druga stron´. Podawaç na ciep∏o.

Do Frykadelek doskonale nadaje si´ sa∏atka z pomido-
rów z sosem vinegree.

Sa∏atka z pomidorów z sosem vinegree

Dojrza∏e, soczyste pomidory pokroiç w ósemki, dodaç
sól i pieprz do smaku.

Sk∏adniki do sosu: Musztarda francuska, 2 ∏y˝ki oliwy
z oliwek, 2 ∏y˝eczki octu winnego, 2,3 zàbki czosnku.

Przygotowanie: Do kubeczka wk∏adamy 3 ∏y˝eczki
musztardy, zmia˝d˝ony czosnek, wlewamy olej i ocet
winny, mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Tak przy-
gotowany sos mieszamy z pomidorami.

SMACZNEGO!!!


