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Fotofelieton
Nie zabieraj swych organów do nieba… Trwa kampania wojewody „Przeszczep to drugie życie”. Podczas spotkania ze studentami kieleckiego uniwersytetu Angelika
rozdawała materiały promujące akcję oraz tzw. oświadczenia woli.

Konkurs dla czytelników
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
Ten wybitny poeta polskiego baroku to Wespazjan
Kochowski.
Urodził się w 1633 roku w Gaju koło Waśniowa
na Ziemi Sandomierskiej, zmarł w 1700 r. w Krakowie.
Był jednym z najwybitniejszych historyków i poetów
polskiego baroku, przedstawicielem ﬁlozoﬁi i literatury
sarmackiej. Różnorodna gatunkowo twórczość Wespazjana Kochowskiego: liryki, fraszki, poematy epickie, historiograﬁa skupia się wokół tematyki historycznej i religijnej. W roku 1674 opublikował swoje pierwsze wielkie
dzieło – „Niepróżnujące próżnowanie”. W 1681 r. oddał
do druku dwa poematy religijne: „Chrystus cierpiący”
oraz „Ogród panieński”. Za czasów króla Sobieskiego
zwrócił się w stronę historii - w 1683 roku wydał „Roczniki polskie od śmierci Władysława IV” (dzieje Rzeczypospolitej czasów Jana II Kazimierza i Michała Korybuta
Wiśniowieckiego).
Jako historyk brał udział w odsieczy wiedeńskiej i sporządził „Pamiętnik wojny przeciw Turkom”. Najwybitniejszym dziełem Wespazjana Kochowskiego była „Psalmodia polska” wydana w 1695 r. Jest to zbiór psalmów,
tekst modlitewny i swoisty testament duchowy. W utworach okolicznościowych, panegirycznych i historycznych
Kochowski wypowiadał się jako obywatel zatroskany
o losy Rzeczypospolitej, aktywnie zaangażowany w ówczesne wypadki dziejowe. W twórczości religijnej postawa Kochowskiego ewoluowała od dewocji ku głębokiej, religijno-historiozoﬁcznej wizji człowieka i narodu.
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„Psalmodia polska”, ukoronowanie poetyckiej drogi Wespazjana Kochowskiego, pozwala uznać jej autora za jednego z najwybitniejszych reprezentantów sarmatyzmu
w literaturze XVII w.
Nagrodę w naszym konkursie otrzymuje p. Kazimierz
Klasiński. Gratulujemy!
Nasze kolejne pytanie:
18 marca mija rocznica jednej z największych bitew
powstania styczniowego. Gdzie ją stoczono?
Na odpowiedzi czekamy do 30 marca 2009 roku, pod
numerem telefonu 342 12 44 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.

Wydawca:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
www.kielce.uw.gov.pl
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Lutowy przegląd wydarzeń
•••
W inauguracji programu edukacyjnego „Feniks”
uczestniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Uroczystość odbyła się w auli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Ten
trzyletni program realizowany
jest w ramach europejskiego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez konsorcjum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Adresowany
jest do uczniów i nauczycieli ﬁzyki gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych trzech województw, a jego celem jest rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi
u uczniów, wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych, uzupełnienie
i ugruntowanie wiedzy z ﬁzyki oraz rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych. W ramach programu nauczyciele z wyselekcjonowanych 100 szkół województwa
świętokrzyskiego będą prowadzić odpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach, odwiedzać Instytut Fizyki UJK oraz
organizować konkursy projektów naukowych.
•••
Z zawodnikami oraz kierownikiem i trenerem reprezentacji Polski w piłce ręcznej, którzy zdobyli na mistrzostwach świata brązowy
medal, spotkała się Bożentyna Pałka-Koruba. Wszyscy
otrzymali od wojewody pamiątkowe grawertony oraz
upominki. Tłumy kibiców,
którzy powitali „biało-czerwonych” ufundowali naszym reprezentantom wspaniały
tort. Każdy zawodnik zrobił rundę honorową wokół trybun, następnie kibice robili wspólne zdjęcia z zawodnikami oraz zbierali autografy.
•••
„Przeszczep to drugie życie” - pod takim hasłem rozpoczęła się kampania społeczna wojewody, dotycząca
pobierania i przeszczepiania narządów. Akcja potrwa do
listopada, a jej celem jest zwiększenie społecznego poparcia dla idei medycyny transplantacyjnej jako narzędzia
w walce z wieloma poważnymi schorzeniami, promocja
i upowszechnienie tzw. oświadczeń woli, upowszechnienie transplantologii rodzinnej, promocja krwiodawstwa i dawstwa szpiku oraz
przekonanie szeroko pojętego
środowiska medycznego do
idei transplantologii. Kampania została zainaugurowana
w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim konferencją z udziałem przedstawicieli
medycyny transplantacyjnej oraz świętokrzyskich pla-

cówek oświatowych. Gościem specjalnym spotkania był
prof. Wojciech Rowiński, krajowy konsultant ds. transplantologii, który objął patronat merytoryczny nad akcją.
•••
W uroczystości wręczenia nagród „Kowale 2009”
uczestniczył wicewojewoda Piotr Żołądek.
Statuetki dla najlepszych przedsiębiorców z terenu
gminy Morawica wręczono po raz trzynasty. Decyzją
kapituły nagrody Złotego
Kowala otrzymał Andrzej
Malicki, właściciel ﬁrmy Eurobruk, Srebrny Kowal traﬁł
do rąk Henryka Jankowskiego, dyrektora ﬁrmy Anna-Bud, Brązowy Kowal stał się
natomiast własnością Ewy Sierzputowskiej, właścicielki
ﬁrmy Eska.
•••
Wicewojewoda wziął udział w wojewódzkiej konferencji szkolnictwa zawodowego pod hasłem „Kształcenie
zawodowe w przestrzeni gospodarczej i społecznej - stan
obecny i perspektywy”, która odbyła się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju.
W spotkaniu uczestniczyli
dyrektorzy i nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych z regionu świętokrzyskiego, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz
wojewódzkich i samorządów
lokalnych. Debatowano o perspektywach i kierunkach
rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz o zmianach na
rynku pracy, jakie zaszły ostatnio w naszym regionie.
•••
W spotkaniu członków Staszowskiej Izby Gospodarczej uczestniczył wicewojewoda Piotr Żołądek. Podczas
uroczystości nagrodzono najaktywniejszych przedsiębiorców przyczyniających się do rozwoju ziemi staszowskiej. Staszowska Izba Gospodarcza powstała w 1997
roku jako organizacja podmiotów gospodarczych zrzeszających handlowców, usługowców i producentów. Izba
liczy ponad 100 członków
- przedsiębiorców działających na terenie powiatu. Do
podstawowych zadań Izby należy m.in. wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych, upowszechnianie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego
zarządzania oraz promocja postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego oraz ochrona interesów
podmiotów gospodarczych regionu staszowskiego i reprezentowanie ich w kontaktach z władzami samorządowymi, administracji państwowej, Urzędem Skarbowym,
PIP, PIH i innymi organizacjami gospodarczymi.
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Temat miesiąca

Rok pracy socjalnej

Wzmocnienie współpracy pracowników socjalnych
ze wszystkimi instytucjami działającymi na gruncie
lokalnym, zmotywowanie do aktywności i odpowiedzialności za swój los, rozwój nowych form wsparcia,
zapobieganie spirali uzależniania się osób od pomocy
społecznej to spodziewane efekty rozpoczynającej się
kampanii wojewody Bożentyny Pałki-Koruby „Rok
2009 – rokiem pracy socjalnej w województwie świętokrzyskim”.

Pomysł i podstawy prawne kampanii
„W związku z potrzebą wzmocnienia pracy socjalnej
w środowisku, Wojewoda Świętokrzyski uznaje, iż rok
2009 w województwie świętokrzyskim ogłoszony zostanie

rokiem pracy socjalnej, która ma na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności
do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu
warunków sprzyjających temu celowi” – czytamy w preambule projektu. Rok pracy socjalnej to również rok pracownika socjalnego, który wykonuje bardzo obciążającą,
odpowiedzialną, ale również często niebezpieczną pracę.
Ludzie ci mają do czynienia z niezmiernie trudnym klientem, mnogością spraw, które pochłaniają wiele czasu,
a ich kwaliﬁkacje wymagają ustawicznego podnoszenia.
Źródło wytycznych dla podjęcia takowych działań
stanowi Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 r. W myśl art. 2. 1. pomoc społeczna jest instytucją
polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
W lutym w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim,
pod przewodnictwem wicewojewody Piotra Żołądka, odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Kampanii. Uczestnicy podkreślali konieczność sformułowania
i wprowadzenia w życie nowatorskich, alternatywnych
standardów pracy socjalnej oraz wzmocnienia roli pracownika socjalnego. Zwrócono również uwagę na braki
i zagrożenia środowiska jako główne przyczyny występowania dysfunkcji. Kierując się powyższymi wytycznymi
sformułowano następujące postulaty: należy wzmocnić

Posiedzenie komitetu organizacyjnego
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rolę pracownika socjalnego, motywując go do lepszej,
efektywniejszej pracy socjalnej, zapewnić współpracę
fachowców z róznych dziedzin, by prawidłowo diagnozować problemy, opracowywać efektywne plany pomocy
włączając w ich realizację zaktywizowane osoby, którym
ta pomoc jest świadczona oraz docierać do większej liczby osób potrzebujących pomocy. – Zadaniem pracowników socjalnych jest pomoc w zaspokojeniu podstawowych
potrzeb odpowiednio do indywidualnej sytuacji i możliwości klienta. Oznacza to przede wszystkim wsparcie osób
znajdujących się w sytuacjach problemowych oraz pomoc
w ich wysiłkach rozwiązywania kryzysu. Winna to być
pomoc polegająca na wskazaniu dróg wyjścia z trudności
i wzmocnieniu umiejętności radzenia sobie z problemami.
Tylko jednym z wielu „narzędzi”, którymi dysponuje pracownik socjalny są świadczenia pieniężne i należy je oferować jedynie na czas niezbędny do rozwiązania problemu będącego przyczyną braków ﬁnansowych – podkreśla
Renata Murawska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW. Dodaje, że praca pracowników socjalnych nie
może opierać się głównie na przydzielaniu pomocy materialnej. – Takie praktyki powodują zwolnienie z odpowiedzialności i oduczanie aktywności osób zgłaszających
się do ośrodków pomocy społecznej, które stają się wtedy
na stałe uzależnione od zasiłków z pomocy społecznej, zamiast skorzystać z pomocy w usunięciu przyczyn swoich
braków ﬁnansowych i znowu samodzielnie, prawidłowo
funkcjonować. Podobne zwyczaje ograniczania pomocy
do pomocy materialnej niestety mają miejsce, więc z całą
stanowczością trzeba je zmienić, stąd pomysł realizacji
kampanii – mówi dyrektor Murawska.

Połączmy siły
Gotowość do uczestniczenia w kampanii wojewody
wyraził Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Biskupi Diecezji Kieleckiej, Sandomierskiej i Radomskiej,
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Prezes Sądu
Okręgowego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Przewodniczący Konwentu Starostów oraz przedstawiciel Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wszyscy zadeklarowali współpracę w oparciu o zasadę
pomocniczości i partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi
oraz osobami ﬁzycznymi i prawnymi na rzecz aktywizacji
mieszkańców regionu świętokrzyskiego, umożliwiającej
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Jedną z podstaw będzie opracowane porozumienie,
w oparciu o które, zaangażowane w kampanię strony
ustaliły, że na szczeblu powiatów zostaną uruchomione Zespoły Interdyscyplinarne, stanowiące płaszczyznę
współpracy profesjonalistów różnych dziadzin na rzecz
kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów
indywidualnych i grupowych w środowisku lokalnym.
– Powołanie Zespołów Interdyscyplinarnych podyktowane
jest - poza koniecznością stworzenia płaszczyzny współpracy z pracownikiem socjalnym fachowców z różnych
dziedzin – bardzo niewielkimi możliwościami zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników socjalnych. Zadaniem Zespołów będzie odebranie sygnału o problemie,
jego zdiagnozowanie, wypracowanie planu pomocy oraz
podpisanie tzw. kontraktu z klientem, w którym wyszczególnione zostaną zobowiązania osoby znajdującej się
w trudnej sytuacji oraz członków Zespołu – informuje dyrektor Renata Murawska. Dodaje, że zadaniem Zespołów
będzie również inicjowanie proﬁlaktycznych rozwiązań,
jak np. tworzenia świetlic czy też organizacji mieszkań
chronionych, a także opiniowanie do władz gmin podejmowanych akcji przez inne podmioty zajmujące się wyprowadzaniem osób z dysfunkcji.
W ramach kampanii „Rok 2009 - rokiem pracy socjalnej w województwie świętokrzyskim” podejmowane
będą również przedsięwzięcia związane z promowaniem
idei pracy socjalnej w regionie, promowaniem działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym pomoc w organizowaniu szkoleń w zakresie pracy socjalnej, pobudzania
do aktywności zawodowej, umiejętności pokonywania
sytuacji kryzysowych czy też walki ze stresem. Bardzo
ważnym zadaniem będzie także aktywizowanie lokalnych społeczności na rzecz rozwiązywania trudnych
problemów społecznych oraz wpierania rodzin dysfunkcyjnych.
Jako element przedsięwzięcia zostanie również zainicjowany plebiscyt na pracownika socjalnego 2009 roku,
konkurs na jednostkę samorządu terytorialnego, która
najaktywniej przeciwdziała przemocy w rodzinie oraz
konkurs na najlepszego wójta roku 2009 – społecznika
i przedsiębiorcę, obniżającego koszty społeczne i ekonomiczne w pomocy społecznej, aktywizując tym samym
jej klientów
Pierwsza konferencja z udziałem kadry kierowniczej
ośrodków pomocy społecznej odbędzie się już 13 marca.

✂

Od słów do czynów
Celami kampanii są m.in. sformułowanie i wprowadzenie w życie właściwych, nowatorskich standardów
pracy socjalnej, wzmocnienie roli pracownika socjalnego i motywowanie do lepszej, efektywniejszej pracy. Aby
je osiągnąć, zespół organizacyjny akcji opracował szereg
działań, które już niebawem będą wcielane w życie.
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„Laur
„Przedszkolak”
Świętokrzyski 2008” – II edycja
W kwietniu wojewoda Bożentyna
Pałka-Koruba uhonoruje laureatów
trzeciej edycji Nagrody Wojewody
„Laur Świętokrzyski”. Uroczysta gala
ﬁnałowa odbędzie się w sali kongresowej Centrum Biznesowego Exbud
w Kielcach.
Celem inicjatywy, podobnie jak
w poprzednich latach, jest wyróżnienie przedsiębiorstw, gmin oraz
osób, które wnoszą znaczący wkład
w rozwój i promocję regionu oraz
przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku
Ziemi Świętokrzyskiej w Polsce i Europie.
Kandydaci byli nominowani w pięciu kategoriach:
„Człowiek Roku”, „Dziennikarz Roku”, „Gmina Roku”,
„Przedsiębiorstwo Polskie w regionie” oraz „Gospodarstwo rolnicze w regionie”. Do nominowania zostały zaproszone urzędy, instytucje, organizacje oraz fundacje
z regionu świętokrzyskiego. Każdy z nich miał prawo przedstawić po trzy kandydatury w odpowiedniej kategorii.
Przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji zakończyło się 15 lutego. Ich rozpatrzeniem zajęła się Kapituła
Nagrody, która spośród zgłoszonych kandydatur miała
za zadanie wybrać maksymalnie pięciu nominowanych
z każdej kategorii. Ostateczna decyzja o przyznaniu nagrody została jednak, tradycyjnie już, pozostawiona wojewodzie.
W kategorii „Człowiek Roku” nominowano: Bertusa
Servaasa, ks. Andrzeja Biernackiego, Piotra Lichotę, Elżbietę Szluﬁk-Pańtak oraz Grzegorza Pańtaka, w kategorii
„Dziennikarz Roku”: Ewę Okońską – Polskie Radio Kielce, Dorotę Kułagę - Echo Dnia, Agnieszkę Drabikowską
– Gazeta Wyborcza Kielce, Dominika Rakoczego – TVP
Kielce oraz Jarosława Panka – Echo Dnia, w kategorii
„Przedsiębiorstwo Polskie w Regionie” do etapu ﬁnałowego zakwaliﬁkowały się: Supon sp. z o.o., Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., Elmar sp. z o.o. oraz Dorbud S.A. Kielce,
w kategorii „Gmina Roku” wytypowano: Chęciny, Ostrowiec Świętokrzyski, Strawczyn, Piekoszów i Bieliny. Nominowane „Gospodarstwa rolnicze w regionie” to: Stadnina
Koni Michałów Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolne Sławomir
Król oraz Gospodarstwo Rolne Wiesław Kubiec.
Uroczystość, podczas której Laureaci Nagrody zostaną
uhonorowani odbędzie się 3 kwietnia w sali kongresowej
Centrum Biznesowego Exbud w Kielcach. Wśród zaproszonych gości, oprócz nominowanych, znajdą się także
członkowie Kapituły oraz przedstawiciele środowisk
nauki, biznesu i mediów z regionu świętokrzyskiego.
Zwycięzcom, statuetki oraz dyplomy wręczy wojewoda
Bożentyna Pałka-Koruba. Podczas gali wystąpi Zbigniew
Wodecki.
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Rozmową i pokazem symboli narodowych, pogadanką patriotyczną i prezentacją specjalnej książeczki rozpoczęła się druga edycja kampanii wojewody Bożentyny
Pałki-Koruby pod hasłem „Przedszkolak”.
Spotkanie z dziećmi z Samorządowego Przedszkola
w Chęcinach, które odbyło się 23 lutego, było inauguracją akcji wojewody, której celem jest budowanie i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci przedszkolnych
w kontekście dziedzictwa kulturowego regionu oraz dodatkowo zwrócenie uwagi na potrzebę właściwej higieny
jamy ustnej i prawidłowego odżywiania.

Podczas uroczystości dzieci rozmawiały z wojewodą i dowódcami Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu
Kawalerii na temat hymnu, godła i narodowych barw
Polski, a także województwa świętokrzyskiego. Na zakończenie spotkania przedszkolaki dostały książeczki,
w których znajdują się m. in. wierszyki o tematyce patriotycznej oraz rebusy i zabawy edukacyjne.
Tegoroczną edycję akcji „Przedszkolak” zakończy rozstrzygnięcie konkursu pn. „Świętokrzyskie – moja mała
ojczyzna”.
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Wieści z urzędu
Promesy dla samorządów

Razem bezpieczniej

Promesy dotacyjne na łączną kwotę 10 mln 550 tys. zł.
wręczyli samorządowcom z województwa świętokrzyskiego wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Piotr Żołądek.

Województwo świętokrzyskie oraz podkarpackie to
regiony, w których najlepiej realizowany jest program
rządowy „Razem bezpieczniej”. Pod przewodnictwem
wojewody Bożentyny Pałki-Koruby odbyło się w urzędzie wojewódzkim posiedzenie zespołu koordynującego
przedsięwzięcie.
Jak wynika z tzw. badań wiktymizacyjnych prowadzonych pod przewodnictwem prof. Andrzeja Siemaszki
z Instytutu Sprawiedliwości, region świętokrzyski wraz
z podkarpackim to dwa województwa, w których można zauważyć wyraźną poprawę bezpieczeństwa związaną m.in. z realizacją programu „Razem bezpieczniej”.
Chodzi m.in. o wskaźnik zaufania społecznego do prac
policji oraz wskaźnik poczucia bezpieczeństwa, które
w obu regionach notowane są na najwyższych poziomach.
- Tego sukcesu nie byłoby bez naszych wszystkich
wspólnych działań. Zwiększenie bezpieczeństwa w wielu aspektach oznacza komfort dla mieszkańców regionu
- podkreśliła wojewoda.

Pieniądze traﬁły do 7 powiatów oraz 34 gmin, zostaną one przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat 2005-2008, a zwłaszcza na odbudowę
zniszczonej infrastruktury drogowo-mostowej. Promesy
zostały przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Można odbierać oświadczenia
Oświadczenia woli przekazania narządów do transplantacji dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Oświadczenia to element kampanii wojewody Bożentyny Pałki-Koruby „Przeszczep to drugie życie”. Na
niewielkim kartoniku, który można schować w portfelu, znajduje się informacja o woli jego właściciela, aby
w przypadku nagłej śmierci, tkanki i narządy zostały
przekazane do transplantacji ratując życie innym. Każdy
chętny, kto odbierze druk oświadczenia w ŚUW, będzie
musiał umieścić na nim swoje podstawowe dane oraz
wyraźny podpis.

Kolory życia
Do 27 marca można oglądać w holu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wystawę fotograﬁi „Kolory
życia”.
Ekspozycja jest końcowym etapem projektu realizowanego pod takim samym tytułem przez Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”. Projekt ten skierowany był
przede wszystkim do matek dzieci niepełnosprawnych uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Sandomierzu, które na co dzień doświadczają przejawów dyskryminacji, ostracyzmu społecznego i braku
wsparcia. Zaproszone panie wzięły udział w 24 godzinnych warsztatach psychologicznych, podczas których
uczyły się jak sobie radzić w trudnych sytuacjach życiowych, wzmocnić swoją samoocenę, jak być asertywną,
jak skutecznie się komunikować, jak pokonywać kryzysy i stres.
Stowarzyszenie chciało przekonać mamy, że mogą się
dzielić swoimi sukcesami odnoszonymi w wychowywaniu dzieci niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
Ukazać, że ich macierzyństwo mimo wielu trudności
jest piękne i ma wiele kolorów życia. W celu rozszerzenia oddziaływania projektu na społeczeństwo zorganizowana została ta niecodzienna wystawa - portretów
mam razem ze swoimi dziećmi. Fotograﬁe są czarno-białe, wykonane w sposób tradycyjny przez Rafała
Biernickiego, członka Związku Polskich Artystów Fotograﬁków.
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Z Unią na Ty

Polityka
przemysłowa
Do głównych celów polityki przemysłowej Unii
Europejskiej zalicza się wspieranie postępu naukowo-technicznego decydującego o konkurencyjności
wyrobów wspólnotowych, wspieranie rozwoju tzw.
przemysłów strategicznych (tj. zapewniających utrzymanie lub rozszerzenie na światowych rynkach udziału w produkcji wyrobów nowych generacji, opartych
na nowoczesnych technologiach oraz ważnych dla
obronności i prestiżowych z punktu widzenia pozycji
międzynarodowych), restrukturyzację przemysłów
tradycyjnych (wydobywczego, energetycznego, hutniczego, tekstylnego), pobudzanie i restrukturyzację
przemysłu w regionach opóźnionych w rozwoju.
W 1967 r. w Komisji Europejskiej utworzono Dyrekcję Generalną ds. Polityki Przemysłowej i powierzono jej współdziałanie w polepszaniu międzynarodowej produktywności europejskiego przemysłu,
utrzymywaniu wysokiego poziomu zatrudnienia
w drodze swobodnego przepływu wyrobów, koordynację narodowych polityk i monitorowanie konkurencji zewnętrznej. Obecnie nadzór nad polityką
przemysłową sprawuje Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw łącząca zagadnienia polityki przemysłowej,
MSP, telekomunikacji i innych związanych z rynkiem
wewnętrznym.
Instrumenty realizacji polityki przemysłowej to
przede wszystkim: ﬁnansowanie lub współﬁnansowanie badań i rozwoju, kształcenia kadr i szkolenia
zawodowego, rozwoju regionalnego, infrastruktury,
ochrony środowiska, subwencje dla podupadających
przedsiębiorstw i gałęzi przemysłu, procedury antydumpingowe i antysubwencyjne, programy rozwoju
przemysłu, standardy i normy techniczne, doradztwo,
promowanie przekształceń organizacyjnych przedsiębiorstw, zamówienia publiczne oraz systemy podatkowe poszczególnych krajów.
Unii Europejskiej zależy na podniesieniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego
w 2000 roku Rada Europejska przyjęła Europejską
Kartę Małych Przedsiębiorstw. Zawiera ona zalecenia
dla państw członkowskich, dzięki którym cel ten ma
zostać osiągnięty. Zgodnie z zapisami tego dokumentu,
UE ma rozwijać edukację i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, ułatwiać rejestrację ﬁrm, upraszczać regulacje prawne, rozwijać kształcenie zawodowe i ustawiczne, poprawiać dostępność usług elektronicznych,
polepszać funkcjonowanie ﬁrm na jednolitym rynku,
upraszczać system podatkowy i poprawiać dostęp
do źródeł ﬁnansowania. Ma również wspierać nowe
technologie, promować skuteczne zastosowanie e-biznesu i nowoczesnych systemów wspierania ﬁrm.
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Służba
weterynaryjna
Kiedy 90 lat temu, po odzyskaniu niepodległości, organizowano zręby polskiej administracji pojawiła się także
służba weterynaryjna. Budowana głównie przez weterynarzy wojskowych, którym bliżej było raczej do kawaleryjskich koni, szybko okrzepła, a stworzone wówczas
przepisy przetrwały do początku lat dziewięćdziesiątych.
W PRL, w warunkach rynku stałego niedoboru, podstawowe zadanie służby weterynaryjnej - ochrona zdrowia
konsumentów żywności, nie było priorytetem. Jakość
produktów spożywczych, a zwłaszcza przetworów mięsnych była przedmiotem wielu dowcipów, często uzasadnionych. Po roku 1989 sytuacja się powoli zmieniała,
a zupełnie nowy wymiar roli służby weterynaryjnej
nadała akcesja Polski do Wspólnot Europejskich.
Rolnictwo jest najtrudniejszym obszarem wspólnego
rynku Unii Europejskiej. Choć większość wspólnotowych regulacji prawnych dotyczy rolnictwa i ma ułatwić
wymianę handlową, to nie udaje się uniknąć kryzysów. Regularnie wstrząsają opinią publiczną informacje
o skażeniach żywności toksycznymi substancjami lub
drobnoustrojami chorobotwórczymi. Zmiany kulturowe
prowadzące do upodmiotowienia zwierząt i zwiększenia
ich ochrony stworzyły zupełnie nowe wyzwania dla urzędowego nadzoru. Zadania administracji w zakresie weterynarii wykonuje w Polsce, utworzona w 1997 r. Inspekcja Weterynaryjna. Podstawowym zadaniem Inspekcji
pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Realizację zadań ułatwiają regulacje
prawa wspólnotowego dotyczące obowiązku identyﬁkacji zwierząt i obowiązku rejestracji gospodarstw rolnych oraz wymóg urzędowego potwierdzenia spełnienia
wymagań przed rozpoczęciem produkcji przez zakłady
produkujące żywność tzw. zatwierdzenie.
Organem administracji, który na terenie województwa kieruje Inspekcją Weterynaryjną, jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Wykonuje swoje zadania pod
zwierzchnictwem Wojewody i przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Siedziba Inspektoratu w
Kielcach mieści się przy ulicy Ks. P. Ściegiennego 205.
Instytucja zatrudnia 75 pracowników. Głównym jej zadaniem jest merytoryczny nadzór nad pracą powiatowych
lekarzy weterynarii, wykonujących podstawowe zadania
Inspekcji. Ponadto w ramach Inspektoratu funkcjonuje
laboratorium: Zakład Higieny Weterynaryjnej prowadzące badania w zakresie mikrobiologii i toksykologii
żywności i pasz oraz immunologii i patologii zwierząt.
Dokładny zakres badań można znaleźć na stronie internetowej http://www.wiw.kielce.pl/zhw/
Godziny urzędowania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach: poniedziałek - piątek 7.30
– 15.30.
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Strażacy podsumowali rok
O danych statystycznych zadań realizowanych
przez strażaków w różnych dziedzinach rozmawiano podczas podsumowującej 2008 rok narady kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Spotkanie odbyło się w połowie lutego i oprócz przedstawicieli straży pożarnej wzięła w nim udział
także wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
W 2008 roku na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano 13 590 zdarzeń, które
wymagały interwencji. Na ogólną liczbę wypadków złożyły się działania przy pożarach – 5526,
co stanowi 40,67% ogółu zdarzeń, 7810 miejscowych zagrożeniach – 57,47%, a także 254 wyjazdy do fałszywych alarmów (1,86% ogółu). W województwie świętokrzyskim, w ubiegłym roku,
średnio na dobę, odnotowywano 37 zdarzeń. Wynika
z tego, że co 39 minut inicjowano działanie interwencyjne,
przy którego likwidacji uczestniczyły jednostki ochrony
przeciwpożarowej. Zadania Państwowej Straży Pożarnej
na terenie województwa realizowało w 2008 roku 1057
funkcjonariuszy i 41 pracowników cywilnych.
Świętokrzyscy strażacy odnotowali przede wszystkim
spadek interwencji w porównaniu z 2007 rokiem o 101
zdarzeń, z czego największy procentowo w liczbie zdarzeń - w fałszywych alarmach (8,3%). W powiatach województwa świętokrzyskiego nastąpił zauważalny spadek
wydarzeń pożarowych (zwłaszcza w powiatach staszowskim i sandomierskim). Wyjątkiem jest powiat kielecki,
gdzie w 2008 roku odnotowano znaczny wzrost liczby

zdarzeń w pożarach (o 249) w stosunku do roku 2007.
- Dziękuję wszystkim strażakom państwowej i ochotniczej straży pożarnej za ogromne zaangażowanie i poświęcenie, jakim wykazali się w służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa – zakończył
naradę Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Zbigniew
Muszczak. Świętokrzyscy strażacy mają uzasadnione powody do zadowolenia. Wytrwała praca i trud pozwoliły
zrealizować wszystkie zaplanowane na 2008 rok służbowe zadania. Komendant zapowiedział również na 2009
rok działania, które udoskonalą organizację Systemu
Powiadamiania Ratunkowego, doskonalenie zasad operacyjnego zabezpieczenia powiatu oraz aktualizacje procedur ratowniczych.

Plan B dla szpitali
Rząd przyjął zapowiadany od grudnia tzw. plan B
przekształceń samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. W spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem wzięła udział
wojewoda Bozentyna Pałka-Koruba
Program Wieloletni Wsparcie Jednostek Samorządu
Terytorialnego będzie prowadzony w latach 2009-2011.
Na jego realizację rząd przeznaczy 2,7 mld zł. – Program
daje duże możliwości, jeśli chodzi o oddłużenie szpitali. Jego ogromnym plusem jest również dobrowolność
przystępowania, daje to możliwość przeanalizowania
przez samorządy oraz szpitale wszystkich stron programu i zadecydowanie, czy jest on odpowiedni dla danego
podmiotu – powiedziała wojewoda. Dodała, że program
zabezpiecza również przed tzw. „dziką” i chaotyczną prywatyzacją.
Według założeń programu, rządowe środki w formie
dotacji z budżetu będą przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego, a nie bezpośrednio szpitalom.
Przyjęta przez rząd uchwała wyraźnie wskazuje, do kogo

adresowana jest pomoc. O dotację będą się zatem mogły
ubiegać te samorządy, które są organem założycielskim
dla szpitali, które przeszły restrukturyzację, mają niewielkie zadłużenie (lub zredukowały je w ramach ugody
z wierzycielami) oraz tych, które mają nieuregulowane
zobowiązania publicznoprawne.
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Kulturalny eksport

Poznaj świętokrzyskie zakątki

Bożena Piasta

Mnichów

- Maluję pejzaż,
architekturę, portret,
kwiaty, sceny rodzajowe...
Ponieważ
czynię to amatorsko,
uważać mogę za swoje hobby. Ostatnio,
w związku z przeniesieniem pracowni
twórczej do opuszczonego przed laty
domostwa rodzinnego, moją pasją dodatkową, ale nie
pochłaniającą całkowicie, stało się porządkowanie zachwaszczonego ogrodu – mówi o swoim sposobie na
życie Bożena Piasta, malarka i pisarka. Od zawsze
związana jest ze Skarżyskiem-Kamienną, stamtąd
pochodzi, tam pracuje, tam też zakwitła jej miłość
do sztuki, stamtąd wreszcie czerpie inspiracje malarskie. Wieloletnia praca w szkole, miłość do literatury
zaszczepiły w niej również chęć do wyrażania swoich
emocji, wrażliwości i poglądów w formie pisanej.
Bożena Piasta to niezwykle skromna osoba, nie
opętana żądzą sukcesu za wszelką cenę, wrażliwa na
otaczający ją „dobry” świat. Nad wyraz ceni nawet
drobiazgi piękna i miłosierdzia w otaczającej ją rzeczywistości, miłość rodzinną, którą otaczają ją synowie z rodzinami.
- Moją pierwszą książkę napisałam z myślą o nich...
To taka moja osobista satysfakcja. Także praca z młodzieżą, w której staram się zauważyć wiele dobra i rozumu, współpraca z nią w Grupie Literackiej „Wiklina”
- opowiada Bożena Piasta o swoich osiągnięciach.
- Tak, to jest jakiś sukces, że młodzież jest wciąż przy
mnie, rodzina i osoby miłujące moje miasto. Dają mi
tę odrobinę sympatii ludzkiej, którą wciąż odczuwam
– kontynuuje.
Ostatnio rozpoczęła też batalię o pamięć dla tych,
którzy „współżyli” z Ziemią Świętokrzyską, odeszli
w zapomnienie. - Ostatnia wizyta we Wrocławiu, przy
grobie Zbyszka Kieszka, uświadomiła mi, że nie ma tam
śladu po „lirniku świętokrzyskim” ze Starachowic. Nie
tylko wielki Norwid spoczywa bezimiennie, dziś także
czas potraﬁ być bezlitosny – z żalem wspomina artystka. Szuka wielu sposobów, by zainteresować tą sprawą
starachowickie kręgi kulturalne, ale także środowisko
wrocławskiej „Odry”.
Bożena Piasta jest autorką zbiorów wierszy i opowiadań z własnym malarstwem: „Niedopowiedzenia”,
„Mikroświaty”, jak również zbiór humoresek „Żartem”.
Kilkukrotnie zdobywała najwyższe laury w konkursach
literackich, między innymi za cykl wierszy inspirowanych twórczością Jana Cybisa. Współorganizuje ogólnopolski konkurs literacki imienia Leopolda Staﬀa.

Miejscowość położona jest na terenie
gminy
Jędrzejów.
Po wschodniej stronie szosy z Kielc do
Krakowa
znajduje
się jeden z najwspanialszych zabytków
architektury drewnianej naszego kraju:
XVIII-wieczny modrzewiowy kościół
paraﬁalny p.w. św.
Szczepana Diakona.
Świątynię wzniesiono prawdopodobnie w latach 1765-1770 (dokładna data jest trudna do
ustalenia), a za jej fundatora uważa się księdza Macieja
Łubieńskiego (późniejszego archidiakona krakowskiego
oraz dziekana gnieźnieńskiego), który był właścicielem
dóbr ziemskich w Mnichowie w tamtych czasach.
Jednonawowy kościół zbudowany został na planie
krzyża łacińskiego, jest orientowany (czyli zwrócony
ścianą ołtarzową w stronę wschodnią). Nawę i prezbiterium rozdziela transept, o ramionach tej samej długości
co prezbiterium. Po obu stronach prezbiterium znajdują się zakrystia (od północy) oraz kaplica św. Stanisława
(od południa).
Wnętrze świątyni nie jest polichromowane (poza ołtarzem głównym), podziwiać tu można naturalne piękno
drewna modrzewiowego. Zachowano jednolity rokokowy
wystrój z II połowy XVIII wieku, wykonany z lipy i modrzewia – konfesjonały, ambona, chrzcielnica i chór.
Na wprost zachodniej elewacji kościoła stoi drewniana, dwukondygnacyjna, ośmiokątna dzwonnica z wieżyczką, na której znajduje się krzyż. Jej rok powstania datowany się na rok 1758. W dzwonnicy znajdują się dwa
osiemnastowieczne dzwony.
Zespół kościoła w Mnichowie jest jednym z obiektów
z terenu naszego województwa zaproponowanym do
wpisania na listę „Pomników Historii”. Został zgłoszony
przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach. Uzasadniając kandydaturę mnichowskiego kościoła, podkreślono, że jest on „dziełem jednolitym, głęboko przemyślanym, łączącym tradycyjną
wiedzę o budowie drewnianych kościołów ze zrozumieniem idei przyniesionych przez barok. Jego architekturę
bez cienia przesady uznać można za wybitną”.
W Mnichowie można zobaczyć też okazały pomnik
przyrody - Dąb „Mnich”. Jego wiek szacuje się na ok. 500-700 lat. Jak głosi legenda, wyrósł on w miejscu śmierci
założyciela osady Mnichów – mnicha Rotwalda, który
zginął broniąc kobietę przed zbójnikami.
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Warto przeczytać

Syberia

…rzesze Polaków znalazły się na Syberii,
w Turkiestanie, na Uralu.
Wracały stamtąd, ginęły tam, ale czasami żyły
Ksawery Pruszyński
Książkę otrzymałam od, śmiem
napisać, moich zaprzyjaźnionych Sybiraków. Ta jednak nie przypomina
wspomnieniowo-martyrologicznych
pamiętników. Książka zawiera kompendium wiedzy o losach Polaków na
Syberii przedstawionych na kilku poziomach. Pierwszy to historia zesłań
od wojen polsko-rosyjskich, przez
okres walk o niepodległość, powstania, I wojnę światową i rewolucję październikową aż po
tragiczny okres represji związanych z drugą wojną światową i deportacje po wojnie.
Druga część to antologia wspomnień Polaków-zesłańców - od najdawniejszych (z czasów insurekcji kościuszkowskiej) po współczesne. Trzecia część to wielkie postacie Polaków na Syberii i ich wkład cywilizacyjny w rozwój
tej okrutnej krainy - lekarze, rolnicy, rzemieślnicy, artyści,
naukowcy, osoby wybitne, twórcze, kreatywne.
Praca przedstawia różne okresy historyczne, różne losy,
różny czas i warunki, ale jednocześnie jakże podobne, bowiem na przestrzeni tych wielkich czterystu lat to są ciągłe

zmagania z tą samą „nieludzką ziemią”, „ziemią przeklętą”,
„ziemią milczenia i grozy’ „krainą lodowego konania”, „lodowym piekłem”, z szansami marnymi na przetrwanie.
Trzeba jednak pamiętać o wszystkich polskich Sybirakach. O różnych wymiarach ich czterystuletniej obecności z wielkim dorobkiem naukowym, literackim, kulturowym oraz wielką kartą martyrologii ostatnich lat,
To nie tylko zapomniane, zmurszałe krzyże powstańców Irkucka, Semipałatyńska, Nowosybirska, to wielki
wkład Polaków w rozwój dalekiego kraju, który stawał
się miejscem przymusowego życia, bez wyboru i trzeba
było jakoś w tym obcym świecie żyć i przeżyć.
Na naszej ocenie Syberii waży istotnie ostatni exodus
wieku XX, który straszliwie zapisał się w naszej świadomości i pozbawiony historycznej prawdy przez wiele lat
przechowywany był tylko przez pisarzy tworzących poza
krajem i pieczołowicie chroniony atmosferą polskości
kultywowanej w domach. Dzięki temu przetrwała prawda o Syberii ostatnich 70 lat.
I paradoksalnie trzeba stwierdzić, że Syberia wiele zawdzięcza przymusowym mieszkańcom tej okrutnej krainy. Polacy zaś w tym procesie ujarzmiania „ziemi milczenia i grozy” byli obecni od początku. Sami zniewalani
poskramiali nieujarzmione.
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

Warto posłuchać

Kiss

Triumfalny powrót do korzeni
- taka ma być najnowsza płyta
tej legendarnej grupy, pierwszy studyjny krążek nagrany od
1998 roku. Zapowiadany przez
Kiss materiał nie będzie znacząco
różnił się od tego, w jaki sposób
grupa grała dotychczas. Będzie
to „staroświecka”, klasyczna płyta w stylu lat 70-tych.
- Te piosenki nigdy mnie nie męczą. One sprawiają, że
odczuwam ogromną satysfakcję dzięki temu, że tak wielu ludzi uszczęśliwiają. Byłoby przejawem ogromnego
braku szacunku zmienianie czegoś, co ma dla nich tak
wielkie znaczenie – twierdzi Paul Stanley, wokalista Kiss.
Ostatnim nagranym w studio krążkiem w dorobku zespołu był wydany 10 lat temu album „Psycho Circus”.
Początki Kiss to styczeń 1973 roku, założycielami
grupy byli Paul Stanley i Gene Simmons, grający w niej
do dziś. W pierwszym składzie znaleźli się także gitarzy-

sta Ace Frehley i perkusista Peter Criss. Zespół w ciągu
swojej ponad 30-letniej historii przeżywał liczne rozstania i powroty swych członków. Ma w swoim repertuarze
utwory z kręgu glam rocka, hard rocka i heavy metalu.
Charakterystyczny jest wizerunek sceniczny Kiss: odlotowe makijaże, ekstrawaganckie, oszałamiające kostiumy i efektowne pokazy pirotechniczne. Podstawą popularności grupy zawsze zresztą były występy na żywo.
Prawdziwy sukces przyniosły Kiss wydane w 1975 roku
albumy: studyjny „Dressed To Kill” i koncertowy „Alive!”. Dwa lata później w prestiżowym sondażu Instytutu
Gallupa formacja uznana została jako najlepszy rockowy
zespół w USA, przebijając tym samym m.in. Aerosmith
i The Eagles. Wydali blisko 40 albumów studyjnych,
koncertowych i kompilacji. Słuchając starego, dobrego
Kiss, poczekajmy na… nowy, dobry Kiss.
Piotr Żołądek
Wicewojewoda Świętokrzyski
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Co, gdzie, kiedy?
XVII Tydzień Kultury Języka

9 - 14 marca, poniedziałek - sobota
Miejsce: Kielecki Dom Kultury, Plac Moniuszki 2 b
Informacje 041 344 40 32, 041 344 40 33, www.kck.com.pl
Od 9 do 14 marca będzie trwał już po raz siedemnasty
Tydzień Kultury Języka. Podczas tego szczególnego
Tygodnia nie tylko uczniowie będą mieli szansę
przekonania się, że język ojczysty to nie tylko szkolny
przedmiot, ale także część kultury — ciekawa, piękna,
zabawna, a przede wszystkim bardzo ważna w życiu
każdego człowieka.

„Łotrzyce”, reż. Piotr Bogusław Jędrzejczak

13 marca, piątek godz. 19.00
Miejsce: Kielecki Dom Kultury, Plac Moniuszki 2 b
Informacje 041 344 40 32
Spektakl wg tekstu Agnieszki Osieckiej z muzyką
Wiesława Osieckiego to historia dwóch, nieco
podstarzałych, niespełnionych zawodowo i osobiście
aktorek. Momenty komiczne przeplatają się
z tragicznymi, a całość utrzymana jest we wspaniałym
klimacie piosenek Agnieszki Osieckiej.

Maria Peszek – Maria Awaria

15 marca, niedziela godz. 19.00
Miejsce: Wojewódzki Dom Kultury, Kielce, ul. Ściegiennego 6
Informacje 041 361 27 37, 041 361 26 92, 0 508 126 577
Maria Peszek zaprezentuje koncert „Maria Awaria”.
Doskonale przygotowany spektakl muzyczny.
Towarzyszyć będą jej muzycy uznawani za najlepszych
w Polsce. Głównym celem artystki jest skuteczne
wyrażenie emocji. Aby były to piosenki bliskie ludziom,
czyli takie, które można zanucić w różnych sytuacjach,
zaśpiewać komuś do ucha i wymruczeć pod kołdrą.
Do współpracy zaprosiła Andrzeja Smolika jako
producenta albumu.

Świętokrzyska Wiosna Jazzowa

21 - 22 marca, sobota - niedziele godz. 17.00
Miejsce: DŚT Pałac T. Zielińskiego, ul. Zamkowa 5
Informacje 041 368 20 53, 041 368 20 54
Prawdziwa uczta dla melomanów. Swoje koncerty
zagrają: Leliwa Jazz Band, Włodzimierz Nahorny,
Tomasz Mucha, Janusz Skowron Trio, Jan Ptaszyn
Wroblewski, Pawel Tartanus, Keith Javors (USA)
i Oleg Kireyev (Rosja) Quartet.

Świętokrzyskie Dni Muzyki

24 marca, wtorek godz. 18.00
Miejsce: Filharmonia Świętokrzyska, Kielce, pl. Moniuszki 2 b
Informacje: 041 368 11 40, 041 368 05 01
To już XVII edycja Świętokrzyskich Dni Muzyki
organizowanych przez Filharmonię Świętokrzyską.
Koncert „Hommage À Joseph Haydn”. Wystąpi
Manfred Wagner-Artzt na fortepianie. Ponadto
w programie: J. Haydn – Sonata F-dur nr 38, Andante
con variazioni, Sonata e-moll nr 53, R. Hahn – Thème
varié, C. M. Widor – Fugue, V. d’Indy – Menuet,
P. Dukas – Prélude élégiaque, M. Ravel – Menuet sur
le nom de Haydn, C. Debussy – Hommage à Haydn,
L. van Beethoven – Sonata f-moll op.2/1 (zadedykowana
J. Haydnowi).
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Przepisy
kulinarne
Prezentujemy kolejne przepisy przygotowane na ogłoszony
przez wojewodę konkurs „Świętokrzyska potrawa świąteczna”.
Nadziewana kaczka z Rudy
Składniki: l sprawiona, pozbawiona kości kaczka,30 dag pieczarek,
0,5 kg mięsa mielonego, najlepiej wieprzowego, l cebula, l jajko,
ok. 10 dag bułki tartej, 5 dag masła, sól, świeżo zmielony pieprz, majeranek, czosnek, pęczek zielonej pietruszki.
Sposób przyrządzenia: Kaczkę natrzeć solą pieprzem
i czosnkiem. Pozostawić na 2-3 godziny w chłodnym
miejscu. Pieczarki umyć, drobno pokroić, udusić z cebulą na maśle ok. 15-20 min. Wystudzić. Połączyć z mięsem mielonym, bułka tartą i jajkiem, doprawić do smaku solą i pieprzem, dodać drobno pokrojoną pietruszkę.
Nadziać wydrylowaną kaczkę, zszyć, ułożyć w brytfance
i piec około 2 godzin.
Przepis przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich
z Rudy w gm. Rytwiany.

Pieczeń wieprzowa
z kasztanami i czerwoną kapustą
Składniki (pieczeń): 800g szynki wieprzowej ze skórą, sól, pieprz,
papryka, oregano, bazylia, l cebula, l marchewka, l łyżka cukru, 500g kasztanów.
Składniki (kapusta): l kg czerwonej kapusty, 2 cebule , l jabłko, l łyżka
smalcu, 125ml czerwonego wina, 2 ziarnka ziela angielskiego, 4 goździki.
Sposób przyrządzenia: Szynkę natrzeć dokładnie solą,
pieprzem, papryką, oregano i bazylią. Piekarnik rozgrzać
do 200 stopni C. Szynkę ułożyć w rondlu skórą do dołu.
Wlać ok. 125 ml wody, zagotować. Mięso dusić ok. 5 min.
Szynkę wyciągnąć, skórę naciąć wzdłuż i w poprzek, piec
w piekarniku ok. 75 min, często podlewając. Kapustę rozkroić, usunąć głąb oraz zwiędłe liście, drobno poszatkować.
Cebulę i jabłko umyć i posiekać na równej wielkości kawałki. Cebulę zrumienić na smalcu na złocisty kolor, dodać
poszatkowana kapustę , wino, przyprawy i drobno posiekane jabłko. Dusić ok. 50 min. Drugą cebulę i marchewkę
obrać i pokroić. Po ok. 40 min pieczenia dodać do szynki.
Kasztany naciąć na grubszym końcu, gotować ok. 15 min.
w dużej ilości wody. Ugotowane obrać ze skóry. Cukier
rozgrzać na patelni ciągle mieszając, aż stanie się brązowy.
Po dodaniu 2-3 łyżek wody i wymieszaniu wrzucić na patelnię kasztany i glazurować. Do kapusty dodać niezbyt słodkiego dżemu porzeczkowego. Szynkę z kasztanami przełożyć na półmisek. Podawać z kluskami lub ziemniakami.
Przepis przygotowany przez Teresę Służalec
z Koła Gospodyń Wiejskich w Potoku Małym.

