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Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:

Nazwa klubu pochodzi od pseudonimu gen. Gusta-
wa Dreszera.

Za datę powstania klubu 
uważa się rok 1924. Na trwa-
łe w kronikach suchedniow-
skiego sportu zapisał się rok 
1936. Działacze postanowili 
bowiem zmienić dotychcza-
sową nazwą klubu na „Or-
licz”, by w ten sposób uczcić 
pamięć byłego legionisty, ge-
nerała dywizji Gustawa Dre-
szera pseudonim „Orlicz”,  
inspektora obrony powietrz-

nej państwa. Gen. Dreszer walczył w 1 pułku ułanów  
I Brygady Legionów, był zastępcą dowódcy słynnego 
Patrolu Beliny. W latach 1921-1923 był inspektorem 
kawalerii przy Inspektoracie Armii Nr 2. Był dowódcą  
2 Dywizji Kawalerii, a następnie 3 Dywizji Kawalerii.  
Od 1930 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Ligi 
Morskiej i Kolonialnej. 

16 lipca 1936 r. gen. Gustaw Orlicz-Dreszer zginął  
w katastrofie lotniczej samolotu RWD-9 nad Gdynią.
Wydarzenie to wstrząsnęło opinią publiczną w całym 
kraju, jak również w naszych regionie. Społeczność Su-
chedniowa w ten sposób oddała hołd generałowi, któ-
rego pseudonim do dziś figuruje w szyldzie miejskiego
klubu.

Nagrodę w konkursie otrzymuje Agnieszka Adamczyk. 
Gratulujemy!

Nasze kolejne pytanie: 

Okazały pałac ufundował tu w XVIII wieku kasz-
telan połaniecki Jan Aleksander Zaklika Czyżowski, 
fronton gmachu ozdobił rzeźbami Tomasz Hutter. 
Jaka to miejscowość?

Na odpowiedzi czekamy do 29 maja 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 od-
powiedzi, rozlosujemy nagrody.

Konkurs dla czytelników

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

(Agata Wojda – rzecznik prasowy wojewody)
e-mail: agata.wojda@kielce.uw.gov.pl

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

W numerze Bruksela czy Strasburg to nie Warszawa i Kielce, ale Polska to Eu-

ropa. Decyzje podjęte w stolicy Belgii obowiązują także w naszym 

kraju. Dobrze mieć na nie wpływ. Swoje własne zdanie możemy 

wyrazić już 7 czerwca. W tym dniu odbędą się w Polsce wybory  

do Parlamentu Europejskiego. Wskażmy swoich kandydatów, 

którzy przez kolejnych pięć lat współdecydować będą o losach 

wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

7 czerwca 2009 – pamiętajmy o eurowyborach.
 Bożentyna Pałka-Koruba
 Wojewoda Świętokrzyski

 Piotr Żołądek
 Wicewojewoda Świętokrzyski

W tym numerze „Wędrowca” znajdą Państwo ulotki 
zachęcające do udziału w eurowyborach.
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• • •
W uroczystości wręczenia medali za długoletnie po-

życie małżeńskie uczestniczył wicewojewoda Piotr  
Żołądek. Święto pięć-
dziesiątej rocznicy za-
warcia związku mał-
żeńskiego obchodziły 
pary z gminy Sadowie. 
W dniu rocznicy ich 
ślubu wicewojewoda 
życzył wszystkim wie-

le zdrowia i rodzinnego spokoju. Uroczystość odbyła się  
w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu.

• • •
Kilkaset ofert zatrudnienia, punkty porad oraz nagro-

dy dla najefektywniejszych pracodawców - w Targach 
Kielce odbyły się XII Tar-
gi Pracy. W uroczystości 
otwarcia imprezy wziął 
udział wicewojewoda.  
Podczas spotkania w ha-
lach Targów Kielce swoje 
oferty przedstawiło około 
70 firm. Stanowiska pro-
ponowane przez przed-
siębiorców dotyczyły niemal wszystkich branż zarówno 
w Polsce, jak i zagranicą. Ponadto w specjalnie utworzo-
nych punktach informacyjnych wszyscy chętni mogli się 
dowiedzieć między innymi o aktywnych formach prze-
ciwdziałania bezrobociu, kursach i szkoleniach. 

• • •
W uroczystościach obchodów Światowego Dnia Pa-

mięci Ofiar Katynia uczestniczył wicewojewoda Piotr
Żołądek. Dzień Pamięci 
Ofiar Katynia jest ob-
chodzony 13 kwietnia, w 
rocznicę opublikowania 
przez Niemców w 1943 r. 
informacji o odkryciu w 
Rosji masowych grobów 

oficerów Wojska Polskiego. Tegoroczne uroczystości
odbyły się dzień później ze względu na Święta Wielka-
nocne. W Kielcach były obchodzone pod Pomnikiem 
Katyńskim na Cmentarzu Partyzanckim.

• • •
W otwarciu kompleksu boisk sportowych w Busku-

-Zdroju oraz Strawczynie uczestniczyła wojewoda Bo-
żentyna Pałka-Koruba. Obiekty zrealizowano w ramach 
programu „Moje boisko - Orlik 2012” z edycji 2008.  
W programie 2008  uczestniczyło 11 gmin z regionu. Do-
finansowanie przyznane z budżetu państwa i funduszu
rozwoju kultury fizycznej  dla województwa świętokrzy-
skiego na realizację Programu wyniosło ogółem 3 774 
tys. PLN z czego na poszczególne gminy przypadało  

333 tys. PLN oraz 444 tys. zł 
dla gminy Bodzechów która 
realizowała program pilota-
żowy. W 2008 roku otwarto 
boiska w Szewnej gmina 
Bodzechów, w Ćmińsku  
w gminie Miedziana Góra, 

w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z Edycji 2008 do otwarcia 
pozostają kompleksy w: Bielinach, Chęcinach, Końskich, 
Nowej Słupi, Skarżysku-Kamiennej i Smykowie.

• • •
Certyfikat Akredytacyjny otrzymał Wojewódzki Szpi-

tal Zespolony w Kielcach. W uroczystości wręczenia do-
kumentu wzięła udział wojewoda. Akredytacja wg usta-
wy o zakładach opieki zdrowotnej to zewnętrzna metoda 
oceny jednostki ochrony zdrowia. Jest to jeden z elemen-
tów wyróżniających Szpital na rynku usług. Otrzymanie 
akredytacji oznacza dla pacjenta podmiotowość i part-
nerstwo. Pacjent przestaje być anonimowy, jest zapozna-
wany ze swoimi prawami, 
personelem, zapoznaje 
się z planem leczenia. 
Ma prawo wyrazić, bądź 
nie, zgodę nie tylko na 
operację, ale też na 17 za-
biegów inwazyjnych. Pa-
cjenci mają do dyspozycji ankiety dotyczące satysfakcji  
z pobytu i leczenia. Akredytacja oznacza dla szpitala wia-
rygodność i prestiż. To kolejny certyfikat dla kieleckiej
placówki. Szpital od 10 lat stale utrzymuje wysokie stan-
dardy opieki medycznej. Tym razem w kwalifikacjach 
do nadania certyfikatu uzyskał 87% punktów.

• • •
Wojewoda wręczyła nagrody laureatom eliminacji wo-

jewódzkich XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „Klęska, powódź czy huragan - straż pożarna 
ci pomaga”. Na wojewódzki etap konkursu przesłano 892 
prace, z czego nagrodzono 20. Zostały one przesłane do 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Główny 
cel konkursu to edukacja dzieci i młodzieży w zakresie 
zachowania bezpie-
czeństwa w sytuacji 
wystąpienia zagrożeń 
oraz zainteresowanie 
działalnością służb ra-
towniczych uczestni-
czących w usuwaniu 
skutków klęsk żywio-
łowych, jak powodzie, huragany, trzęsienia ziemi. Kon-
kurs w województwie koordynowała Wojewoda Święto-
krzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego przy współudziale Świętokrzyskiego Kura-
tora Oświaty oraz Świętokrzyskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Kwietniowy przegląd wydarzeń
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Pierwsze analizy i podsumowania sporządzane  
są zazwyczaj przy okazji okrągłych rocznic konkretne-
go wydarzenia. W tym roku w Polsce jesteśmy w tak 
komfortowej sytuacji, że możemy przebierać wśród 
takich jubileuszy. Jednym z nich jest przystąpienie na-
szego kraju do Unii Europejskiej – 1 maja mija pięć lat,  
od kiedy Polska należy do struktur Zjednoczonej Eu-
ropy.

Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, Po-
lacy mają możliwość oceniania członkostwa w oparciu  
o własne doświadczenia. Polski rząd zabiera głos i współ-
decyduje o kierunkach rozwoju prawa wspólnotowego 
i praktyki instytucjonalnej. Władze różnego szczebla, 
podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe mają 
możliwość korzystania z pomocy finansowej, jaką ofe-
ruje Unia Europejska. Wreszcie obywatele polscy, w za-
leżności od własnej pomysłowości i przedsiębiorczości, 
korzystają z szans, które daje rynek wewnętrzny Unii  
i swoboda przepływu towarów, osób, kapitału oraz moż-
liwość świadczenia usług. Polska przestała być nowicju-
szem w Zjednoczonej Europie, warto zatem sporządzić 
rzetelny bilans tego okresu. Czy Polska w pełni wyko-
rzystuje szanse, jakie dała jej akcesja do Unii Europej-
skiej? W jakich dziedzinach należy wzmóc wysiłki, aby 
obecność w strukturach europejskich przyniosła lepsze 
owoce? Jakiego rodzaju koszty dostosowawcze ponoszą 
władze i obywatele?

Inwestycje jak dobra gwarancja

Z artykułu Adama Grzeszaka pt. „Bilans pięciolatki”, 
opublikowanym w dodatku do tygodnika „Polityka” z 25 
kwietnia 2009 roku wynika, że pięć lat po akcesji trudno 
ogarnąć skalę zmian, jakie dokonały się pod wpływem 
naszej obecności w UE. Najłatwiej policzyć pieniądze, 
podsumować tysiące inwestycji, które powstały lub po-

wstają dzięki funduszom przedakcesyjnym i programom 
pomocowym. To drogi, mosty, tory kolejowe, oczyszczal-
nie ścieków, budynki użyteczności publicznej. Można 
też zsumować kwoty, jakie otrzymali rolnicy w ramach 
dopłat bezpośrednich. Z liczeniem nie ma problemu,  
bo gospodarka unijnymi pieniędzmi jest przejrzysta. 
W latach 2004-2006 przyznano nam 12 mld euro, które 
jeszcze wydajemy, a w ramach tzw. perspektywy 2007-
-2013 Polska może dostać 68 mld euro. Może, to nie 
znaczy musi. Konieczne jest zachowanie wymaganych 
procedur i zapewnienie krajowego współfinansowania.
A wykorzystywać jest warto, bowiem sam plan budowy 
dróg i autostrad zakłada wydanie 121 mld zł, z czego  
35 mld ma pochodzić ze środków Unii.

Musimy również pamiętać, że inwestycje ściśle powią-
zane są z rynkiem pracy. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas 
do systematycznego spadku bezrobocia, które jeszcze 
pięć lat temu wynosiło 20%, a teraz oscyluje w granicach 
10%. Wszystko wskazuje na to, że w regionie świętokrzy-
skim uda się utrzymać tendencję wzrostu zatrudnienia, 
a gwarancją tego trendu będą właśnie inwestycje. Tak 
wynika z raportu dotyczącego inwestycji stymulujących 
wzrost zatrudnienia oraz zagrożeń redukcji zatrudnienia 
w gminach województwa świętokrzyskiego.

Dokument przygotowany przez specjalistów z Wydzia-
łu Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Świętokrzy-
skiego Urzędu Wojewódzkiego zawiera dane przekazane 
przez władze gmin z całego regionu oraz informacje za-
warte m.in. w Biuletynach Informacji Publicznej, stro-
nach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Według oceny wszystkich czynników szanse na wzrost 
poziomu zatrudnienia i ryzyko jego redukcji równoważą 
się. Przewidywany wzrost zatrudnienia znacząco prze-
wyższa bowiem zapowiadane redukcji, a gwarantem 
utrzymania tego stanu są ogromne środki finansowe, 
jakie zostaną w tym roku przeznaczone na inwestycje.

Wyhamowanie wzrostu gospodarczego i stagnacja 
zbiegły się w województwie świętokrzyskim z okresem 
nie mających wpływu na rynek przygotowań do uru-
chomienia potężnych inwestycji współfinansowanych
ze środków UE. Realizacja większości ze wspomnianych 
inwestycji rozpocznie się w 2009 lub 2010 roku, a uwol-
nione w ten sposób zasoby finansowe Funduszy Struktu-
ralnych wzmocnią rynek i przyczynią się do zwiększenia 
wzrostu gospodarczego. W rezultacie suma tylko tych 
największych wydatków na inwestycje i zakupy w regio-
nie daje kwotę ponad 4 mld zł, która w sposób pośredni 
lub bezpośredni trafi do przedsiębiorstw działających
na terenie województwa świętokrzyskiego. Jednocześnie 
oznacza to fakt, że w siłę roboczą i materiały, wykonawcy 
zaopatrywać się będą na terenie naszego regionu.

Temat miesiąca

Pięć lat w Unii
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Nadzieje i obawy

Jak pisze Adam Grzeszak, w 2004 roku sporo naszych 
obaw dotyczyło cen. Że wszystko podrożeje, bo ceny na 
wspólnym rynku musza się wyrównać. Ostatecznie oka-
zało się, że impuls inflacyjny nastąpił, ale był umiarkowa-
ny. W innych krajach wchodzących do UE był silniejszy. 
Dotyczył szczególnie żywności, ale nie dlatego, że nasz 
rynek został zalany przez droższe towary zagraniczne,  
a odwrotnie – dlatego, że polscy producenci żywności 
odkryli nowe możliwości na rynkach krajów unijnych. 
W rezultacie w ubiegłym roku wpływy z eksportu pro-
duktów rolno-spożywczych przyniosły 11,3 mld euro  
i były o 12,1% wyższe niż rok wcześniej.

Wieś najszybciej przekonała się o pożytkach z Unii. 
Niemal natychmiast wzrosły ceny żywności za sprawą 
wspólnotowego popytu. W 2008 roku przeciętny dochód 
osoby zatrudnionej w rolnictwie w Polsce był wyższy  
o 90% od poziomu osiąganego w roku 2000. Najważniej-
szym źródłem  pieniędzy z UE jest jednolita płatność ob-
szarowa – czyli dopłata do hektara użytków rolnych. Poza 
tym jest masa innych tytułów: płatność cukrowa (dla by-
łych plantatorów buraków cukrowych), dla producentów 
owoców i warzyw, pomidorów, owoców miękkich, roślin 
energetycznych, chmielu, rzepaku, dla hodowców zwie-
rząt. To tylko niektóre, dziś trudno znaleźć typ działal-
ności rolniczej, której Unia by nie sponsorowała. Tylko  
w ubiegłym roku 1,42 mln polskich rolników zainkaso-
wało 9,03 mld zł płatności obszarowych.

W unijny świat wkraczaliśmy jednakże z innymi oba-
wami. Najpoważniejsze lęki dotyczyły pytania: czeka 
nas los beneficjenta czy płatnika? Część eurosceptycz-
nych polityków i ekspertów, słysząc o nadziejach zwią-
zanych z funduszami unijnymi, ironizowała, że owszem, 
Unia nam da, ale jeśli wcześniej sami za to zapłacimy. 
Spór dotyczył tego, czy wpływy z unijnego budżetu, jakie 
otrzymamy, nie będą niższe od naszej składki członkow-

skiej. Problem nie był całkiem wydumany, bo dotyczył  
nie tylko gotowości Komisji Europejskiej do współfinan-
sowania modernizacji naszego kraju, ale także naszych 
możliwości i sprawności w wykorzystywaniu przyzna-
nych nam środków. Rozliczenia są dość skomplikowane, 
bo wkład do budżetu UE poszczególnych państw pocho-
dzi z wielu źródeł. Polska składka systematycznie rośnie.  
To efekt rosnącej zamożności kraju. W 2008 roku wynio-
sła nieco ponad 12 mld zł. W sumie po tych pięciu latach 
bilans okazuje się dla nas wyjątkowo korzystny – wpłaci-
liśmy do budżetu w sumie 12,7 mld euro, a otrzymaliśmy 
z niego około 26,6 mld.

Jest co świętować

Z mglistej idei, jaką Unia Europejska była dla milio-
nów Polaków jeszcze kilka lat temu stała się dziś kon-
kretem. Dostrzegamy dokonujące się zmiany, cenimy 
swobodę poruszania, a społeczna akceptacja dla naszego 

członkostwa w UE wynosi 75%. 
Tylko w nielicznych krajach jest 
tak wysoka.

Tegoroczne, jubileuszowe ob-
chody przystąpienia Polski do 
struktur Zjednoczonej Europy 
będziemy świętować w całym 
kraju. W naszym regionie do-
datkowo uświetni je organi-
zowany przez wojewodę Bieg 
Europejski, który odbędzie 
się 9 maja w Parku Miejskim  
im. Stanisława Staszica w Kiel-
cach. Początek imprezy już  
o 9 rano. Serdecznie zaprasza-
my!

Na fotografiach: 1 maja 2004 r.
- tłumy kielczan uczestniczyły  
w festynie z okazji wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej.
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Pod Pomnikiem Czynu Legionowego odbyły się 
wojewódzkie obchody 218. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Rozpoczęła je uroczysta Msza święta  
w kieleckiej Bazylice Katedralnej. 

Wojewoda Bożentyna 
Pałka-Koruba podkre-
śliła znaczenie obcho-
dów uchwalenia ustawy 
zasadniczej z 1791 roku 
w historii. – Świętowa-
nie rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja jest 
umocnieniem poczu-
cia dumy i tożsamości 
narodowej, jest przypo-
mnieniem dziejów przez 
pryzmat bohaterskich 
zmagań w różnych mo-
mentach naszej historii, poprzez szczególną obecność sym-
boli i barw narodowych, poprzez obecność sztandarów  
i unoszący się nad nami historyczny łopot bitewnych pro-
porców - mówiła wojewoda. 

Rocznicowe obchody uświetniły inscenizacje wy-
darzeń sprzed ponad dwóch wieków, pokazy tańca   
w wykonaniu  Zespołu Pieśni i Tańca Kielce z WDK, 
który przed pomnikiem Czynu Legionowego w strojach  
z epoki oświecenia zatańczył poloneza, zwanego Tańcem 
Polskim.

Ułani z Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawa-
lerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich otrzymali z rąk 
wojewody i wicewojewody replikę buńczuka Wileńskiej 
Brygady Kawalerii. Po zakończeniu uroczystości pod 
pomnikiem wojewoda oraz wicewojewoda uhonorowali 
kombatantów złotymi, srebrnymi i brązowymi Krzyżami 
Zasługi.

Działania profilaktyczne,
wystawy i konkursy eduka-
cyjne oraz warsztaty pre-
wencyjne będą towarzyszyć 
tegorocznym Świętokrzy-
skim Dniom Profilaktyki.
W maju, pod hasłem „Ko-
bieta w rodzinie – nadzieje 

i zagrożenia” rozpoczyna się VII edycja przedsięwzię-
cia, któremu patronuje wojewoda Bożentyna Pałka-
-Koruba.

Inicjatywa będzie propagowana w całym regionie 
świętokrzyskim. W tym roku bardzo bogatą ofertę pro-
filaktyczną przygotowały OHP. Wszystkie hufce z tere-
nu województwa przygotowały różnorodne działania 
profilaktyczne: warsztaty, spotkania, spektakle, które
odbywać się będą w Hufcach w Kielcach, Skarżysku-
-Kamiennej, Końskich, Pińczowie, Starachowicach, Ję-
drzejowie oraz w szkołach współpracujących z hufcami.  
W VII Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki uczestniczyć
będą również zawodowi kuratorzy Sądu Okręgowego  
w Kielcach, którzy przez cały maj na terenie wojewódz-
twa świętokrzyskiego wraz z przedstawicielami policji 
będą brać udział w spotkaniach profilaktycznych z mło-
dzieżą i nauczycielami.

Punktem kulminacyjnym tegorocznej edycji przedsię-
wzięcia będzie międzynarodowa konferencja pt. „Kobieta 
w rodzinie – nadzieje i zagrożenia”, która odbędzie się 13  
i 14 maja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Od 14 maja do 3 czerwca Kuratorium Oświaty w Kiel-
cach organizuje Dni Otwartej Szkoły. W tym czasie pla-
cówki oświatowe na terenie województwa świętokrzyskie-
go będą organizatorami różnorodnych form profilaktyki 
jak festyny, wystawy, konkursy, oraz spotkania tematycz-
ne z przedstawicielami różnych instytucji. Podobne dzia-
łania podejmuje w tym samym czasie świętokrzyska poli-
cja, która przygotowała niezwykle bogaty zestaw działań 
profilaktyczno-prewencyjnych kierowanych do młodzie-
ży i osób dorosłych na terenie całego województwa. Naj-
ważniejsze z działań to konkurs dla kobiet-kierowców, 
Wojewódzkie Finały Turniejów Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego dla młodzieży, profilaktyka zagrożeń na dro-
dze. Finał konkursu: „Bezpieczne Stadiony – Przyjazny 
Kibic”. W poszczególnych powiatach policjanci uczestni-
czyć będą także w różnorodnych spotkaniach, festynach, 
akcjach i programach profilaktycznych.

To tylko niektóre z inicjatyw planowanych w ramach 
VII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Przez cały miesiąc,
począwszy od 4 maja, poradami mieszkańcom regionu 
służyć będą pracownicy Ośrodków Pomocy Rodzinie 
oraz innych placówek pomocy społecznej.

Świętokrzyskie 
Dni Profilaktyki

Święto Konstytucji 
3 Maja
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„Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny”

Pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz rozmowy 
na temat bezpieczeństwa na drodze - tak wyglądało 
kolejne spotkanie w ramach IV edycji kampanii wo-
jewody świętokrzyskiego „Zawsze widoczny, zawsze 
bezpieczny”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawo-
wej nr 24 w Kielcach. 

W tym roku akcja skierowana jest do uczniów klas 4-6 
szkół podstawowych i ma na celu wyrobienie nawyku 
bezpiecznego poruszania się po drogach oraz nauczenie 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do dzie-
ci, ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach, przyjecha-
ła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, która zachęcała 
uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na dro-
gach, przypominała gdzie należy dzwonić w razie jakie-
gokolwiek wypadku oraz tłumaczyła jak bardzo ważne 
jest udzielanie pierwszej pomocy. 

W zajęciach pomagali wojewodzie funkcjonariusze  
z Wydziału Ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Kielcach oraz ratownicy medyczni ze Świę-
tokrzyskiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Specjaliści uczyli dzieci prawidłowych zachowań na 
jezdni oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Praktyczne zajęcia zakończyła wojewoda rozdając 
wszystkim opaski odblaskowe oraz specjalne breloki za-
wierające instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

„Przedszkolak”

W przedszkolu samorządowym w Złotej odbyło się 
kolejne spotkanie w ramach II edycji kampanii woje-
wody pod hasłem „Przedszkolak”.

Celem kampanii jest budowanie i kształtowanie po-
staw patriotycznych dzieci przedszkolnych w kontekście 
dziedzictwa kulturowego regionu oraz dodatkowo zwró-
cenie uwagi na potrzebę właściwej higieny jamy ustnej  
i prawidłowego odżywiania.

Podczas uroczystości dzieci rozmawiały z wojewodą  
i dowódcami Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Ka-
walerii 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 ak-
cji „Przedszkolak” zakończy rozstrzygnięcie konkursu 
pn. „Świętokrzyskie – moja mała ojczyzna”.

Kolejne umowy podpisane

Dwadzieścia trzy  umowy na realizację inwestycji w ra-
mach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych podpisała podczas spotkania z samorządowcami 
wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. 

To trzecia tura podpisywania umów, dwie pierwsze od-
były się 9 i 24 kwietnia. Tym razem beneficjentami Pro-
gramu w naszym regionie będzie 18 gmin i 3 powiaty, 
łącznie zostaną na ich terenie zrealizowane 23 projekty. 

Na sfinansowanie przebudowy dróg województwo
świętokrzyskie, podobnie jak pozostałe regiony otrzyma-
ło 62,5 mln złotych. W ramach programu wspierane będą 
projekty przebudowy, budowy lub remontu kluczowych 
odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do 
zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa 
komunikacyjnego, a także tworzące powiązania sieci 
dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódz-
kich i krajowych.

Do tej pory w województwie świętokrzyskim podpisa-
no 80 umów w ramach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych.

Wieści z urzędu
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Głównym celem działania Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
jest realizacja zadań nałożonych ustawą z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-
czych, a w szczególności:
• pełnienie nadzoru nad artykułami rolno-spożywczy-

mi pod kątem zgodności ich rzeczywistej jakości han-
dlowej z określoną w obowiązujących przepisach lub 
deklarowaną przez producenta czy wprowadzającego  
do obrotu, 

• dokonywanie oceny i wydawaniem świadectw w zakre-
sie jakości handlowej artykułów rolno –spożywczych, 

• wydawanie świadectw potwierdzających pochodze-
nie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, 
uprawniających do otrzymania refundacji wywozo-
wych,

• kontrola warunków składowania i transportu artyku-
łów rolno-spożywczych, 

• współpraca z organami innych inspekcji, urzędami cel-
nymi, jednostkami samorządu terytorialnego, urzędo-
wymi jednostkami kontrolnymi, agencjami  płatniczy-
mi

• szkolenie rzeczoznawców w zakresie jakości handlowej 
ustalania klas jakości oraz metod i badań artykułów 
rolno-spożywczych.

Ponadto Inspektorat realizuje zadania w obszarach 
regulowanych odrębnymi ustawami tj.: rolnictwo ekolo-
giczne, rynek owoców i warzyw, wyrób i rozlew wyro-
bów winiarskich, oraz kontrola artykułów rolno – spo-
żywczych posiadających zarejestrowane na podstawie 
odrębnych przepisów oznaczenia geograficzne.

Przeprowadzane przez Inspekcję kontrole jakości han-
dlowej artykułów rolno-spożywczych polegają na spraw-
dzeniu czy: 1) artykuły spełniają wymagania w zakresie 
jakości handlowej określone w przepisach oraz dodat-
kowe wymagania, jeżeli ich spełnienie zostało zadekla-
rowane przez producenta, 2) artykuły są składowane  
lub transportowane w sposób zapewniający zachowanie 
ich właściwej jakości handlowej, 3) ilość i jakość składo-
wanego artykułu rolno-spożywczego są zgodne z ustalo-
nymi warunkami składowania.

Kontrole jakości handlowej produktów stanowią istot-
ny element systemu gwarantowania jakości żywności 
wprowadzanej do obrotu oraz bezpieczeństwa ekono-
micznego konsumentów i producentów. Działania In-
spekcji mają na celu  przede wszystkim ochronę konsu-
mentów i walkę z zafałszowaniami na rynku produktów 
żywnościowych, eliminację nieuczciwej konkurencji 
producenckiej oraz promocję jakości polskiej żywności 
poprzez propagowanie znaków i certyfikatów jakości.

Nadzór 
nad jakością

Podstawowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej re-
alizowanej przez państwa członkowskie Unii Euro-
pejskiej zostały ustanowione w Traktacie o utworze-
niu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia 
25 marca 1957 roku zwanym Traktatem Rzymskim. 
Państwa założycielskie w chwili tworzenia EWG dą-
żyły do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego 
obywatelom Wspólnoty oraz zwiększenia dochodów 
rolniczych. Z uwagi na specyfikę produkcji rolnej,
rolnictwo uznano za szczególną dziedzinę gospodar-
ki. Regulacje dotyczące rynku rolnego wydzielono  
ze wspólnego rynku innych towarów i usług zapew-
niając mu system ochrony oparty na działaniach  
interwencyjnych i protekcjonistycznych. 

Do celów Wspólnej Polityki Rolnej, zgodnie z art. 33 
Traktatu Amsterdamskiego, należy:
• podniesienie wydajności produkcji rolnej i jej racjo-

nalny rozwój poprzez promocję postępu technicz-
nego oraz pełne wykorzystanie środków produkcji 
i siły roboczej;

• zapewnienie odpowiednich dochodów i poziomu 
życia społeczności wiejskiej;

• zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw żywności 
oraz ustalenie umiarkowanych cen;

• stabilizacja rynku produktów rolnych.
Wspólny rynek rolny w ramach Unii Europejskiej 

obejmuje rolnictwo oraz handel produktami rolny-
mi, za które uznano: płody rolne i produkty wstępnie 
przetworzone (tzw. pierwszego przetworzenia) oraz 
niektóre produkty przekraczające stopień pierwszego 
przetworzenia, np. mąkę ziemniaczaną.

Wspólny europejski rynek rolny funkcjonuje  
w oparciu o następujące zasady:
1. Jedności rynku wewnętrznego w powiązaniu ze swo-

bodnym obrotem towarowym i kapitałowym w ra-
mach Wspólnoty, przy zniesieniu ceł wewnętrznych 
(od 1 VIII 1968) oraz innych barier handlowych np. 
kontyngentów towarowych. Rynek ten funkcjonuje 
więc na zasadzie równego traktowania towarów po-
chodzących z państw członkowskich Unii Europej-
skiej.

2. Wspólnej polityki zagranicznej w handlu produkta-
mi rolnymi przy jednoczesnym preferowaniu pro-
duktów własnych. Tym samym produktom rolnym 
pochodzącym ze Wspólnoty przyznano pierwszeń-
stwo nad produktami importowanymi z krajów 
trzecich.

3. Stosowania jednolitych mechanizmów interwencji 
rolnej w odniesieniu do płodów i produktów rol-
nych, poprzez niwelowanie różnic w poziomie cen 
krajowych.

Z Unią na Ty

Wspólna 
polityka rolna
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„Bezpieczeństwo imprez sportowych” – to tytuł 
konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Koordynacją projektu  
w naszym regionie zajmie się zespół działający przy 
wojewodzie w ramach programu „Razem bezpiecz-
niej”.

Celem inicjatywy jest m.in. popularyzowanie zasad 
kulturalnego kibicowania, kształtowanie nawyków pra-
widłowego zachowania się  w trakcie masowych imprez 

sportowych, stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży 
do bezpiecznego uczestniczenia w masowych imprezach 
sportowych oraz popularyzowanie sportu jako metody 
spędzania wolnego czasu.

Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo. 
Pierwszy etap to wyłonienie dwóch najlepszych projek-
tów z każdego województwa, który zostanie rozstrzy-
gnięty 15 czerwca. Drugi etap to finał ogólnopolski, który
31 lipca rozstrzygnie komisja powołana przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych  
i Administracji.

Wszyscy chętni do 
udziału w konkursie po-
winni przesłać swoje pro-
jekty do 15 maja br. na 
adres: Maciej Pańpuch, 
pełnomocnik wojewody 
ds. ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych 
zachowań, Świętokrzy-
ski Urząd Wojewódzki, 
Al. IX Wieków Kielc 3,  
25-516 Kielce, z dopi-
skiem Konkurs „Bezpie-
czeństwo imprez sporto-
wych”.

Organy nadzoru budowlanego kontynuują kontrole 
sprawdzające stan utrzymania budynków zakwaterowa-
nia zbiorowego oraz socjalnych budynków mieszkalnych 
na terenie województwa.

Dotychczas skontrolowano dokumentację 179 so-
cjalnych budynków mieszkalnych oraz 3 hoteli pra-
cowniczych (w tym przeprowadzono 159 kontrole sta-
nu technicznego tych budynków). W wyniku kontroli 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
- brak książki obiektu budowlanego - 11 przypadków, 
- brak protokołów z kontroli okresowych rocznych - 12 

przypadków, 
- brak protokołów z kontroli okresowych pięcioletnich 

- 15 przypadków, 
-  nie wykonanie lub tylko częściowe wykonanie zaleceń 

zawartych w protokołach z kontroli okresowych - 63 
przypadki. 
W 49 przypadkach Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-

dowlanego podjął decyzję o wszczęciu postępowania ad-
ministracyjnego w związku z nieodpowiednim stanem 
technicznym kontrolowanych budynków (37 przypad-
ków) lub brakiem zawiadomienia o zmianie sposobu 
użytkowania budynków. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął 
decyzję o wyłączeniu z użytkowania czterech socjal-
nych budynków mieszkalnych: przy ul. Staromiejskiej 1 
w Sandomierzu, przy ul. Portowej 13 w Sandomierzu,  
w miejscowości Raczyce 44 (gmina Gnojno) oraz przy 
ul. Partyzantów 34 w Busku-Zdroju. Właścicieli (zarząd-
ców) zobowiązano do przedłożenia brakujących doku-
mentów w wyznaczonym przez PINB terminie.

Trwają kontrole budynków

Konkurs promujący bezpieczeństwo
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Mówi się o 
nim: „Człowiek 
o stu głosach 
i stu włosach”. 
Stanisław Tutaj, 
znany i lubia-
ny, pochodzący  
z Kielc paro-
dysta i kabare-
ciarz występuje 
na scenie od 
roku 1983. Za-
czynał w Kaba-
recie „Szerszeń” 
K a z i m i e r z a 
Brusikiewicza 
w warszawskim 
„Grand” Hote-
lu. Później wy-
stępował w ka-
barecie Hanki 

Bielickiej (przez 3 sezony w Kawiarni „Nowy Świat”), 
w latach dziewięćdziesiątych przez dwa sezony w Ka-
barecie „Pod Egidą” Jana Pietrzaka, a także w kabare-
cie „Pigwa Show”. Od 1995 roku występuje solo jako 
Stan Tutaj.

Telewizyjnej publiczności znany jest z opol-
skich kabaretonów (rok 1996 i 1998), satyrycznego 
programu Tadeusza Drozdy „Prywatka u Tadka” 
(1999), festiwalu kabaretowego Koszalin (2000). 
Największą popularność zdobył dzięki parodiom 
prezentowanym w programie „Disco Relax” w TV 
Polsat, m.in. „Mortadela”, „Viagra”, „Mydełko Fa”  
i „Silikon”.

Stan Tutaj z powodzeniem parodiuje między 
innymi: piosenkarki (Maryla Rodowicz, Edyta 
Górniak, Hanna Banaszak, Kayah), piosenkarzy 
(Krzysztof Krawczyk, Czesław Niemen, Ryszard 
Rynkowski, Stachursky), polityków (Lech Wałęsa, 
Józef Oleksy), zespoły muzyczne (Budka Suflera, 
Ich Troje, Golec uOrkiestra).

Wydał 5 płyt, które sprzedały się w kilkuset-
tysięcznych nakładach: „Tutaj mix ‚97”, „Jestem 
łysy” (2000), „Parodie” (2000), „Parodie, parodie” 
(2001), „Tutajmałpa.pl” (2006)

Występował dla Polonii w USA, Kanadzie, Au-
stralii. Obecnie ze swoim recitalem występuje  
w całej Polsce. Jak pisze na swojej oficjalnej stro-
nie internetowej (www.stantutaj.com) - występuje 
równie chętnie w Sali Kongresowej w Warszawie, 
jak i na małym przyjęciu np. w Międzyzdrojach.

Kulturalny eksport

Stan Tutaj

„Z bagien zwanych sece wypływa tej nazwy strumień,  
w pobliżu którego powstała ongi osada zwana Secymin lub 
Secemin” – tak wywodzi nazwę tej miejscowości ks. Jan 
Wiśniewski. Pierwsza wzmianka o Seceminie pochodzi  
z roku 1326. Osada wymieniona została jako siedziba para-
fii. W 1401 roku na mocy przywileju wydanego przez Wła-
dysława Jagiełłę Secemin otrzymał prawa miejskie. Król 
nadał także Piotrowi Szafrańcowi tytuł własności miasta. 
Rok później Szafrańcowie wznieśli tu murowany, ostrołu-
kowy kościół i ulokowali przy nim 4 mansjonarzy. 

Obecny kościół pod wezwaniem Świętej Katarzyny  
i Jana Ewangelisty od 1554 roku był zborem protestanc-
kim, katolikom zwrócono go w roku 1617, w XVIII wie-
ku został przebudowany. W latach 1556-1616 odbyły się 
w Seceminie dwa desydenckie synody. „Dnia 21 stycznia 
1556 roku zebrali się we dworze Stanisława Szafrańca 
wszyscy wybitni kaznodzieje protestanccy, jak i świeccy 
kierownicy herezji: Rej poeta, i drugi pieśniarz Andrzej 
Trzecieski, Filipowski, Moskorzewski. Protokoły synodu 
treściwie spisał Jakub Sylwiusz, pastor z Krzcięcic” – tak 
opisywał pierwszy z synodów ks. Jan Wiśniewski. Miasto 
było w okresie reformacji ważnym ośrodkiem kultural-
nym. Przez pewien czas miejscowa szkoła, istniejąca od 
XV wieku, działała jako filia Akademii Rakowskiej.

W 1517 r. Zygmunt Stary wydał przywilej zwalniający 
mieszczan secemińskich z opłat targowych na terenie ca-
łego kraju. Król zezwolił także na dwa jarmarki w roku. 
W połowie XVI wieku Secemin miał 40 łanów, 60 ogro-
dów, młyn, dwór z folwarkiem. W mieście dobrze rozwi-
nięte było rzemiosło, istniał tu cech garncarski. O prze-
szłości miasta świadczy zachowany układ przestrzenny 
z ośrodkiem w postaci dużego, czworobocznego rynku. 
Na zachód od niego, w pobliżu kościoła zachowały się 
pozostałości fosy z XVI wieku otaczającej dawną siedzi-
bę rodu Szafrańców.

Po wygaśnięciu rodu Szafrańców w 1608 roku dobra 
secemińskie stały się własnością Dembińskich, w następ-
nych wiekach właściciele miasta często się zmieniali. Na-
leżało ono kolejno do rodów Czartoryskich, Machockich 
i Lohmanów. W 1869 Secemin utracił prawa miejskie.

Secemin
Poznaj świętokrzyskie zakątki

foto - www.stantutaj.com
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Gdy usłyszałem po raz 
pierwszy „Child In Time” 
wiedziałem, że z tą muzyką 
nie rozstanę się nigdy. Ów 
dziesięciominutowy kawa-
łek wywarł na mnie ogrom-
ne wrażenie, mogłem słu-
chać go w nieskończoność 
i do dziś jest najpiękniej-
szym w moim mniemaniu 

utworem grupy. Taka była moja pierwsza „randka”  
z Deep Purple. Sięgnąłem oczywiście po resztę mate-
riału z albumu „Deep Purple in Rock”, co utwierdziło 
mnie tylko w przekonaniu, że jest to naprawdę fanta-
styczny zespół. 

Następne ich płyty to były kolejne muzyczne przeży-
cia. Nic dziwnego, Deep Purple to prawdziwa legenda 
hard rocka, a ich twórczość inspirowała i inspiruje całą 
rzeszę innych  wykonawców. Znakomici muzycy (te nie-
wyobrażalnie głośne gitary Blackmore’a!), świetny styl, 
świetne kompozycje. Po prostu rockowe mistrzostwo 
świata. Grają od 1968 roku, choć dziś już bez Jona Lorda 
i Ritchiego Blackmore’a. 

Zespół powstał w Hertford w Anglii, założyli go Rit-
chie Blackmore, Rod Evans, Nick Simper, Jon Lord  
i Ian Paice. Początkowo nazwali się Roundabout,  
by niebawem przemianować się, za sprawą Blackmore-
’a, na Deep Purple. Prawdziwa sława grupy rozpoczęła 
się w roku 1970, kiedy to skrystalizował się ich skład 
i ostatecznie wykształciło brzmienie. „Deep Purple 
in Rock”, “Fireball”, “Machine Head”, “Burn”, „Storm-
bringer”… - jednym tchem można wymienić tytuły 
płyt, które zawładnęły fanami rocka. A każda z nich  
to prawdziwa kopalnia przebojów. Czy ktoś kiedyś po-
liczył, ile razy nagrywany był przez inne zespoły „Smo-
ke On The Water”?

Można zastanawiać się, czy różnej maści „emeryci roc-
ka” powinni tworzyć nową muzykę, nagrywać nowe pły-
ty i dawać koncerty (na które nota bene zazwyczaj przy-
chodzą tłumy ludzi). Według mnie, zdecydowanie tak! 
„Purpurowi” są tego świetnym przykładem.

Piotr Żołądek
Wicewojewoda Świętokrzyski

Deep Purple

„W takich chwilach czuje się tę szczególną, rodzinną więź. 
To zakotwiczenie w rodzinie, które nadaje 
sens całej gonitwie dnia codziennego”.

Książka to prezent imienino-
wy. Zaczyna się ją przeglądać  
i już się nie przestaje, dopóki nie 
dojdzie się do ostatniej strony 
tej wspaniałej sagi rodzinnej. 
Przepiękne historie rodzinne  
z wspaniałym kolorytem gali-
cyjskim. Wszytko przepełnione 
wątkami bardzo patriotyczny-
mi, patetycznymi, ale bardzo 
zwyczajnie opisanymi. Ot, wy-
pełnienie obowiązków wobec 

ojczyzny i wartości wyniesionych z domu. Wzruszające 
historie o tworzeniu i trwaniu rodu. 

Nie ma w tych wspomnieniach cienia pozy. Są ciepłe 
wspomnienia płynące jak rzeka przez czas i ludzi, którzy 
tworzą rodzinę. Dopływają, dochodzą następni wnosząc 
swoje doświadczenia i wartości, które obudowuję konar 

główny. Płynie ta opowieść przekazując bez patosu, za-
dęcia prawdy podstawowe o trwaniu rodziny. „Bo to ona, 
a nie materialne zabezpieczenia pozostała ostoją warto-
ści, mimo wszystkich zawirowań historii” – pisze autor 
wspomnień.

Ponieważ to dzieje rodów Stuhrów i Iglickich, którą ak-
tor Jerzy opisuje na przestrzeni dwóch wieków (dokład-
niej od końca XIX w.),  to przewija się tam duża i mała 
historia rodziny i Europy. To okres przełomu wieków, 
dwóch wojen światowych, ważnych wydarzeń krakow-
skich i wiele postaci historycznych towarzyszących ro-
dzinie jako przyjaciele, znajomi czy mieszkańcy miasta.

Dodać należy, że książka jest elegancko wydana i za-
wiera mnóstwo ilustracji, co dodatkowo dodaje uroku 
całemu przedsięwzięciu. Wzruszająca opowieść o warto-
ściach ważnych i najważniejszych, o uczuciach istotnych 
i najistotniejszych, o prawdach najprawdziwszych - hi-
storia o życiu dobrym i godnym.

Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

Stuhrowie. Historie rodzinne
Warto przeczytać

Warto posłuchać
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Max Piganov Quartet  
- światowe przeboje lat 20. i 30. XX wieku
10 maja
Miejsce: DŚT - Pałac T. Zielińskiego, Kielce, ul. Zamkowa 5
Informacje: tel. 041 368 20 53, 368 20 54
Grają jazz klasyczny (D. Ellngton, B. Goodman). 
Repertuar zespołu obejmuje około 1000 utworów,  
z których większość to klasyka jazzowa. Max Piganov 
należy do czołówki puzonistów rosyjskiej sceny 
jazzowej, aktualnie mieszka i pracuje w Moskwie, ale 
prowadzi również swój zespól w Kalingradzie.

W klubie podróżnika - Jerzy Kapuściński
11 maja
Miejsce: DŚT - Pałac T. Zielińskiego, Kielce, ul. Zamkowa 5
Informacje: tel. 041 368 20 53, 368 20 54
O wyprawie do Korei Północnej „W klubie podróżnika” 
opowie Jerzy Kapuściński. Relację z tej wyprawy 
zilustruje slajdami, robionymi często w tajemnicy 
przed swym koreańskim opiekunem. Wstęp wolny

Salon Bezsenność: Benefis Marka Tercza – 40 lat pracy
artystycznej
14 maja
Miejsce: Kieleckie Centrum Kultury, Kielce, pl. Moniuszki 2b
Informacje: tel. 041 344 40 32, 344 40 33
Marek Tercz - poeta, pieśniarz, kompozytor, reżyser  
i pedagog. Juror festiwali piosenki artystycznej, 
członek rady artystycznej Instytutu Sztuki w Krakowie, 
obywatel kapituły nagrody im. Jacka Kaczmarskiego  
i Grzegorza Ciechowskiego. Związany od lat  
z Kieleckim Centrum Kultury. Do udziału w Salonie 
zaprosił przyjaciół artystów Sceny Autorskiej.

Akademia Melomana
14 maja
Miejsce: Filharmonia Świętokrzyska, Kielce, pl. Moniuszki 2 b
Informacje: tel. 041 368 11 40, 368 05 01
Wystąpią: Krzysztof Kolberger (recytator), Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej pod 
dyrekcją Sławomira Wróblewskiego. W programie:  
P. Moss – Cyrk Giuseppe na recytatora i orkiestrę

III  Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów 
Zabytkowych
16 maja
Miejsce: rynek w Staszowie
Informacje: www.zlotshl.republika.pl
Kolejny, cieszący się ogromnym powodzeniem wśród 
miłośników motoryzacji, zlot zabytkowych (i nie 
tylko) motocykli. Tym razem odbędzie się w ramach 
I Staszowskiego Moto-Pikniku. W programie m.in. 
parada ulicami miasta, konkursy sprawnościowe, 
występy artystyczne. Zlot pod patronatem wojewody 
świętokrzyskiego.

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

Piernik parzony

Składniki: 45 dag przesianej mąki, 4-5 jajek, 1/2 kostki margaryny,  
1 szklanka śmietany, 1 szklanka cukru, 25 dag miodu, 1 przyprawa pier-
nikowa, 1 łyżeczka sody, 1 łyżeczka amoniaku, suszone owoce, orzechy, 
polewa czekoladowa

Sposób przyrządzenia:
Cukier, miód, śmietanę, tłuszcz i przyprawę pier-

nikową dać do rondla, postawić na kuchni i mieszając 
zagotować. Odstawić z ognia i do gorącej masy wsypać 
przesianą mąkę. Mieszać, aby nie było grudek, pozosta-
wić do wystygnięcia. Gdy ciasto jest letnie, dodać żółt-
ka, amoniak, sodę oczyszczoną wymieszaną z odrobiną 
śmietany. Wymieszać ciasto. Z białek ubić pianę. Owoce  
i orzechy pokroić grubo i oprószyć mąką. Do ostudzo-
nego ciasta stopniowo dodawać ubitą pianę i bakalie. 
Lekko, ale dokładnie wymieszać. Ciasto wyłożyć do po-
dłużnych blaszek. Piec w średnio nagrzanym piekarniku 
około 1 godziny. Polać polewą czekoladową.

Przepis przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Broniszowie.

Zawijasy z karkówki

Składniki: karkówka (około 1 kg), kapusta kiszona, boczek (ok 30 dag), 
4 cebule średnie, garść grzybków suszonych, przyprawy - sól, pieprz, zioła 
do smaku.

Sposób przyrządzenia:
Karkówkę pokroić w plastry - około 8 sztuk. Następnie 

delikatnie je rozbić, aby nie rozdzielić włókien. Tak przy-
gotowane mięso naoliwić oraz oprószyć przyprawami. 
Odstawić w chłodne miejsce na ok 2 godziny. Kapustę 
kiszoną dokładnie wypłukać i ugotować do miękkości. 
Grzybki obgotować, odcedzić, pokroić w paski i wrzucić 
do kapusty. Boczek pokroić w kostkę, usmażyć z cebulą  
i przyprawami. Wymieszać wszystko razem i jeszcze 
chwile dusić na małym ogniu. Wystudzony farsz nakła-
dać na uprzednio przygotowane plastry mięsa i zwijać 
w kształt roladek. Aby nadać ładny kształt zawijasom, 
można je owinąć nitką. Zawijasy smażymy w głębokim 
tłuszczu do miękkości. Można podawać w wersji obiado-
wej lub jako przekąskę.

Przepis przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Drożejowicach.

Przepisy
kulinarne

Co, gdzie, kiedy?


