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Fotofelieton
Bartek i Mateusz mieli świetny pomysł na fotofelieton.
Niestety, serce, jak i drzwi do pokoju bohatera fotograﬁi
zastali zamknięte…

Konkurs dla czytelników
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
Ten okazały pałac znajduje się w Czyżowie Szlacheckim.
Dzieje dawnego zamku w Czyżowie Szlacheckim –
miejscowości położonej niedaleko Zawichostu - sięgają
początku XV wieku, choć budowla ta mógł stać tu już
wcześniej. Jego właścicielem był wówczas kasztelan sandomierski Michał Ligęza, później zamieszkał tu Hieronim Zaklika z Międzygórza. Ród Zaklików władał okolicą
przez dwa i pół wieku. Gotycki zamek został zniszczony
podczas potopu szwedzkiego. Na jego gruzach kasztelan
połaniecki Jan Aleksander Czyżowski zbudował w latach
1740-1750 barokowy pałac, który został następnie rozbudowany na przełomie XVIII i XIX w.
Piętrowa budowla wzorowana jest na pałacu Lubomirskich w Puławach. Jej fronton został bogato ozdobiony
rzeźbami nawiązującymi do mitologii greckiej wykonanymi przez znanego rzeźbiarza Tomasza Huttera. Środkową część fasady głównej stanowi imponujący portal
z koroną, herbem Topór, wizerunkami lwów i atlantów.
Dekoracja pałacu miała olśnić przybywających gości,
a także symbolizować heroiczne rodowe tradycje. Gmach
otoczony jest pozostałościami dawnego parku.
Pod koniec II wojny światowej pałac był wykorzystywany przez Niemców jako szpital, po wojnie była
tu siedziba PGR-u oraz szkoły. Został odrestaurowany
w latach 1978-1991, od roku 1996 jest własnością prywatną.
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Nagrodę w naszym konkursie otrzymuje p. Józef
Kotlarz. Gratulujemy! (prosimy o kontakt z redakcją).
Nasze kolejne pytanie:
Urodził się w Kurzelowie w 1585 r. , był wybitnym
matematykiem, astronomem, teologiem. O kim jest
mowa?
Na odpowiedzi czekamy do 26 czerwca 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
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
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Majowy przegląd wydarzeń
•••
„Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród
dzieci i młodzieży” - to tytuł programu, który ma szansę
zostać wdrożony w naszym regionie. O możliwościach
projektu wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba rozmawiała z posłem Ziemi Świętokrzyskiej Zbigniewem Paceltem.
Program jest kontynuacją
i uzupełnieniem ogólnopolskich
programów upowszechniania
i rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży i nawiązuje bezpośrednio do programu,
realizowanego z sukcesem przez ostatnie 14 lat przez organy właściwe ds. kultury ﬁzycznej, pn: „Sport wszystkich
dzieci” oraz nowych programów budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych m.in. „Moje Boisko Orlik-2012”
i „Blisko Boisko”. Głównym zadaniem programu jest zredukowanie poziomu agresji i patologii młodego pokolenia, poprzez stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności ﬁzycznej.
•••
Z delegacją młodzieży z kilku europejskich krajów spotkał się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wicewojewoda Piotr Żołądek. Młodzi goście przyjechali do
Polski z Francji, Wielkiej Brytanii i Turcji. Uczestniczą
w realizowanym przez Zespół Szkoły nr 2, Przedszkola
i Gimnazjum w Zagnańsku programem
„Comenius - uczenie
się przez całe życie”.
- Wasza wizyta to dla
nas niezwykła przyjemność i okazja do wzajemnego poznania kultur. Reprezentujecie całkiem nowe pokolenie, bez barier, bez
kompleksów. To bardzo istotne, że narody Europy potraﬁą w tak doskonały sposób łączyć się, współpracować
i wzajemnie ubogacać - powiedział wicewojewoda.
•••
XV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego „Autostrada – Polska” odbyły się w Targach Kielce.
W uroczystości inauguracji imprezy uczestniczyli minister infrastruktury Cezary
Grabarczyk oraz wojewoda
Bożentyna Pałka-Koruba.
Na targach ofertę przedstawiły największe ﬁrmy
związane z budownictwem
drogowym, inżynierią ruchu
oraz bezpieczeństwem drogowym - prawie 800 wystawców z 25 państw. - Można
śmiało uznać, że dzięki organizacji tych targów Kielce
stały się autostradową stolicą Polski - przyznał minister
Grabarczyk. Podkreślił również, że w tym, roku ogłoszonych zostało już 40 przetargów na budowę 800 km dróg

ekspresowych i autostrad, kolejne 42 procedury zostaną
rozpoczęte do końca roku. Na szczególną rolę targów
zwracała również uwagę wojewoda, która wraz z ministrem przywitała wszystkich wystawców.
•••
Pod honorowym patronatem wojewody odbył się na
rynku w Staszowie III Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL
i Pojazdów Zabytkowych. Impreza, ciesząca się dużym
powodzeniem wśród miłośników motoryzacji i nie tylko,
zgromadziła blisko 270 uczestników. Publiczności zaprezentowano zarówno zabytkowe (np. motocykl SHL z 1950
r.), jak i nowsze pojazdy, które przyjechały na zlot z całej
Polski. Atrakcją były konkursy sprawnościowe oraz występy artystyczne. Promowane były kampanie wojewody” „Zawsze widoczny, zawsze
bezpieczny” oraz „Przeszczep to drugie życie”.
•••
Wicewojewoda Piotr Żołądek wziął udział w uroczystym odsłonięciu pamiątkowej
tablicy poświęconej Gustawowi
Herlingowi-Grudzińskiemu.
Gościem specjalnym była I Sekretarz
Ambasady Włoskiej Laura Ranalli.
- To niezwykły pisarz, odważny, doświadczony przez życie. Dlatego to
dla mnie olbrzymi zaszczyt, że mogę
dziś w taki sposób uhonorować jego
pamięć – mówił wicewojewoda, podkreślając szczególną rolę obchodów 90. rocznicy urodzin Herlinga-Grudzińskiego. Przed kamienicą przy ul. Sienkiewicza 52 w
Kielcach zgromadziło się wielu kielczan, który zechcieli
oddać hołd pisarzowi. Uroczystość zakończyło złożenie
wieńców pod tablicą.
•••
Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba wzięła udział w uroczystości rozdania nagród w konkursie Novator 2008, organizowanym przez Staropolską Izbę Przemysłowo- Handlową w Kielcach. Nagrody otrzymały przedsiębiorstwa,
instytucje i ludzie, którzy w poprzednim roku zaprojektowali i zrealizowali w województwie świętokrzyskim najlepsze
przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. Przyznano 9
nagród - Novatory 2008 otrzymały m.in. Zakład Produkcji
Urządzeń Elektrycznych z Włoszczowy, Elektrociepłownia
Kielce i ﬁrma Elmar z Jędrzejowa. Nagrodę specjalną dla
lidera innowacyjności otrzymał Stanisław Szczepaniak,
który jest autorem 130 opatentowanych wynalazków.
Trzecia edycja konkursu odbyła się w siedzibie Muzeum
Narodowego w Kielcach.
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Temat miesiąca

Droga do wolności
Mija 20 lat od historycznych wydarzeń, które doprowadziły w naszym kraju do upadku systemu komunistycznego. Okres transformacji społeczno-gospodarczej
i politycznej był czasem przełomu, punktem zwrotnym
w najnowszej historii Europy Środkowo-Wschodniej.
Powstała nowa Polska – wolna i demokratyczna.

Zanim nadszedł rok 1989, stopniową erozję PRL-u powodowały protesty robotników w roku 1956 i 1970, powstanie ośrodków opozycji politycznej: Komitetu Obrony Robotników oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka
i Obywatela, a wreszcie fala strajków o wielkim zasięgu
w roku 1980, co zaowocowało podpisaniem Porozumień
sierpniowych i utworzeniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Duchowej odwagi dodawał rodakom papież Jan Paweł
II. Trzydzieści lat temu przybył do Polski z pierwszą historyczną pielgrzymką. Witany przez tłumy, przyjechał do
kraju, w którym „naród budował wielkość i pomyślność
swojej socjalistycznej ojczyzny” – jak próbowali przekonywać ówcześni rządzący. Słowa Ojca Świętego wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku podczas homilii na warszawskim Placu Zwycięstwa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi!” miały wyjątkowe znaczenie.

Obrady Okrągłego Stołu
Jeszcze trzy lata przed Okrągłym Stołem ekipa gen. Jaruzelskiego mogła wierzyć w skuteczność drogi obranej po
wprowadzeniu stanu wojennego. Opozycja była wówczas
osłabiona i niewiele faktów wskazywało na szybką zmianę
sytuacji w kraju. Przywódcy zdelegalizowanej „Solidarności”
zaczęli szukać możliwości takiego porozumienia z władzami,
które umożliwiłoby liberalizację kraju i legalizację związku.
Idea zorganizowania Okrągłego Stołu narodziła się
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w sierpniu 1988 r. podczas spotkania gen. Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Rozpoczęcie obrad władze uzależniały od wygaszenia fali strajków zorganizowanych
przez „Solidarność” wiosną i latem 1988 r. w wielu zakładach i przedsiębiorstwach w kraju.
W grudniu tego samego roku Lech Wałęsa zdecydował
o utworzeniu organu, który mógłby być zapleczem kadrowym „Solidarności” pod czas rokowań z władzami PRL.
Powstał Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym
NSZZ „S”, którego trzon stanowili zwolennicy rozwiązań
kompromisowych. W ramach KO powołano 15 komisji,
które miały zająć się szczegółowymi przygotowaniami
obrad. „Solidarność nie była już tym samym masowym,
dziesięciomilionowym ruchem z początku lat 80. Mimo
to udało nam się jeszcze raz poderwać i otworzyć szerzej
drzwi do wolności i demokracji w Polsce. Naszym zwycięstwem uruchomiliśmy domino zmian w tej części Europy
i świata.” – wspominał po latach Lech Wałęsa.
Obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989 roku
w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie. W posiedzeniu inauguracyjnym uczestniczyło 57 osób reprezentujących stronę
rządową, opozycję i duchowieństwo (obserwatorzy kościelni).
Gospodarzami byli minister spraw wewnętrznych gen. Czesław
Kiszczak i przewodniczący Komisji Krajowej „Solidarności”
Lech Wałęsa. Dyskutowano w trzech głównych zespołach: do
spraw gospodarki i polityki społecznej, reform politycznych
i pluralizmu związkowego.
Negocjacje zakończono 5 kwietnia. Zawarto kompromis.
Najważniejsze postanowienia Okrągłego Stołu to utworzenie
Senatu z liczbą 100 senatorów, parytetowe wybory do Sejmu,
utworzenie urzędu Prezydenta PRL wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe, zmiana Prawa o stowarzyszeniach (co
umożliwiło rejestrację NSZZ „Solidarność”), dostęp opozycji
do mediów (m.in. reaktywowano „Tygodnik Solidarność”)
oraz przyjęcie „Stanowiska w sprawie polityki społecznej
i gospodarczej oraz reform systemowych” (choć bez większych konkretów w sprawie reform gospodarczych).
Efektem Okrągłego Stołu były pierwsze od wielu dziesięcioleci wolne (choć tylko częściowo) wybory, które spowodowały generalną zmianę ustrojową w naszym kraju.

Wybory czerwcowe
Okrągły Stół, wybory 1989 roku oraz powstanie rządu
Tadeusza Mazowieckiego to ciąg wydarzeń, które oznaczały koniec porządku jałtańskiego i początek wolnej
Polski. Wybory czerwcowe są tej sekwencji kluczowym
elementem. Polacy po raz pierwszy po II wojnie światowej mogli swobodnie decydować o obsadzeniu całego
Senatu i jednej trzeciej miejsc w Sejmie.
Pierwszą turę wyborów wyznaczono na 4 czerwca, zaś
drugą na 18 czerwca.
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Kierownictwo „Solidarności” było świadome tego, że
władze uczynią wszystko, by dać opozycji jak najmniej
czasu na przygotowanie się do wyborów. Dlatego jeszcze w kwietniu postanowiono, że kampanią wyborczą
będzie kierował Komitet Obywatelski, rozbudowany
o nowo utworzone struktury regionalne (nota bene regionalne komitety powstały we wszystkich województwach w tempie naprawdę błyskawicznym).
Ordynacja wyborcza zapewniała obozowi rządzącemu
299 miejsc w Sejmie. PZPR miała zagwarantowane 171
mandatów poselskich, ZSL – 76, a SD – 27. Pozostałym
koalicjantom przypadały jeszcze 23 mandaty. Szansę, ale
nie gwarancję, zdobycia 161 miejsc w Sejmie miała „Solidarność”. Wybory do Senatu, zgodnie z okrągłostołową
umową, miały być całkowicie wolne.
Ostatecznie w wyborcze szranki stanęło 1717 kandydatów na posłów oraz 555 osób ubiegających się o miejsce w Senacie. W pierwszej turze wyborów, 4 czerwca,
frekwencja wyniosła 62%. Wynik był olbrzymim sukcesem Komitetu Obywatelskiego „S” oraz klęską koalicji rządzącej. Na 161 możliwych mandatów poselskich
„Solidarność” zdobyła w pierwszej turze 160 miejsc oraz
92 mandaty na 100 miejsc w Senacie (pozostałych 7 uzyskano w drugiej turze). Strona koalicyjna nie zdobyła
ani jednego miejsca w Senacie, a wymaganą większość
głosów w wyborach do Sejmu otrzymali tylko trzej kandydaci. Pozostałych 296 mandatów koalicyjnych miało
zostać obsadzonych dopiero w drugiej turze.
18 czerwca 1989 roku frekwencja wyborcza była już
znacznie niższa i wyniosła zaledwie 25%. Przyczyny nikłego zainteresowania drugą turą wyborów można dopatrywać się w tym, iż o wakujące 294 spośród 295 nieobsadzonych mandatów poselskich konkurowali kandydaci strony
rządowej. Komitet Obywatelski „Solidarność” w wyborach
do Sejmu zdobył ostatni wolny mandat sejmowy.
Już po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów
stało się jasne, że proces ewolucji systemu politycznego w Polsce, zainicjowany przy Okrągłym Stole, ulegnie
znacznemu przyspieszeniu.

Nowy rząd
Lech Wałęsa zaproponował przyjęcie teki Prezesa Rady
Ministrów Tadeuszowi Mazowieckiemu. Kandydatura
ta została przedstawiona 17 sierpnia 1989 r., wybranemu miesiąc wcześniej przez Zgromadzenie Narodowe
(zgodnie z porozumieniem zawartym przy Okrągłym
Stole), Prezydentowi PRL gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu. Dwa dni później Mazowieckiemu została oﬁcjalnie
powierzona misja utworzenia rządu. Pokonany został
kolejny etap na drodze od PRL do III Rzeczypospolitej.
Najważniejsze cele przyszłego rządu przedstawił Tadeusz
Mazowiecki podczas sejmowego wystąpienia 24 sierpnia.
Kluczową sprawą miał być „powrót do gospodarki rynkowej
oraz roli państwa zbliżonej do rozwiniętych gospodarczo
krajów”. W swym expose Mazowiecki wypowiedział znane
dziś słowa: „Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać
będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę

z obecnego stanu załamania”. Ta polityka „grubej kreski” miała oznaczać brak odpowiedzialności nowego rządu za szkody
poczynione w gospodarce przez władze komunistyczne.
Siłą nowego rządu było bardzo duże zaufanie społeczne –
w chwili powstania sympatią obdarzało go 84% obywateli.
Zdołano w krótkim czasie przeprowadzić szereg podstawowych reform – zmienił się ustrój polityczny, wprowadzono
pełen zakres swobód obywatelskich, system wielopartyjny,
zmieniono godło i nazwę państwa. Polska Rzeczpospolita
Ludowa przestała istnieć 29 grudnia 1989 roku, po 44 latach, 11 miesiącach i 12 dniach swego trwania.

Rocznica dwudziestolecia
W ramach obchodów 20. rocznicy odzyskania wolności
i upadku komunizmu w Europie Środkowej, z inicjatywy
wojewody Bożentyny Pałki-Koruby i wicewojewody Piotra Żołądka, w Kielcach zorganizowana została konferencja „Transformacja - Polska 20 lat później”. Gościem honorowym spotkania był b. Prezydent RP Lech Wałęsa.
Konferencja było okazją do posumowania zmian, jakie
dokonały się w ostatnich 20 latach na terenie województwa
świętokrzyskiego. Podzielono ją na cztery zasadnicze panele dyskusyjne dotyczące polityki i samorządu, gospodarki
i rynku pracy, mediów, kultury i nauki oraz polityki socjalnej i zdrowia. Swoje referaty wygłosili Józef Płoskonka, Jerzy Stępień, Juliusz Braun, Stanisław Żak, Konstanty Miodowicz, Renata Murawska, Janusz Piechociński, Kazimierz
Pasternak oraz Andrzej Mochoń. Teksty te zostały wydane
w specjalnie przygotowanej na konferencję książce.
Konferencji towarzyszyła wystawa „Nasza droga do wolności”. Eksponowane fotograﬁe, plakaty i dokumenty pochodziły ze zbiorów prywatnych oraz zbiorów Biblioteki
Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wystawa ta była prezentowana również 4 czerwca, w 20. rocznicę wyborów
parlamentarnych 1989 roku, podczas happeningu na kieleckiej ulicy Sienkiewicza. Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba i wicewojewoda Piotr Żołądek zaprosili wówczas
kielczan na happening z okazji 20. rocznicy transformacji
ustrojowej w Polsce. Były spotkania z zaproszonymi gośćmi i pieśni bardów „Solidarności”. Rozdawano specjalne
ulotki upamiętniające wydarzenia z 1989 roku.

Gościem specjalnym konferencji był Lech Wałęsa
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Rok pracy socjalnej Promują
transplantologię

Trwa
kampania
wojewody
Bożentyny Pałki-Koruby
„Rok 2009 – rokiem
pracy socjalnej w
województwie świętokrzyskim”. Główne założenia akcji to
wzmocnienie współpracy pracowników socjalnych ze
wszystkimi instytucjami działającymi na gruncie lokalnym, zmotywowanie do aktywności i odpowiedzialności
za swój los, rozwój nowych form wsparcia oraz zapobieganie spirali uzależniania się osób od pomocy społecznej.
W ramach kampanii podejmowane są 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.
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.
Jednym z elementów kampanii jest ogłoszony plebiscyt
na pracownika socjalnego roku 2009. W konkursie wyłoniony zostanie laureat, który cieszy się zaufaniem osób
korzystających z pomocy społecznej, skutecznie pomaga wybrnąć z problemów swoim podopiecznym, jest
kreatywny, działa z inicjatywą i podejmuje nowatorskie
rozwiązania.
Głosować można za pomocą kuponów. Wypełnione kupony należy dostarczyć do Powiatowych Centrów
Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej na
terenie województwa lub Biura Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 30
września 2009 roku.

✂
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Spotkania z mieszkańcami
regionu, wizyty w szkołach
oraz promowanie transplantologii podczas wielu
imprez odbywających się
w województwie – tak wygląda trwająca od lutego kampania wojewody Bożentyny
Pałki-Koruby „Przeszczep
to drugie życie”.
Akcja rozpoczęła się konferencją w Świętokrzyskim
Urzędzie Wojewódzkim, którą zorganizowano 10 lutego.
Podczas spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele medycyny transplantacyjnej oraz świętokrzyskich placówek oświatowych, przedstawiony został program edukacyjny nt. transplantologii oraz przykładowe konspekty
lekcji wychowawczych dotyczących przeszczepów narządów. W marcu odbyło się otwarte spotkanie ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W jego trakcie wojewoda ogłosiła
konkurs na pracę magisterską dotyczącą transplantologii,
którego rozwiązanie nastąpi w przyszłym roku.
Od tamtej pory, oprócz imprez organizowanych w ciągu
trwania całej kampanii, odbywają się spotkania w miastach powiatowych w całym regionie, w których znajdują
się znaczące ośrodki leczenia szpitalnego. Spotkania odbywają się w dwóch wariantach. Pierwszy to debata z licealistami, podczas którego wojewoda, specjaliści oraz osoby
po przeszczepach będą rozmawiać nt. idei transplantologii
oraz rozdają specjalne oświadczenia woli, które umożliwiają pobranie narządów po śmierci. Takie spotkania odbyły się już m.in. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie
i Kielcach. Kolejne odbędzie się 16 czerwca w Staszowie.
Drugi wariant to spotkanie ze środowiskiem medycznym, które organizuje dyrektor danego szpitala,
w którym uczestniczy także ksiądz prowadzący szpitalną
kaplicę. Spotkania są okazją do merytorycznej dyskusji
oraz zachęcenia do podjęcia tematu transplantologii
w codziennej pracy. O możliwości takich spotkań pełnomocnicy wojewody przypomną podczas konwentu starostów 19 czerwca w Kielcach.
Do kampanii przyłączyła się także kielecka ﬁrma Echo
Investment S.A. Wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa
otrzymali tzw. oświadczenia woli dotyczące przekazania
narządów do transplantacji.
Idąc za przykładem pracowników Echo Investment S.A.
zachęcamy wszystkie ﬁrmy z regionu świętokrzyskiego
do propagowania kampanii w podobny sposób. Wystarczy skontaktować się z sekretariatem Gabinetu Wojewody (nr tel. 041 342 12 32) bądź tez odebrać oświadczenia
woli bezpośrednio z Biura Obsługi Klienta ŚUW.
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Wieści z urzędu
Bieg Europejski
Bieg Europejski, zorganizowany przez wojewodę
Bożentynę Pałkę-Korubę z okazji 5. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, odbył się 9 maja
w Parku Miejskim w Kielcach.
Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach, ogółem
w imprezie wzięło udział ponad 150 uczestników. Każdy
bieg rozpoczynała wojewoda.

cie (nie będą widoczne). Odciski palców nie będą gromadzone w ewidencjach paszportowych.
Czas oczekiwania na wydanie paszportu oraz opłaty za
jego wydanie nie ulegną zmianie Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009 r. - bez względu na ich rodzaj
- zachowają ważność do terminów w nich określonych.
Wobec wprowadzenia do paszportów drugiej cechy
biometrycznej w konsulatach RP będzie zainstalowany
teleinformatyczny system obsługi spraw paszportowych,
który wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na paszport przez osoby wnioskujące o jego wydanie poza granicami kraju

Finał konkursu dla przedszkolaków

W głównej rywalizacji mężczyzn – biegu na 2400 metrów – najlepszy okazał się Paweł Piwko z AZS AWFiS
Gdańsk, wśród kobiet natomiast triumfowała Emilia
Zapała z Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego, która
najszybciej pokonała trasę liczącą 1600 metrów. Ponadto
w kategorii na 800 metrów najlepsi byli Anna Paczkowska z Łopuszna i Damian Sator ze Słoneczka Busko-Zdrój, a na 1600 metrów natomiast Justyna Sztuk, także
ze „Słoneczka” oraz Sebastian Kowalski z KKL. Na miejscu wojewoda zorganizowała także dodatkowy bieg dla
przedszkolaków, w nim najlepszy okazał się kilkuletni
Tomasz Pasek.
Po rozegraniu wszystkich zawodów, wojewoda uhonorowała zwycięzców nagrodami i pamiątkowymi medalami.

Trzy tysiące złotych otrzymało przedszkole, które
zwyciężyło w konkursie wojewody „Świętokrzyskie moja mała ojczyzna”. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim uhonorowano laureatów przedsięwzięcia.
Konkurs, którego celem było budowanie i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci przedszkolnych organizowany był w ramach kampanii wojewody Bożentyny
Pałki-Koruby „Przedszkolak”, której adresatami były
dzieci z przedszkoli publicznych i alternatywnych w województwie świętokrzyskim.
Do konkursu zgłoszono 57 prac. Komisja oceniała ujęcie merytoryczne, wkład pracy dzieci oraz sposób dokumentacji, oryginalność oraz estetykę prac. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 3 tys. zł otrzymało Przedszkole
Samorządowe nr 30 w Kielcach, drugie miejsce (nagroda
2 tys. zł) zajął Oddział Przedszkolny w Woli Szczygiełkowej, a trzecie (1 tys. zł) Przedszkole Samorządowe nr 18
w Kielcach. Wręczono także dwa wyróżnienia.

Paszport z odciskiem
Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty
zawierać będą drugą cechę biometryczną, tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców – informuje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW.
Już od 22 czerwca br. w kraju, a nie później niż od
29 czerwca br. poza granicami, każda osoba składająca
w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu,
będzie zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia
elektronicznego (czytnika). Urządzenia służące do pobierania odcisków palców są nowoczesne, niebrudzące
i łatwe w obsłudze.
Procedura poboru odcisków palców oraz weryﬁkacji
danych zawartych w paszporcie podczas jego odbioru jest prosta i tylko nieznacznie wydłuży załatwianie
sprawy paszportowej. Odciski palców będą zakodowane
w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyﬁkacji i nie będą odwzorowane graﬁcznie w dokumen-

Wystawa w urzędzie
Wystawa fotograﬁi zatytułowana „Ludobójstwo Ormian” prezentowana była w holu Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Otworzyła ją wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
Ekspozycja składała się z 10 zdjęć ukazujących akty
ludobójstwa i wypędzeń, które miały miejsce w Turcji
w latach 1915-1917.
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Z Unią na Ty

Komisja
o mikroprocesorach
Zdaniem Komisji Europejskiej, mieszkańcy Europy
powinni mieć kontrolę nad inteligentnymi mikroprocesorami, mogąc jednocześnie z łatwością z nich korzystać, aby uprościć sobie życie codzienne. Oczekuje się, że
w ciągu następnej dekady światowy rynek tych produktów wzrośnie pięciokrotnie. Inteligentne mikroprocesory,
urządzenia mikroelektroniczne, są częścią wielu przedmiotów codziennego użytku - od lodówek do kart transportu miejskiego. W ostatnim czasie Komisja Europejska
przyjęła zbiór zaleceń, w celu zagwarantowania przestrzegania podstawowego prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do ochrony danych osobowych.
Konsumenci muszą mieć pewność, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych ich prywatność będzie
zachowana również w zmieniającym się środowisku
technologicznym. Komisja chce zatem, aby technologia
identyﬁkacji radiowej umożliwiała konsumentom kontrolę bezpieczeństwa ich danych, co jest najlepszym sposobem zagwarantowania jej sukcesu ekonomicznego,
ponieważ zgodnie z szacunkami w ciągu najbliższych
ośmiu lat europejski udział w światowym rynku inteligentnych mikroprocesorów osiągnie 35 proc. wartości
całego rynku.
Inteligentne mikroprocesory lub etykiety radiowe już
teraz mają ogromny wpływ na działalność gospodarczą, usługi publiczne i produkty konsumpcyjne. Aby
mieć pewność, że Europa jest gotowa na te zmiany, Komisja określiła zasady ochrony prywatności i danych
osobowych. Konsumenci powinni mieć kontrolę nad
tym czy produkty, które kupują w sklepach mają inteligentne mikroprocesory czy też nie. Należy zagwarantować automatyczną, natychmiastową i bezpłatną
dezaktywację mikroprocesorów w punkcie sprzedaży
przy zakupie produktów wyposażonych w inteligentne
mikroprocesory, chyba że konsument wyraźnie wyrazi
życzenie, by mikroprocesor pozostał aktywny.
Przedsiębiorstwa lub władze publiczne stosujące te
urządzenia powinny udzielać konsumentom jasnych
i prostych informacji, aby mogli oni zrozumieć czy
ich dane osobowe będą wykorzystywane, jaki rodzaj
danych jest gromadzony i w jakim celu. Stowarzyszenia i organizacje detalistów powinny rozpowszechniać
wśród konsumentów wiedzę na temat produktów zawierających inteligentne mikroprocesory. Powinna
także być przeprowadzana ocena wpływu na prywatność i ochronę danych osobowych przed zastosowaniem inteligentnych mikroprocesorów. Oceny te, zweryﬁkowane przez krajowe organy ds. ochrony danych,
powinny gwarantować bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych;
Źródło: www.euractiv.pl
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Ochrona roślin
Początki ochrony roślin w Polsce sięgają roku 1889, gdy
na podstawie uchwały Sejmu Krajowego zapoczątkowano akcję polegającą na stwierdzaniu stanu zdrowotności
pól, rejestracji i zwalczaniu szkodników, jak też przeprowadzaniu badań naukowych chorób i szkodników roślin
uprawnych.
Obecnie ochroną roślin zajmuje się powołana w 2004 r.
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Do
głównych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa należy nadzór nad zdrowiem roślin,
zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt
oraz dla środowiska, które mogą powstać w wyniku obrotu
i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad wytwarzaniem, oceną oraz obrotem materiału siewnego.
W ramach nadzoru nad zdrowiem roślin Inspekcja prowadzi m.in. kontrole zdrowotności roślin i produktów
roślinnych (w celu ustalenia występowania organizmów
szkodliwych i szczególnie groźnych), prowadzi urzędowy
rejestr producentów (w związku z ryzykiem wprowadzenia
i rozprzestrzenienia się organizmów kwarantannowych, istnieje obowiązek wpisu do bazy danych prowadzonej przez
Inspekcję), wydaje paszporty roślin i sprawuje kontrolę
przestrzegania obowiązku zaopatrywania określonych towarów roślinnych w paszporty roślin (w ramach Wspólnoty
Europejskiej nie istnieje graniczna kontrola roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przemieszczanych pomiędzy
państwami członkowskimi, dlatego też mając na uwadze
bezpieczeństwo ﬁtosanitarne, Inspekcja szczególny nacisk
kładzie na kontrolę zdrowotności w miejscu produkcji lub
wytwarzania określonych materiałów roślinnych).
Inspekcja sprawuje także nadzór ﬁtosanitarny nad obrotem roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami
wyprowadzanymi z terytorium RP do państw trzecich
– wystawiane są wówczas świadectwa ﬁtosanitarne oraz
dokonuje oceny stanu zagrożenia upraw.
W ramach Inspektoratu funkcjonuje Laboratorium
Wojewódzkie, składające się z części ﬁtosanitarnej (która
zajmuje się badaniem roślin, produktów roślinnych oraz
gleby) oraz z części nasiennej odpowiedzialnej za ocenę
laboratoryjną materiału siewnego roślin rolniczych i warzyw. Pracownicy Laboratorium chętnie udzielają porad
z zakresu zdrowia roślin wszystkim, których niepokoją
objawy chorobowe na roślinach doniczkowych, rabatach,
uprawach szklarniowych i działkach.
Nadzór nad prawidłowym, bezpiecznym dla konsumenta stosowaniem środków ochrony roślin sprawuje
Dział Ochrony Roślin i Techniki. Wymagania konsumentów co do wytwarzania zdrowej żywności spowodowało powstanie strategii, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności od wytworzenia produktu
roślinnego u producenta do czasu wprowadzenia go do
sprzedaży.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach mieści się przy ul. Wapiennikowa 21A.
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Najlepsza wakacyjna akcja sportowa
Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba zaprosiła wszystkie gminy do udziału w 3. edycji konkursu na „Najlepszą wakacyjną akcję
sportową dla dzieci i młodzieży 2009”. Celem
konkursu jest promocja aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacyjnym oraz
stworzenie przez gminy jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków spędzania przez
miejscową młodzież i dzieci okresu letnich
wakacji.
- To kolejna edycja akcji, która daje młodym
ludziom możliwość aktywnego spędzania czasu
i uczy sportowej rywalizacji. Poprzednie sezony
pokazały, jak chętnie młodzież przystępuje do
takich przedsięwzięć. To bardzo ważne, bowiem
kształtowanie postaw społecznych w sportowym
duchu jest jedną z najważniejszych wartości
– powiedziała wojewoda.
Konkurs będzie trwał od 1 lipca do 31 sierpnia br. Wezmą w nim udział gminy oraz szkoły,
które w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r.
prześlą „Zgłoszenie uczestnictwa” na adres:
Mateusz Wolski,
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - Gabinet Wojewody
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Zgłoszenia będą również przyjmowane na adres mailowy - mateusz.wolski@kielce.uw.gov.pl oraz pod nr faksu
041 342 16 93.

Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe
ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Komisja konkursowa będzie oceniać imprezy wakacyjne organizowane od 1 lipca do 31 sierpnia. Wyniki zostaną
ogłoszone do końca września 2009 r.

Bezpieczne kąpieliska
Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba ogłosiła konkurs na „Najbezpieczniejsze i najlepiej przygotowane
kąpielisko do sezonu letniego 2009 w województwie
świętokrzyskim”.
Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania samorządów gmin, instytucji oraz indywidualnych właścicieli do jak najlepszego przygotowania kąpielisk
i wypożyczalni sprzętu wodnego w województwie świętokrzyskim pod względem standardu i bezpieczeństwa

wypoczynku nad wodą. Najważniejszym zadaniem jest
zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z wypoczynku i kąpieli. Zasadniczą rolę odgrywa poprawna
organizacja kąpieliska, oraz zabezpieczenie ratownicze
wraz z nieodzownym sprzętem do bezpośredniego ratowania życia. Konkurs organizowany jest co roku. W jego
zakresie realizowane są zadania mające na celu dostosowanie kąpielisk do standardów Unii Europejskiej.
Zgłoszenia kąpielisk przyjmowane będą do 15 czerwca,
kontrole zostaną przeprowadzone dwukrotnie - w lipcu
i sierpniu, a uroczysty ﬁnał zaplanowano na wrzesień.
Tytułu najlepszego kąpieliska będzie w tym sezonie bronił Ośrodek Wypoczynkowy „Gutwin” w Ostrowcu Świętokrzyskim. W zeszłym roku z notą 19,79 punktu wygrał
on konkurs ogłoszony przez wojewodę. Drugie miejsce
zajęła Baza TKR w Sędziszowie z notą 19,32 punktu,
a tuż za nim z 19,30 punktu uplasowało się kąpielisko
w Suchedniowie. Członkowie komisji konkursowej
stwierdzili, że kąpieliska, które zajęły czołowe miejsca
były zdecydowanie najlepiej przygotowane pod względem wyposażenia, systemu ratownictwa oraz zabezpieczenia logistycznego, czyli m.in. dostępności sanitariatów, gastronomii, obiektów sportowych i parkingów.
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Kulturalny eksport

Poznaj świętokrzyskie zakątki

Artur Ptak

Strożyska

Zadebiutował w wieku 12 lat w międzynarodowym konkursie na prace symbolizująca przyjaźń
Kielc i bliźniaczego amerykańskiego miasta Flint
w stanie Michigan i od razu jury przyznało mu
wyróżnienie. To był początek dojrzałej drogi artystycznej Artura Ptaka, niespełna 30-letniego graﬁka, malarza, fotografa i rzeźbiarza. Pierwsze szlify
w rysunku i najprostszych technikach plastycznych
zdobywał mieszkając jeszcze w Starym Sączu. Potem był „plastyk” w Kielcach i Akademia Świętokrzyska – cykl nauki uwieńczony dyplomem graﬁki
warsztatowej oraz aneksem z rzeźby.
Okres studiów w Instytucie Sztuk Pięknych kojarzy się Arturowi przede wszystkim z plenerami,
spotkaniami twórczymi: - Międzynarodowe spotkania tego typu, były dla mnie przede wszystkim doskonaleniem różnych umiejętności integracyjnych
pozwalających prawidłowo funkcjonować w grupie
i spełniać określone role społeczne – wspomina ten
okres twórca. Najcieplej wypowiada się o dwóch
spotkaniach w Niemczech i Danii. - Zajęcia stwarzały idealne możliwości oraz warunki współpracy miedzy uczestnikami z Danii, Polski i Niemiec.
W ramach tematu przygotowywaliśmy warsztaty
z zakresu rzeźby w terenie (land art.), malarstwa
sztalugowego, video, fotograﬁi oraz warsztatów muzycznych – opowiada Artur Ptak.
Obecnie podąża raczej w kierunku sztuki nowoczesnej: - Sztuka multimedialna wynika z fascynacji techniką obrazowania i jest bogatą w różne
płaszczyzny wizualne i sposoby prezentacji – ofertą
„nowoczesności” i myślę, że dzięki tej dyscyplinie
poznanie i zrozumienie sztuki staje się bliższe szerszemu gronu odbiorców i przedstawia swoją koncepcje sztuki artysta.
Artur Ptak wielokrotnie brał udział w festiwalach, imprezach kulturach czy wystawiał własne
wystawy. Do najważniejszych należą: wystawa prac
malarskich, graﬁcznych „Reasumując” w Muzeum
Historii Kielc (2009), wystawa fotograﬁczna „ Życie
jest piękne” (wyróżnienie) w KCK (2008) czy cykl
fotograﬁi „ Wokół pałacu”, wystawionych w Muzeum Narodowym w Kielcach (2006).
Więcej informacji: www.illumine.com.pl
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Pierwsze wzmianki o Strożyskach, miejscowości położonej na Ponidziu, obok Nowego Korczyna, pochodzą
z XIV wieku. Od XV wieku wieś była własnością królewską, należącą do starostwa nowokorczyńskiego. W 1378
roku ufundował tu kościół z białego kamienia ówczesny
właściciel wsi Michał ze Strożysk - jak informuje napis
na tablicy erekcyjnej umieszczonej wewnątrz wieży.
Kościół ten był centralnym punktem Strożysk i pełnił podwójną rolę - jako świątyni oraz miejsca pełnienia stróży. Z wysokiej wieży strzeżono bezpieczeństwa
odległego o 6 km zamku w Nowym Mieście Korczynie.
Dlatego też wieża była kilka wieków później dogodnym
punktem obserwacyjnym zarówno dla wojsk rosyjskich
podczas I wojny światowej, jak i niemieckich podczas
następnej wojny.
Pierwotna gotycka świątynia została rozbudowana i powiększona w latach 1895-1896 – z tego okresu pochodzą
kaplice Matki Boskiej i Pana Jezusa oraz prezbiterium.
W wyniku działań wojennych kościół został poważnie
uszkodzony. Został odrestaurowany po wojnie.
O „starożytności” budowli świadczy zachowana średniowieczna nawa, do której od strony zachodniej przylega trójkondygnacyjna, kwadratowa wieża. Zachowane
otwory strzelnicze są dowodem, że w przeszłości pełniła
ona funkcje obronne. Do przedsionka pod wieżą prowadzą od południa i północy dwa ostrołukowe portale.
W środku nawy głównej kościoła dominuje masywny
ﬁlar, rozdzielający ją na dwie części. Podtrzymuje on potężne sklepienie. Wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z XVIII w. W rokokowym ołtarzu głównym umieszczony jest późnobarokowy krucyﬁks i obraz Koronacji
Matki Boskiej.
Na ﬁlarze od strony zachodniej kościoła umieszczone
są dwie tarcze piętnastowiecznych zegarów słonecznych,
uważanych za najstarsze w Polsce. Dziś widoczne są tylko ich zarysy.
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Warto przeczytać

Stanisław Wyspiański. Wesele
Polska to jest wielka rzecz:
Podłość odrzucić precz.
Tym razem coś bardzo znanego, ale w ramach reﬂeksji powyborczych oraz dwudziestolecia
transformacji. Jedna z moich
ulubionych lektur. W ramach
tych uroczystych obchodów
i wyborczych obowiązków
zachęcam do patriotycznych
peregrynacji przy lekturze
młodopolskiego dzieła. Bowiem odrzucając młodopolski koloryt, w tym dramacie jak w lustrze przeglądają się
wszystkie nasze kompleksy, wady, dawne winy, marzenia
i mity narodowe.
Przecudnej urody dialogi w konwencji baśniowo-realistycznej próbują się konfrontować i rozliczać z tymi
mitami. Ale „Wesele” to przede wszystkim wielki poemat
patriotyczny, wielka pieśń o sprawie polskiej.
Jest w nim duma tożsamości narodowej, kiedy poeta
rozmawia z panną młodą -

„A kaz tyz ta Polska, a kaz ta?, Pon wiedzą?
- A jest jedna mała klatka , o, niech tak Jagusia przymknie rękę pod pierś. A tam puka?
- I cóz za tako nauka?. Serce
- A to Polska właśnie.”
I jest też gorzki smutek i ironia gdy rozmowa o naszych
narodowych grzechach, gdy w dialogu gospodarza z poetą pada:
„Każden ogień swój zapala, każden swoją świętość święci…
My jesteśmy jak przeklęci, że nas mara, dziwo nęci,”
W dramacie są obecne te wszystkie narodowe wici,
nadzieje na czyny wielkie i przyszłość wielką, które była
odzwierciedleniem marzeń Polaków w niewoli. Pamiętamy ﬁnał „Wesela”, że niestety symbol niepodległości
– złoty róg zostaje najpierw zapomniany, a potem zagubiony, zgubiony.
„Że nam oczy zaszły mgłami. Pieścimy się jeno snami”
Ku przestrodze - z przeszłości w przyszłość.
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

Warto posłuchać

Saxon

Praktycznie każda płyta grupy Saxon wprawia mnie
w dobry nastrój.
Jeszcze nie zdarzyło się, żeby legenda nowej fali
w brytyjskim heavy metalu zawiodła moje oczekiwania. Już pierwszy
album studyjny Saxon pokazał, że mamy do czynienia
z nowym nurtem w muzyce metalowej zainspirowanej
punkiem. Doskonale wykorzystali spadek popularności
takich legend, jak Led Zeppelin, Deep Purple czy Black
Sabbath.
Początek drogi na scenie muzycznej wyznaczał hard
rock. Dopiero od albumu Unleash the Beast z 1997 roku,
kiedy Biﬀ i spółka postawili na szybkość i melodyjność.
Kompozycja wręcz doskonała – wyważona forma i jeszcze lepsza treść. Nie wdeptując w kulturę masową, Salon zyskał sobie niemałą popularność i wciąż poszerzał
i tak już liczne grono wiernych fanów. Świetnie się tego
słucha. Od pierwszych chwil. Prym wiodą słynne riﬀy
– znak ﬁrmowy kapeli – bez których… nie byłoby Saxona. I tak, jak bez charakterystycznych riﬀów, tak i bez

przeszywającego wokalu Petera Byforda niemożliwe
byłoby osiągnięcie takiego poziomu.
Grając już ponad trzydzieści lat wciąż brzmią energetycznie, świeżo. To bez wątpienia ekstraklasa hard rocka
i heavy metalu. Gdy w połowie lat osiemdziesiątych krytycy pisali o Saxonie jako o najgłośniejszej metalowej
kapeli, to do dzisiaj nic się nie zmieniło. Również teksty
opierają się na starej, sprawdzonej zasadzie – sex, drugs
and rock&roll. Niezmiennie śpiewają o swoim życiu,
o koncertach, motocyklach. I z każdym rokiem ich teksty są naturalne, uniwersalne, dodające im charyzmy
i poważania. Niejedna młoda formacja może im tego zazdrościć.
W tym roku Saxon wydał kolejną już płytę – Into
the Labirynth. Nie byłem zawiedziony. Stare, klasyczne
brzmienie, jeszcze bardziej dojrzały wokal, partie basowe rozwinięte do granic geniuszu. Saxon nic nie stracił
ze swojej melodyjności i ostrego grania. Najnowsza kompozycja niejako natchnęła mnie do ponownego wgłębienia się w historię tej formacji. I takiej podróży sentymentalnej żałować nie mogłem.
Piotr Żołądek
Wicewojewoda Świętokrzyski
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Co, gdzie, kiedy?
Święto Kielc 2009. Koncert plenerowy Filharmonii
Świętokrzyskiej

20 czerwca, godz. 19
Miejsce: Muszla Koncertowa Parku Miejskiego w Kielcach
Informacje: 041 365 54 93, 0 41 365 54 94
Ostatni w tym sezonie koncert muzyków z Filharmonii
Świętokrzyskiej uświetni Święto Kielc. Orkiestra pod
batutą Jacka Rogali wykona między innymi „Tańce
węgierskie” J. Brahmsa, „Mazury” z oper „Straszny
dwór” i „Halka” S. Moniuszki, „Poloneza”, „Krakowiaka”
i „Oberka” z opery komicznej „Krakowiacy i górale”

I Młodzieżowy Konkurs Piosenki Żydowskiej w
Chmielniku

21 czerwca.
Miejsce: Chmielnickie Centrum Kultury, ul. Starobuska 10
Informacje: 041 354 23 97
Koncert ﬁnałowy odbędzie się podczas VII Spotkań
z Kulturą Żydowską. Jury dokona oceny artystów,
biorąc pod uwagę muzykalność uczestnika,
interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.
W konkursie mogą wziąć udział soliści z województwa
świętokrzyskiego, w kategorii wiekowej 12-18 lat,
którzy przygotują repertuar na bazie piosenek zespołu
„Chmielnikers”.

Wystawa fotograﬁczna„Kieleckie inaczej 2009”

26 czerwca, godz. 17
Miejsce: Galeria „Lakiernia”, ul. Zbożowa 4
Informacje: 041 344 11 77
Celem konkursu jest upowszechnianie fotograﬁi
jako formy ekspresji oraz promocja i dokumentacja
walorów krajobrazu miasta Kielce i regionu
w niebanalny sposób. Wernisaż ma za zadanie odkryć
piękno znanych i nieznanych miejsc, pokazać wszystko
to, co zachwyca w Kielecczyźnie.

7. Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie

12-14 czerwca, godz. 11
Miejsce: Europejskie Centrum Bajki, Pacanów
Informacje 041 37 65 088
Trzydniowa, bogata w atrakcje, impreza dla dzieci
i młodzieży na pewno ściągnie do Pacanowa dużą
publiczność. Swój udział w Festiwalu już zapowiedzieli:
Dorota Zawadzka, czyli Superniania, Katarzyna
Łaniewska – bardziej znana jako Babcia Józia z serialu
„Plebania” czy Babcia z programu „Ziarno” oraz Jacek
Wójcicki, którego nie trzeba przedstawiać.

Wakacyjny kabareton

27 czerwca, godz. 20
Miejsce: Galeria Amﬁteatr„Kadzielnia”
Informacje: 041 344 27 51, 041 344 49 42
Na deskach amﬁteatru wystąpią najbardziej popularne
kabarety polskiej sceny rozrywkowej. Kabaret Pod
Wydrwigroszem, Kabaret Młodych Panów, Kabaret
Skeczów Męczących, Formacja Chetelet. Gospodarzem
Kabaretonu będzie: Jerzy Kryszak.

Przepisy
kulinarne
Prezentujemy kolejne przepisy przygotowane na ogłoszony
przez wojewodę konkurs „Świętokrzyska potrawa świąteczna”.
Trójniak Hołdowy
Składniki:
Ciasto drożdżowe - 50 dag mąki, 5 dag drożdży, 3 żółtka, 1 szklanka
mleka, 6 dag masła, 10 dag cukru, szczypta soli.
Masa serowa - 15 dag sera tłustego, 1,5 dag masła, 5 dag cukru,
1 żółtko, troszkę wanilii.
Masa makowa - 15 dag maku, 5 dag cukru, 1,5 dag masła, 2 krople
olejku migdałowego.
Sposób przyrządzenia: Mąkę przesiewamy na stolnicę, dodajemy drożdże, posypujemy cukier na wierzch
drożdży, przysypujemy mąką, dodajemy miękkie masło,
szczyptę soli i żółtka. Potem wyrabiamy ręką i dolewamy
ciepłe mleko. Wyrobione ciasto odstawiamy na 15 minut.
Następnie znów wyrabiamy i rozwałkowujemy na ok.
1 cm. Szklanką wykrawamy kółeczka, kładziemy masę
i zlepiamy dokładnie. Kształtujemy kule wielkości małego jabłka, układając zlepioną częścią w dół ciasno jedna
przy drugiej. Najlepiej wychodzą na foremce wysmarowanej tłuszczem i posypanej mąką układane w koło.
Gotowe odstawiamy na ok. 15 - 20 min, potem jajkiem
i pieczemy ok. 40 - 50 min. A gdy trójniak się zarumieni,
sprawdzamy patyczkiem, czy jest upieczony.
Przepis przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Drożejowicach.

Zupa partyzancka
Składniki (przepis na 20 litrów):
1 kg całego grochu, l kg pęczaku, 1/2 kg różnych warzyw, 1 golonka,
1/2 kg żeberek, 30 dag kiełbasy, sól, pieprz.
Sposób przyrządzenia: Groch namoczyć kilka godzin
wcześniej w letniej wodzie, ugotować razem z mięsem
i warzywami do miękkości. Wyjąć mięso, pokroić
w kostkę, zmieszać ponownie z zupą razem z oddzielnie
ugotowanym pęczakiem. Przyprawić do smaku.

Śliwoszki
Składniki:
25 dag suszonych śliwek, 1 jajko, 1 łyżka cukru, 1/2 szklanki piwa,
3/4 szklanki mąki, skórka z cytryny, olej do smażenia.
Sposób przyrządzenia: Śliwki gotować 10 minut razem
ze skórką z cytryny. Mąkę wymieszać z piwem, dodać
żółtko i cukier. Z białka ubić pianę i delikatnie wymieszać z resztą ciasta. Ugotowane śliwki maczać w cieście
i smażyć na oleju. Gotowe posypać cukrem pudrem,
kakao bądź cynamonem.
Przepisy przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich
„Macierzanka” w Miedzianej Górze.
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