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Fotofelieton
Tradycją jest ubieranie w świąteczne ozdoby żywych
świerków rosnących przed gmachem urzędu wojewódzkiego. Jak na razie, do zawieszenia lampek wystarczy
zwykła drabina, jednakże już za kilka lat…

Konkurs dla czytelników
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
Urodzony w Sandomierzu autor „Melodii na Psałterz polski” to Mikołaj Gomółka.
Mikołaj Gomółka, renesansowy kompozytor, urodził się ok. 1535 w Sandomierzu, zmarł po roku 1591.
Już od najmłodszych lat związany był z dworem króla Zygmunta Augusta, gdzie śpiewał, a później grał na
instrumentach dętych (był między innymi nadwornym
ﬂecistą i trębaczem króla). W 1563 r. wrócił na jakiś czas
do Sandomierza. Przebywał na dworze biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego. Jego losy po 1590 roku,
kiedy to został członkiem kapeli kanclerza Jana Zamoyskiego, nie są znane. Jego najsławniejsze, wydrukowane
za życia i jedyne zachowane do dziś dzieło to Melodie
na Psałterz polski (wydane w Krakowie w 1580), skomponowane do poetyckiego tłumaczenia psalmów biblijnych dokonanego przez Jana Kochanowskiego (poeta
poprosił Gomółkę o dokomponowanie muzyki do jego
Psałterza Dawidowego). Melodie zawierają 150 krótkich utworów utrzymanych w układzie czterogłosowym.
Jest to pierwsze znane opracowanie muzyczne wszystkich 150 psalmów.
Nagrodę w naszym konkursie otrzymuje p. Dominik
Słoń. Gratulujemy!

Nasze kolejne pytanie:
Fotograﬁa przedstawia charakterystyczny fragment ceglanego późnoromańskiego portalu w jednym z zabytkowych
kościołów w naszym regionie.
Jaki to kościół?

Na odpowiedzi czekamy do 25 stycznia 2008 roku, pod
numerem telefonu 342 12 32 lub pod adresem poczty
elektronicznej anna.zmudzinska-salwa@kielce.uw.gov.pl
(prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu
kontaktowego).
Wśród czytelników, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy nagrody.
Wydawca:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
www.kielce.uw.gov.pl
tel. 041 344 29 56, fax 041 344 48 32
e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl
Miesięcznik redaguje Biuro Prasowe Wojewody
tel. 041 342 12 44
(Anna Żmudzińska-Salwa – rzecznik prasowy wojewody)
e-mail: anna.zmudzinska-salwa@kielce.uw.gov.pl
Skład i łamanie: Color Press Wydawnictwo
www.colorpress.com.pl
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Grudniowy przegląd wydarzeń
•••
Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba uhonorowała odznaczeniami państwowymi zasłużonych działaczy Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Spotkanie odbyło się w ramach Światowego Dnia
Walki z Cukrzycą. - Jesteście Państwo największymi orędownikami zdrowego życia
w społeczeństwie. Bardzo
ważne jest to, że Prezydent
RP docenia Państwa wysiłki w pracy edukacyjnej
przyznając Krzyże Zasługi. Cieszę się, że w naszym
regionie są osoby, które zostały w ten sposób uhonorowane. Życzę Państwu wiele wytrwałości na tej niełatwej
drodze, którą obraliście - powiedziała wojewoda.
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą ustanowiono
w 1991 roku.
•••
Wojewoda otworzyła w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim wystawę ﬁlatelistyczną „Między lądem
a morzem”. Składały się na nią zbiory walorów ﬁlatelistycznych kolekcjonerów z Pomorza, Poznania, Krakowa
oraz Kielc. Ekspozycja była
prezentowana w ramach
obchodów 150. rocznicy
urodzin Josepha Conrada
Korzeniowskiego. UNESCO ogłosiło rok 2007
„Rokiem Conrada”. Wystawę można było oglądać w holu
„okrąglaka” ŚUW do 7 grudnia.
•••
Wojewoda spotkała się z prezydentami miast, burmistrzami i wójtami z województwa świętokrzyskiego.
- Moim priorytetem jest podnoszenie rangi naszego
województwa. Jestem otwarta na współpracę w każdej
sprawie, która będzie służyć rozwojowi regionu
i sprzyjać jego mieszkańcom – mówiła wojewoda. Zaprezentowała również swoje zamierzenia
na najbliższe lata. - Szczególną troską jest budowa dróg
i usprawnienia komunikacji. Zadaniami, które będą
miały równie ogromne znaczenie dla województwa
będą dotyczyć promocji wszystkich inicjatyw obywatelskich związanych z aktywizacją społeczności lokalnych
oraz wypoczynku i opieki dla dzieci ze świętokrzyskich
przedszkoli – podkreśliła wojewoda.
•••
Krzyżami Zasługi odznaczyła wojewoda honorowych
dawców krwi. Spotkanie, na zakończenie Dni Honorowego Krwiodawstwa, odbyło się w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach. Jak podkreślił dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

w okresie od 31 listopada
2006 roku do końca października 2007 roku w naszym województwie od ponad 16 tys. dawców pobrano
25 tysięcy donacji, czyli
11 tys. 600 litrów krwi. Z tej
liczby młodzież oddała ponad 2.000 litrów tego bezcennego leku.
•••
Z byłymi pracownikami Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach spotkała się wojewoda. Uroczystość odbyła
się z okazji Dnia Seniora. - To ogromny zaszczyt móc
spotkać się z pracownikami, którzy sumiennie tworzyli
misję i strategię tego urzędu. Cieszę się, że wciąż odnajdujecie Państwo więź z Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim stale przybywając
na spotkania takie jak dzisiejsze – mówiła Bożentyna
Pałka-Koruba. W spotkaniu
wziął udział dyrektor generalny ŚUW Sławomir Neugebauer, który przemawiając do emerytowanych pracowników
życzył im cierpliwości i rozwagi w ocenie obecnych dokonań urzędników.
•••
Betlejemskie Światełko Pokoju przekazali wojewodzie
harcerze z kieleckiej chorągwi ZHP. Światełko zostało zapalone 30 listopada w Betlejem, do Polski dotarło m.in.
poprzez Austrię i Słowację. - Oby dawało dużo ciepła
i światła przy podejmowaniu ważnych decyzji - życzył
wojewodzie komendant Dariusz Bińczak. Betlejemskie
Światełko Pokoju zostało
przekazane dyrektorom wydziałów ŚUW. Harcerze dostarczyli je również do szkół
i szpitali w całym województwie świętokrzyskim. Z Polski światełko powędrowało za wschodnią granicę.
•••
Młodszy inspektor Mirosław Schossler został nowym
komendantem wojewódzkim świętokrzyskiej policji.
W uroczystości oﬁcjalnego przejęcia obowiązków
uczestniczyła wojewoda. - Gratuluję objęcia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Życzę Panu skutecznych
działań, do których z pewnością przyczyni się Pańskie
doświadczenie oraz sukcesy świętokrzyskiej policji.
To bardzo ważny moment
dla mieszkańców województwa, a jedynymi,
którzy nie powinni dziś
odczuwać zadowolenia to
przestępcy - mówiła, witając nowego komendanta, wojewoda. Mirosław Schossler
ma 40 lat, a w resorcie służy od 1991 roku.
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Temat miesiąca

Bądźmy widoczni na drodze
„Bezpieczeństwo zależy od tego, czy osoby przebywające na jezdni są widoczne dla innych użytkowników
dróg” – w myśl tej zasady od lutego będzie realizowana trzecia już edycja akcji wojewody świętokrzyskiego
„Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny”. Tym razem,
oprócz najmłodszych mieszkańców naszego regionu,
adresatami kampanii będą również osoby starsze.

Trochę historii…
Pomysł kampanii zrodził się w maju 2006 roku. Pierwszą odpowiedzią na pytanie, co jeszcze można zrobić, aby
poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu
ulicznym, były bezpłatne kursy na kartę motorowerową, które wojewoda zorganizował właśnie z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu. W zajęciach,
które trwały przez całe wakacje wzięło udział ponad 500
dzieci. Każde z nich bezbłędnie zdało egzamin i otrzymało kartę motorowerową. Tak zaczęła się I edycja kampanii wojewody „Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny”.
Po rozpoczęciu roku szkolnego wojewoda zaplanował
spotkania z uczniami kilkunastu szkół w całym regionie.
Rozpoczął je happening z udziałem dzieci przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim. Podczas imprezy
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uczniowie uczestniczyli w konkursach na temat bezpieczeństwa na jezdni, dowiedzieli się również, dlaczego tak
ważne jest ostrożne poruszanie się po drogach. Wszystkie dzieci otrzymały światełka odblaskowe. Takie same
upominki dostali uczniowie szkół, które odwiedził wojewoda. Na każdym spotkaniu dzieciaki uczestniczyły
w krótkich lekcjach z podstawowych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Do II edycji akcji, we wrześniu i październiku ubiegłego
roku, po konsultacjach z policjantami, wojewoda wybrał
trzy miejsca: Szkoła Podstawowa w miejscowości Gózd
w gminie Łączna, położona przy krajowej „siódemce”,
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach (przy drodze krajowej nr 73) oraz Szkoła Podstawowa w Bilczy, również
przy drodze nr 73. Według opinii specjalistów są to jedne
z najbardziej niebezpiecznych miejsc w województwie,
które znajdują się na drodze uczniów do szkoły.
Pierwsze spotkanie odbyło się w szkole w Góździe.
Na odcinku krajowej „siódemki” znajduje się przejście
dla pieszych, po którym codziennie do szkoły przechodzi blisko 200 dzieci. Akcja rozpoczęła się punktualnie
o godz. 7 rano. Na prośbę wojewody w pobliżu przejścia
ustawił się patrol policji. Funkcjonariusze wraz z uczniami i przedstawicielami wojewody kontrolowali przejeż-
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dżających kierowców. Ci, którzy jechali zbyt szybko zostali zatrzymywani i pouczani, natomiast kierowcy jadący
zgodnie z przepisami byli chwaleni za ostrożną jazdę
i otrzymywali światełka odblaskowe. – To bardzo ciekawy pomysł. Dzieci muszą być widoczne na drodze, a takie
akcje są bardzo potrzebne zwłaszcza na tak ruchliwych
trasach – mówiła pani Edyta, która była jednym z kierowców jadących bardzo
bezpiecznie. - Zwrócenie
uwagi na takie miejsca jak
to jest bardzo potrzebne,
bowiem natężenie ruchu
jest tutaj ogromne. Prowadzenie akcji o charakterze prewencyjnym
z pewnością przyczyni
się do uniknięcia nieszczęśliwych wypadków
– podkreślił Romuald
Kowaliński, wójt gminy
Łączna, który brał udział
w jednej z kontroli. Możliwość uczestniczenia w
zatrzymywaniu jadących
zbyt szybko kierowców
spodobała się również
dzieciakom. – Nie umknie
nam żaden pirat drogowy,
możemy posługiwać się
radarem, a kiedy widzimy kogoś, kto przekracza
prędkość natychmiast mówimy o tym policjantom
– mówiły zgodnie.
W trakcie trwania kontroli sprawdzono również stan
techniczny autobusu szkolnego, który przywozi dzieci
do szkoły. Ze wszystkimi uczniami przedstawiciele wojewody spotkali się w szkole, gdzie przypominali im zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieciaki
otrzymały również światełka odblaskowe, które można
nosić na ręce i przypinać do tornistrów.
Podobnie wyglądała akcja w Szkole Podstawowej
nr 15 w Kielcach oraz w Bilczy. Od samego rana policjanci kontrolowali kierowców. Wszystkie dzieciaki zostały
również przeszkolone na temat bezpiecznego poruszania
się po drogach oraz dostały światełka odblaskowe ufundowane przez wojewodę.

Do akcji dołączają szkoły z całego regionu
Podczas pierwszej edycji kampanii, szkoły włączały się
w organizację kursów na kartę motorowerową umożliwiając swoim uczniom wyrobienie karty. Każdy, kto zdał
egzamin, stosowny dokument otrzymywał od dyrekcji
swojej szkoły. W ubiegłym roku uczniowie i pedagodzy
postanowili bardziej aktywnie przyłączyć się do akcji
wojewody.
Tak postąpiła Szkoła Podstawowa w Pilczycy (gm. Słu-

pia), która w ramach akcji zorganizowała dla uczniów
zawody promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Do rywalizacji przystąpiło ponad 200 dzieci ze szkół
podstawowych w Mninie, Wólce, Radwanowie i Pilczycy.
Uczniowie wzięli udział w konkurencjach promujących
bezpieczne poruszanie się po drogach – konkursie wiedzy o ruchu drogowym oraz praktycznym sprawdzianie

jazdy na rowerze. Dzieci zaprezentowały również programy artystyczne związane z zasadami ruchu drogowego.
Od przedstawicieli wojewody uczniowie dostali światełka odblaskowe, a szkoły, które wzięły udział w konkurencjach - pamiątkowe puchary.

Poszerzamy zasięg kampanii
III edycja akcji wojewody „Zawsze widoczny, zawsze
bezpieczny” rozpocznie się już w lutym. Potrwa ona cały
rok, a w tym czasie przedstawiciele wojewody oraz funkcjonariusze świętokrzyskiej „drogówki”, którzy jak co
roku pomagają w kampanii na prośbę wojewody, będą
odwiedzać szkoły i przedszkola w całym regionie. Tegoroczna akcja będzie się jednak nieco różnić od poprzednich, bowiem adresatami będą również osoby starsze.
– Tym razem akcja skierowana zostanie również do osób
starszych, ponieważ z roku na rok wzrasta liczba wypadków drogowych z ich udziałem – mówi Anna Żmudzińska-Salwa, szef gabinetu wojewody świętokrzyskiego.
Aby dotrzeć do jak największej liczby osób odwiedzane
będą instytucje gminne, paraﬁe oraz domy pomocy społecznej i inne tego typu placówki.
Pierwsze wizyty już na początku lutego.
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Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Regulowanie
gospodarki odpadami
W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim można załatwić sprawy związane z regulowaniem gospodarki odpadami dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obligatoryjny
obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W celu załatwienia formalności należy złożyć wniosek
w zależności od charakteru sprawy:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3. Określone informacje przypadku przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
4. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
5. Określone informacje dla prowadzących działalność
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania oraz zbierania i transportu.

Świętokrzyska
potrawa świąteczna
Karp po rytwiańsku okazał się niekwestionowanym
zwycięzcą II edycji konkursu wojewody na „Świętokrzyską potrawę świąteczną”. Finałowa gala, połączona
z prezentacją zgłoszonych potraw, odbyła się 8 grudnia
w wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Na wyborze najlepszej potrawy jednak się nie skończy.
Podczas ﬁnału jury pod przewodnictwem znanego
kucharza Macieja Kuronia oceniło 14 regionalnych smakołyków, które zwyciężyły w powiatowych eliminacjach
konkursu. Jurorom najbardziej przypadł do gustu karp
po rytwiańsku przygotowany według przepisu Ireny Pogorzelskiej z gm. Rytwiany. Drugie miejsce przyznano
gęsi w sosie śliwkowo-selerowym według receptury Elżbiety Boryckiej z gm. Klimontów, a trzecią lokatę uzyskał
siekaniec dworski sporządzony przez Halinę Bodzioch
z gm. Słupia Jędrzejowska.
Poza potrawami, jury oceniało również prezentację
poszczególnych stoisk. Dodatkowe nagrody w tej kategorii przyznano stoiskom powiatów skarżyskiego,
pińczowskiego oraz koneckiego. Nagrody zwycięzcom
wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, zapowiadając jednocześnie, że na wyborze najlepszej potrawy się
nie skończy.

Szczegółowy wykaz potrzebnych informacji do ww.
zagadnień znajduje się na stronie internetowej ŚUW
– www.kielce.uw.gov.pl
W zależności od specyﬁki załatwianej sprawy należy
również wnieść odpowiednią opłatę:
1. za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2000 zł
2. za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, zbierania
lub transportu 600 zł
3. za zmianę pozwolenia 1000 zł
4. za zmianę zezwolenia 300 zł.
Wszystkie formalności związane ze sprawą należy załatwiać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ŚUW – Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony Powierzchni Ziemi
i Powietrza, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
tel. (41) 342 15 42, 342 17 01, numer pokoju 527.
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Już w styczniu najwięksi restauratorzy z całej Polski
otrzymają propozycję umieszczenia w swoich menu
regionalnych potraw pochodzących z naszego województwa. Natomiast na kwiecień zaplanowano międzynarodową konferencję z udziałem ambasadorów i właścicielami restauracji, na której zaprezentowane zostaną
świętokrzyskie potrawy. – W ten sposób chcemy promować województwo świętokrzyskie jako miejsce do spędzania miłego czasu i odpoczynku – mówi Anna Żmudzińska
– Salwa, szef gabinetu wojewody.
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Wieści z urzędu
W krajowej czołówce
Województwo świętokrzyskie zajmuje drugie miejsce
w kraju pod względem stopnia zaawansowania realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. - Wartość przekazanych dotychczas płatności wyniosła ponad 395 milionów złotych, co stanowi
78,34% środków dostępnych na lata 2004 – 2006. W ramach Programu w województwie świętokrzyskim podpisano 448 umów na realizację projektów, z czego 252 projekty zostały zakończone – poinformował Jacek Sułek,
dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W wyniku realizacji Programu do końca I półrocza
2007 r., m.in.: zmodernizowano i wybudowano 216,65
km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
wybudowano 473,39 km sieci wodociągowych oraz
361,76 km sieci kanalizacyjnych, wybudowano lub zmodernizowano 8 oczyszczalni ścieków oraz 1 stację uzdatniania wody. Dzięki funduszom pozyskanym ze ZPORR
zakupiono 97 urządzeń medycznych, m.in.: mammograf,
aparat USG, aparat RTG, endoskopy. Ponadto w ramach
Programu udzielono wsparcia inwestycyjnego mikroprzedsiębiorstwom działającym na terenie województwa. Program ZPORR wspiera również projekty mające na celu promocję przedsiębiorczości oraz szkolenia
dla osób przekwaliﬁkowujących się lub podnoszących
swoje kwaliﬁkacje zawodowe, a także stypendia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Ciekawsze projekty zrealizowane w ramach ZPORR
to odrestaurowanie ulicy Sienkiewicza w Kielcach, zmodernizowanie przestarzałego i zdewastowanego obiektu sportowego przy ul. Ściegiennego w Kielcach w nowoczesny Stadion Piłkarski czy też odrestaurowanie
Kolegiaty Św. Marcina w Opatowie.

„Laur Świętokrzyski”
W styczniu rozpocznie się druga edycja Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski”. Celem
inicjatywy 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.
Do samorządów, mediów oraz przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych zostaną rozesłane
wnioski o nominowanie kandydatów do nagrody. Nad
przebiegiem eliminacji i wyborem ﬁnalistów czuwać będzie Kapituła Nagrody, która podobnie jak w poprzedniej edycji liczyć będzie 15 członków.- Do prac Kapituły
wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba zaprosi przedstawicieli środowisk nauki, kultury, biznesu, sportu i mediów
z regionu – mówi Anna Żmudzińska-Salwa, szef

Gabinetu Wojewody. Z grona nominowanych
przedstawiciele kapituły
przedstawią wojewodzie
laureatów w czterech kategoriach: „Przedsiębiorstwo Polskie w Regionie”,
„Gmina Roku”, „Człowiek Roku” oraz „Dziennikarz Roku” . Jednak
ostateczną decyzję co do
zwycięzców podejmuje wojewoda - dodaje
A.Żmudzińska-Salwa.
Wojewoda przyznaje
nagrodę jednej osobie
lub podmiotowi w każdej z kategorii, może
również zrezygnować
z przyznania nagrody.
Na wniosek Kapituły
wojewoda może wybrać
kandydata w kategorii „Laur Specjalny”. - Nagroda „Laur
Świętokrzyski” ma charakter honorowy. Nominowani
i laureaci nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyﬁkacji ﬁnansowych, ulg podatkowych, czy innych ułatwień w prowadzeniu działalności – wyjaśnia Anna Żmudzińska-Salwa. - Otrzymują oni dyplom i statuetkę, mają
także prawo używać we wszelkich materiałach ﬁrmowych
i reklamowych tytuł „Laureat Nagrody Wojewody Laur
Świętokrzyski”.
Uroczysta gala ﬁnałowa zaplanowana jest na 28 marca.

Wojewoda poznaje potrzeby mieszkańców
Ankiety przygotowane przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego jeszcze w styczniu
traﬁą do mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
Poprzez te badania wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba
chce poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców regionu.
Ankiety będą zawierać pytania dotyczące m.in. ustalenia priorytetów w realizacji najważniejszych dla województwa inicjatyw, sposobach informowania społeczeństwa o sprawach dotyczących regionu oraz jakie
elementy funkcjonowania administracji publicznej należałoby poprawić, a jakie nie potrzebują takich zmian.
– Takie działanie pozwoli na jak najbardziej precyzyjne
przygotowanie wszelkich inicjatyw i kampanii, które będą
adresowane do mieszkańców województwa. W ten sposób
będzie można jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby obywateli – podkreśla wojewoda.
Ankiety dostępne będą w urzędach gmin.
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Z Unią na Ty

ABC rolnika

Polska w streﬁe
Schengen

Ekologia i co dalej…

Układ z Schengen został zawarty w miejscowości
Schengen w Luksemburgu 14 czerwca 1985 roku. Porozumienie znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi, a w zamian za
to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa
i polityki azylowej. Układ dotyczy również współpracy przygranicznej policji.
W związku z wejściem Polski do strefy Schengen,
od 21 grudnia 2007r. zniknęły kontrole na przejściach
lądowych i morskich, a od 29 marca 2008 r. – nie będzie kontroli na lotniskach.
Oznacza to, że m.in. do Niemiec, Czech, Słowacji
i Litwy możemy podróżować bez oczekiwania na odprawę. Granice można przekraczać niemal w dowolnym miejscu, co jest ułatwieniem dla turystów, którzy
czasami nieświadomie przekraczają granice sąsiadów.
Strażnicy graniczni z przejść przeniosą się na trasy międzynarodowe i dojazdowe do granicy. Pojawią
się też tzw. grupy mobilne - zespoły patrolowo-interwencyjne, których zadaniem będzie sprawdzanie
dokumentów, legalności pobytu cudzoziemców oraz
zapobieganie przemytowi..Jeśli chodzi o zasady podróżowania i przebywania na terytorium Polski obywateli
krajów trzecich (spoza obszaru Unii Europejskiej) należy podkreślić, że polskie wizy, wydane przed dniem
wejścia Polski do strefy Schengen, tj. 21 grudnia br.,
nie staną się automatycznie wizami Schengen i nie
będą uprawniały do poruszania się po całym obszarze
Schengen, lecz jedynie po terytorium Polski.
Od dnia wejścia Polski do strefy Schengen, konsulaty polskie wydają wizy pobytowe jednolite (Schengen)
o symbolu C, które uprawniają do wjazdu i pobytu na
terytorium państw obszaru Schengen lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających przez okres
nie przekraczający 3 miesięcy w okresie 6 miesięcy,
licząc od dnia pierwszego wjazdu na to terytorium.
Wystawiane przez konsulów polskich od 21 grudnia 2007 r. wizy pobytowe krajowe o symbolu D (wizy
na okres pobytu dłuższy niż 90 dni) upoważniają
do wjazdu i pobytu jedynie na terytorium Polski.
Jedną z konsekwencji wejścia Rzeczpospolitej Polskiej
do strefy Schengen jest możliwość podróżowania
i przebywania na jej terytorium przez obywateli krajów trzecich bez konieczności posiadania wizy Schengen, na podstawie zezwoleń pobytowych wydanych
przez jedno z państw obszaru Schengen przez okres
nie przekraczający trzech miesięcy. Muszą być jednak
spełnione ogólne warunki wjazdu i pobytu na terytorium obszaru Schengen, m.in. cudzoziemiec musi
posiadać ważny dokument podróży oraz potraﬁć uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu.
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W powiecie włoszczowskim z roku na rok przybywa
producentów ekologicznej żywności. To dla wielu rolników nisza, która pozwala im nie tylko przetrwać, ale też
zaistnieć. Lokalni rolnicy coraz częściej to dostrzegają.
Jedni z konieczności, w związku z coraz trudniejszym
zbytem plonów, inni dzięki temu liczą na możliwość wypromowania swojej działalności, jeszcze innych skusiły
dotacje do ekoprodukcji i coraz bardziej wymagające potrzeby konsumentów.
Problemy ze sprzedażą, uzyskanie odpowiedniej ceny
gwarantującej opłacalność oraz stabilność produkcji
skłoniły rolników do poszukiwań nowych rynków zbytu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników w dniu
29 października w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie pracownik Działu Ekologii i Ochrony Środowiska Powiatowego Zespołu Doradczego zorganizował
i przeprowadził spotkanie marketingowe rolników posiadających gospodarstwa ekologiczne z ﬁrmą kontraktującą i skupującą produkty rolne „BIO-CONCEPT PLUS”
z Sieniawy.
W części prezentacji ﬁrmy swoją ofertę przedstawił
prezes - Andrzej Brzyski. Oferta dotyczyła podjęcia
współpracy z rolnikami produkującymi metodami ekologicznymi w dziedzinie produkcji i skupu ekologicznych:
• zbóż i ziemniaków,
• owoców i warzyw,
• tuczników, macior, opasów, jałówek, krów, cieląt, itp.
Jak twierdził przedstawiciel spółki, ﬁrma podchodzi
poważnie do każdego kontraktu, a jednocześnie bardzo
elastycznie. Współpraca jest ukierunkowana na długofalową i satysfakcjonującą działalność, prowadząc do uzyskania wysokiej ceny za wyprodukowane ekologiczne
produkty rolne.
Sprzedaż będzie odbywała się na korzystniejszych warunkach, z możliwością uzyskania wysokiej ceny za wyprodukowane ekologiczne produkty rolne, uzgodniono
już pierwsze ustalenia i zawarto transakcje.
Wysoka frekwencja na szkoleniu świadczyła o celowości organizowania tego typu spotkań, które prawdopodobnie zaowocują podpisaniem przez rolników umów
kontraktacyjnych.
Stabilizacja, pewność jutra, wyraźnie sprecyzowane
zadania są potrzebne w każdej branży, a związanie się
umową kontraktacyjną z jednostką skupującą daje pewną gwarancję.
opr. Joanna Stefańczyk
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Razem bezpieczniej
Współpraca przy budowaniu lokalnych systemów
bezpieczeństwa będzie w przyszłym roku jednym
z głównych zamierzeń wojewody świętokrzyskiego
w ramach programu „Razem bezpieczniej”.
Chodzi o zintegrowanie działań, które dotyczą programów związanych z bezpieczeństwem, a realizowane
są przez samorządy niezależnie od siebie, czyli m.in.
gminne programy proﬁlaktyki alkoholowej, programy
edukacyjne w szkołach i domach kultury oraz projekty dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych
i zamieszkania, itp. – Na bazie doświadczeń samorządów,
które zgłosiły akces do programu, w walce z patologiami
i przestępczością, będziemy budować lokalne systemy bez-

pieczeństwa odwołujące się do wszystkich programów poruszających tematykę bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia społecznego. W tym celu należy scalić wszystkie
projekty i opracować schemat kogo i w jaki sposób one
dotyczą, aby uzyskać jak najbardziej efektywne działania
– mówi Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody ds.
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.
Zintegrowanie tych programów ma zostać dokonane na bazie działalności międzyinstytucjonalnej grupy
odpowiedzialnej za promocję bezpieczeństwa w swojej
wspólnocie. Tak skonstruowany program byłby projektem długookresowym, obejmującym całą ludność bez
względu na wiek, płeć i sytuację, w jakiej się znajduje.

Świąteczny konkurs
Uczniowie z 35 szkół i placówek specjalnych województwa świętokrzyskiego uczestniczyli w konkursie
na „Najciekawszą kartkę świąteczną” organizowanym
przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Do rywalizacji zostało zgłoszonych 397 prac. Oceniając
je, komisja konkursowa brała pod uwagę pomysł, technikę wykonania, estetykę i samodzielność. Uroczysty ﬁnał
odbył się 19 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych im. Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Kielcach. Wręczono nagrody w czterech kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe klasy 1-3, szkoły podstawowe klasy
4-6, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Do
konkursu przystąpiły również szkoły ogólnodostępne i dla nich organizatorzy postanowili przyznać wyróżnienia.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
1. Marta Nawara - Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kielcach,
2. Karolina Latkowska - Gimnazjum Specjalne nr 17
w Kielcach,
3. Dorota Górniak - Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie.

Lista laureatów w poszczególnych kategoriach:
W kategorii szkoła podstawowych - klasy 1-3:
1. Agata Gierczyk - Zespół Szkół Specjalnych
w Czarnieckiej Górze,
2. Monika Boryka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kazimierzy Wielkiej,
3. Paulina Kwapisiewicz - Zespół Szkół Specjalnych
w Czarnieckiej Górze.
W kategorii szkół podstawowych – klasy 4-6:
1. Radosław Mgłosiek - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie,
2. Dorota Król - Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna
w Kielcach,
3. Dorota Prokop - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Jędrzejowie.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1. Emil Wójcik - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Skarżysku Kamiennej,
2. Agata Wojda - Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2
w Skarżysku Kamiennej,
3. Arleta Sobczyk - Szkoła Zawodowa Specjalna przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
w Kielcach.
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Kulturalny eksport

Poznaj świętokrzyskie zakątki

W antykwariacie

Pustelnia
Złotego Lasu

Wyobraźmy sobie taką sytuację: spory tłumek ludzi
spędza długie (czasem nawet nocne) godziny w antykwariacie niekoniecznie buszując między półkami
pełnymi książek. Dyskutują za to zawzięcie lub słuchają uważnie tego, co mają do powiedzenia ludzie siedzący pośrodku sali. Niezbyt zorientowani w temacie
przechodnie zadają sobie pytanie: co się tam dzieje?
Jednakże duża część osób spacerujących kielecką ulicą Sienkiewicza doskonale wie, że to zapewne kolejna
z imprez kulturalnych organizowanych przez Antykwariat Naukowy Andrzeja Metzgera.
Bowiem antykwariat ów to nie tylko miejsce,
gdzie można kupić lub sprzedać książki, stare graﬁki
czy mapy. Z czasem stał się on swoistą instytucją kultury, a to za sprawą grupy zapaleńców (oczywiście
z załogą antykwariatu na czele), którzy postanowili
zapewnić mieszkańcom miasta i regionu godziwą rozrywkę w postaci otwartych dla wszystkich tematycznych spotkań, wystaw prac plastycznych promujących
młodych artystów czy wystaw fotograﬁi.
Najbardziej popularne są dziś słynne już „Głośne
Czytania Nocą”, które za każdym razem po brzegi
wypełniają sale antykwariatu zarówno stałymi bywalcami, jak też coraz to nowymi gośćmi. Tych nocnych
spotkań odbyło się dotychczas 26. W skrócie polegają one na tym, że jedni czytają mniej lub bardziej
poważne fragmenty wszelakiej literatury, drudzy zaś
oceniają interpretacje czytających i je komentują.
Na większość „czytań” zapraszani są specjalni goście.
W imprezie poświęconej przygodom dobrego wojaka
Szwejka uczestniczył słynny szwejkolog Leszek Mazan, w żeglarskim „głośnym czytaniu” wziął udział
legendarny kapitan Krzysztof Baranowski, a o twórczości Agnieszki Osieckiej rozmawiała z uczestnikami
spotkania Agata Passent.
Antykwariat Naukowy jest także miejscem lekcji
księgarskich dla uczniów, wielu aukcji charytatywnych,
spotkań biblioﬁlskich, konkursów czytelniczych.
I oby nie było wątpliwości: jest to jeden z najlepszych
polskich antykwariatów, gdzie każdy miłośnik książki
znajdzie coś dla siebie.
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Pokamedulski zespół klasztorny położony jest w lesie
niedaleko Rytwian. Historia tego miejsca rozpoczyna się
w sierpniu 1617 roku. Wtedy to kapituła generalna zakonu kamedułów zatwierdziła fundację wojewody krakowskiego, Jana Magnusa Tęczyńskiego i jego brata Gabriela,
wojewody lubelskiego. Zamierzeniem fundatorów było
wybudowanie klasztoru i osadzenie w nim eremitów
z kongregacji Monte Corona. Kamień węgielny położono 1 maja 1624 roku.
27 września
1637
roku
sufragan krakowski, ks. biskup Tomasz
Oborski dokonał konsekracji kościoła,
nadając
mu wezwanie
Zwiastowania
Panny Maryi.
Jednak klasztor nie był jeszcze całkowicie ukończony.
Po Tęczyńskich kolejnymi budowniczymi eremu byli
Izabela, córka fundatora i Łukasz Opalińscy.
Pokamedulski kościół został wzniesiony na planie prostokąta. Wewnątrz znajduje się długa, siedmioprzęsłowa
nawa przedzielona ołtarzem za którym mieścił się pierwotnie chór zakonny. Węższe części boczne przedzielone
przedsionkami mieszczą kaplice i zakrystię. Pod kaplicą południowo-zachodnią jest krypta grobowa Opalińskich, a pod kaplicą Ukrzyżowania – grobowiec Radziwiłłów. Wnętrze wypełnia niezwykle bogata dekoracja
stiukowa.
Na przestrzeni lat klasztor wraz z dobrami rytwiańskimi przechodził, dzięki dziedziczeniu, pod opiekę kolejnych rodów: Opalińskich, Lubomirskich, Sieniawskich,
Czartoryskich, ponownie Lubomirskich, Potockich,
a w końcu Radziwiłłów. Kolejni dobrodzieje klasztoru, otaczając go opieką, prowadzili prace remontowe,
a także wyposażali erem w nowe elementy.
16 czerwca 1820 roku, na mocy ustawy o zniesieniu
klasztorów, dokonano kasacji zakonu kamedulskiego.
Ostatni czterej zakonnicy przebywali w pustelni do 1825
roku, kiedy to przeniesiono ich do eremu warszawskiego.
Obecnie Eremus Silvae Aureae - Pustelnia Złotego
Lasu jest jednym z wielu obiektów w naszym kraju, będącym świadectwem historii, tożsamości i dziedzictwa
narodowego (więcej o dziejach eremu: www.pustelnia.
sandomierz.opoka.org.pl).
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Warto przeczytać

Kapłan - męczennik
Nowy Rok to czas
reﬂeksji, ale niezależnie od pory roku
warto czytać o postaciach nietuzinkowych prezentujących
ten szczególny rodzaj
postaw etycznych,
patriotycznych, bohaterskich - słowem
pozytywnych wzorów do naśladowania. W takiej właśnie
konwencji
chciałabym tym razem
polecić
Państwu
książkę, którą otrzymałam w prezencie podczas ostatniej
mojej wizyty w Końskich - „Życie, dzieło, męczeństwo
Ks. Kazimierza Sykulskiego”.
Książka została wydana z okazji beatyﬁkacji księdza
przez Jana Pawła II w czerwcu 1999 roku. Ten wybitny kapłan, patriotyczny działacz społeczny, ale przede

wszystkim człowiek wielkiego serca zasługuje na naszą
uwagę. Nie tylko ze względu na ostatni etap jego życia,
zwieńczonego męczeńską śmiercią w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, ale przede wszystkim ze względu na całość wspaniałej służby kapłańskiej i posługi
ludziom.
Publikacja, do której gorąco Państwa zachęcam, potwierdza opinię, że ks. Kazimierz Sykulski był wybitnym kapłanem i gorącym patriotą. To jednak co stanowi
o wyjątkowości tej postaci to, że był człowiekiem czyniącym to co czynić należy i w służbie innym nieugiętym
wobec żadnych nacisków.
Na wstępie wspomniałam, że książkę otrzymałam
podczas wizyty w Końskich. To rodzinne miasto księdza
Sykulskiego, tam się urodził i spędził dzieciństwo.
W tym roku, w 9. rocznicę beatyﬁkacji kapłana, mieszkańcy Końskich wzniosą pomnik upamiętniający jego
postać, a sam ks. Kazimierz Sykulski stanie się patronem
całego powiatu koneckiego.
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

Legenda jazzu
W grudniu zmarł
w wieku 82 lat Oscar
Peterson, legendarny gigant jazzu, pianista i kompozytor.
Do końca życia był
jednym z najbardziej szanowanych
i natychmiast rozpoznawalnych pianistów jazzowych.
O jego wielkości
jako muzyka decydowała budząca podziw słuchaczy
oszałamiająca technika, sceniczna osobowość i charyzma. Urodził się w 1925 roku w Montrealu. Początkowo
studiował grę na trąbce, jednak gruźlica, jaką przechodził sprawiła, że zrezygnował z tego instrumentu i zajął
się fortepianem. W rezultacie ciężkiej pracy ukształtował swą niezwykłą pianistyczną technikę. Jako 17-latek,
po wygraniu bez większego trudu w 1940 r. lokalnego
konkursu talentów, zaczął występować regularnie w radiu kanadyjskim i na klubowych estradach Ameryki. Od
tego czasu niemal bezgranicznie poświęcił się muzyce
jazzowej, studiując nagrania mistrzów: Arta Tatuma, Errola Garnera, Teddy’ego Wilsona i George’a Shearinga.
Swój pierwszy singiel wydał w wieku 19 lat. Począt-

kowo jego nagrania nie budziły entuzjazmu krytyków.
Jednakże w 1949 r. został zaproszony przez producenta
Normana Granza i zadebiutował w nowojorskiej Carnegie Hall. Od tego momentu rozpoczęła się prawdziwa
kariera. Największy sukces przyniosła mu współpraca
z gitarzystą Herbem Ellisem i basistą Rayem Brownem.
To znakomite trio nagrywało razem w latach w latach
1953-58. Artystyczny dorobek Oscara Petersona obejmuje setki nagrań studyjnych i koncertowych dokonanych
wraz z wielkimi gwiazdami: Louisem Armstrongiem,
Billie Holiday, Countem Basiem, Dizzym Gillespiem,
Zootem Simsem, Clarkiem Terrym, Joem Passem, Ellą
Fitzgerald, Stanem Getzem. Osiem razy otrzymał nagrodę Grammy Lata wielkiej kariery dowodziły niezmiennie
najwyższego standardu wykonawczego Petersona, były
też świadectwem ogromnej, kreatywnej roli jazzmana.
Dorobek pianisty obejmuje niezwykle szeroki wachlarz
repertuarowy: od śpiewników Cole’a Portera i Duke’a Ellingtona po napisaną w 1964 r. słynną „Canadiana Suite”.
W połowie lat 50. włączył do swego repertuaru modne
partie wokalne w stylu Nata Kinga Cole’a. Przez lata nie
ulegał jednak modom i nastrojom zachowując swój charakterystyczny styl.
Mimo ciężkiej choroby, jaką przeszedł w 1993 roku,
Oscar Peterson koncertował niemal do końca życia.
Na jazzowej scenie obchodził m.in. swoje 80. urodziny.
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Co, gdzie, kiedy?
Wodospady na rzece Skoga – wystawa fotograﬁi

4 stycznia
Miejsce: Ośrodek Kultury Ziemowit, ul. Mieszka I 79, Kielce
Informacje: 041 345 20 63
Wernisaż
fotograﬁi
Edwarda
Krukowskiego
„Wodospady na rzece Skoga”. Edward Krukowski
w czerwcu 2007 r. odbył samotna wędrówkę przez
góry i doliny Islandii. Wyprawa trwała trzy tygodnie
i zaowocowała dużym zestawem fotograﬁi wielu
interesujących obiektów. Jednym z nich jest rzeka
Skoga wraz z kilkudziesięcioma wodospadami,
których fotograﬁe stanowią główny motyw
prezentowanej wystawy.

Dyskusyjny Klub Filmowy „Seanse z sensem”

10 stycznia
Miejsce: Oratorium Świętokrzyskie, ul. 1-go Maja 57
Informacje: 041 3461575

Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– zespół Kakadu
13 stycznia
Miejsce: Sandomierz

Street Art – sztuka uliczna

15 stycznia
Miejsce: Galeria Lakiernia, ul. Zbożowa 4, Kielce
Informacje: 041 344 11 77
Wystawa sztuki ulicznej. Ekspozycję będzie można
oglądać do 14 lutego.

Ferie z tańcem

28 stycznia
Miejsce: Kielecki Teatr tańca, plac Moniuszki 2b, Kielce
Informacje: 041 361 27 46
Bezpłatne lekcje dla dzieci i młodzieży. Zajęcia
potrwają do 8 lutego.

Dyskusyjny Klub Filmowy „Seanse z sensem”

31 stycznia
Miejsce: Oratorium Świętokrzyskie, ul. 1-go Maja 57
Informacje: 041 3461575

Przepisy
kulinarne
Prezentujemy kolejne przepisy przygotowane na ogłoszony
przez wojewodę konkurs „Świętokrzyska potrawa świąteczna”.
Rytwiański karp w galarecie
Składniki: 1,20 kg karpia, 80 g suszonych śliwek bez pestek, 50 g rodzynek, 5 średnich cebul, 3 szklanki wody, 5 ziarenek ziela angielskiego,
2 liski laurowe, l pęczek włoszczyzny bez kapusty (2 marchewki, 2 pietruszki, 1/4 selera, natka pietruszki), odrobina białego wina, sól, pieprz, cukier
do smaku, 1-2 małych żelatyn, sok z cytryny do smaku.
Wykonanie:
Cebulę obrać, opłukać, skroić w grube kawałki, zalać wrzącą osoloną wodą. Dodać oczyszczone warzywa
i przyprawy ugotować. Oczyszczonego i wypatroszonego
karpia umyć i pokroić w dzwonka. Osolić, skropić sokiem
z cytryny i schłodzić w lodówce ok. 20-30 min. Włożyć
do wywaru i gotować 15-20 min na wolnym ogniu, pod
kontrolą, aby się karp nie rozgotował. Po wystudzeniu
usunąć bardzo delikatnie ości. Wywar przecedzić, dodać
rodzynki i chwilę zagotować. Śliwki namoczyć.
Do gotującego karpia dodać troszkę białego wina. Rybę
ułożyć na półmisku, udekorować, między dzwonka włożyć odsączone śliwki oraz rodzynki z wywaru. Dodać 2-3
łyżek żelatyny i rozpuścić w wywarze. Doprawić jeszcze
do smaku i zalać karpia tężejącym żelem.
Przepis przygotowany przez p. Irenę Pogorzelską ze Święcic
w gm. Rytwiany
(I miejsce w II edycji konkursu wojewody)

Gęś w sosie śliwkowo- selerowym
Składniki: pół gęsi, 2 łyżki miodu, duży seler, pół szklanki powideł śliwkowych, pół szklanki bulionu, sok z połowy cytryny, pół szklanki śmietany,
tłuszcz do smażenia, pieprz i sól
Wykonanie:
Gęś oczyścić, umyć, osuszyć i podzielić na porcje. Natrzeć solą, pieprzem, sokiem z cytryny i miodem, odstawić na około pół godziny. Na patelni rozgrzać tłuszcz,
obsmażyć porcję gęsi i przełożyć do brytfanny. Powidła śliwkowe rozprowadzić w gorącym bulionie, wlać
do mięsa. Seler obrać zetrzeć na tarce i obłożyć nim gęś.
Brytfannę nakryć, wstawić do rozgrzanego piekarnika
i piec podlewając gęś od czasu do czasu sosem z pieczenia i ewentualnie wodą. Pod koniec pieczenia wlać
do sosu śmietanę i wymieszać. Podawać z kluskami.
Przepis przygotowany przez p. Elżbietę Borycką z Konar
w gm. Klimontów
(II miejsce w II edycji konkursu wojewody)
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