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Fotofelieton
Mateusz przygotowuje nagrody dla zwycięzców konkursu „Mój lokalny patriotyzm”, zorganizowanego w ramach akcji wojewody „Przedszkolak”. Młodzi ﬁnaliści
z pewnością będą zadowoleni z otrzymanych prezentów.

Konkurs dla czytelników
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
Ta miejscowość to Kleczanów.
Kleczanów to jedna z najstarszych miejscowości w regionie. Istnieje od co najmniej IX wieku, o czym świadczy odkryte w miejscowym lesie cmentarzysko kurhanowe dawnej osady. Jak podaje Jan Długosz tutejsza paraﬁa
została założona w 990 r. Według miejscowej tradycji,
Kleczanów mógł mieć nawet status miasta. W 1240 r.
został jednak całkowicie zniszczony podczas najazdu
Tatarów. Ludność Kleczanowa została wymordowana,
zniszczeniu uległ też pierwotny kościół. Kolejny najazd
tatarski nastąpił w 1287 r. Na przełomie XIII i XIV wieku wieś została odbudowana. Do 1819 r. była własnością
klasztoru Norbertanek, najpierw w Krzyżanowicach,
a potem w Busku.
W pobliskim lesie od dawna znajdowano dziwne
przedmioty, m.in. siekierki z krzemienia, gliniane amfory, skorupy. Na początku lat 90. XX w. archeolodzy
odkryli tu cmentarzysko wczesnośredniowieczne (VIII-IX w.) złożone z 37 kurhanów.
Polanka położona obok kurhanów jest od lat miejscem
tradycyjnych zabaw mieszkańców Kleczanowa w Zielone
Świątki. Są one zwieńczeniem uroczystości religijnych,
których akcent stanowi procesja mieszkańców paraﬁi do
lasku kleczanowskiego. Tradycja ta nie znajduje żadnego
odbicia w źródłach kościelnych; żaden z odpustów kościelnych nie odbywa się też w Kleczanowie w Zielone
Świątki. Zjawiska te nabierają znaczenia wobec znanych
z przekazów źródłowych uroczystości strawy i tryzny,
jakie w średniowieczu odprawiano ku czci zmarłych
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na cmentarzach. Nasuwa się wobec tego pytanie: czy
wspominane święta nie są śladem dawnych igrzysk ku
czci zmarłych? Jeżeli tak, to byłby to rzadki fenomen ciągłości zwyczaju, odpowiednio zmodyﬁkowanego, trwającego ponad 1000 lat.
Nagrodę w naszym konkursie otrzymuje p. Marta
Zając. Gratulujemy!
Nasze kolejne pytanie:
W październiku tego roku przypada okrągła,
70 rocznica odsłonięcia jednego z kieleckich pomników. Jaki to pomnik?
Na odpowiedzi czekamy do 27 czerwca 2008 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
•••
W obchodach 63. rocznicy zakończenia II wojny światowej wziął udział wicewojewoda Piotr Żołądek. Uroczystości odbyły się przy kwaterze
poległych żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu wojennym
w Kielcach, gdzie pod pomnikiem oﬁar wicewojewoda złożył
kwiaty. Uroczystościom towarzyszyły patriotyczne wystąpienia oraz przemówienia na
temat udziału Polaków w II wojnie światowej i zwycięstwie nad faszyzmem.
•••
W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim otwarto
wystawę fotograﬁczną „My, Jaqaru”. Na ekspozycję składało się ponad 60 fotograﬁi, które zostały wykonane w
trakcie prac etnoekspedycji wśród Indian Jaqaru w Peru.
Ich autorem jest kielczanin - Marcin Stolarczyk, który
od 20 miesięcy mieszka w peruwiańskim dystrykcie Tupe.
Fotograﬁe przedstawiają m.in.
typowe dla Indian wykładane
kamieniami uliczki, niepowtarzalne stroje kobiet i mężczyzn,
Świętą Górę Tupinachaka, poletka zbudowane przez praprzodków oraz uroczystości tradycyjnego święta Matki
Boskiej Gromnicznej. Osoby goszczące na wernisażu,
dzięki połączeniu internetowemu mogli na żywo porozmawiać z autorem fotograﬁi, zadać mu pytania i posłuchać opowieści na temat życia w Peru.
•••
W ceremonii otwarcia ośrodka Pozytonowej Tomograﬁi Emisyjnej uczestniczyła wojewoda Bożentyna Palka-Koruba. Uroczystość odbyła się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
Pozytonowa Tomograﬁa Emisyjna (PET) jest nieinwazyjną metodą badania przebiegu procesów metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka. Dzięki tej
technice urządzenie pozwala na wczesną diagnostykę
chorób nowotworowych,
kardiologicznych i neurologicznych. Głównym celem działania kieleckiego
ośrodka PET jest m.in. poprawa skuteczności diagnozowania, terapii i monitorowania stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenie badań naukowych w dziedzinach związanych z technologią PET.
•••
Wojewoda podpisała ze starostą opatowskim Kazimierzem Kotowskim umowę o doﬁnansowanie „Budowy Szpitala Powiatowego w Opatowie” środkami pochodzącymi wyłącznie z budżetu państwa w wysokości
24.000.000 PLN, co stanowi 100% wartości projektu
w 2008 r. Projekt „Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie” jest kontynuacją inwestycji wieloletniej współ-

ﬁnansowanej w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego
województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2008”. Kontrakt zakładał, że budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie zostanie zakończona w 2008 roku przy założeniu
sﬁnansowania robót budowlano-montażowych w 2007 roku
zarówno ze środków budżetu
państwa (12.000.000 PLN), jak
i środków własnych beneﬁcjenta (756.000 PLN) oraz przewidywanym wsparciu w 2008 roku w wysokości 24.000.000
PLN z przeznaczeniem na dokończenie tych robót.
•••
Wojewoda wręczyła 16 osobom akty nadania obywatelstwa polskiego. W tym roku obywatelstwo polskie otrzymały już 22 osoby z województwa świętokrzyskiego.
- Życzę Państwu, aby nowa
ojczyzna przyjęła Was z otwartymi ramionami oraz dała
Wam wiele możliwości rozwoju. Znaleźliście bowiem dobre
miejsce do życia, które pozwoli stworzyć warunki do osiągania zamierzeń, jestem przekonana, że będziecie dumni
ze swojego narodu, a naród z Was - powiedziała wojewoda. Dziś akty nadania obywatelstwa polskiego odebrały
osoby z Ukrainy, Białorusi, Armenii oraz Libanu, Tunezji, Mołdawii i Turcji.
Osoby te dołączyły do grona 22 obywateli, wśród których w szesnastu przypadkach obywatelstwo zostało
nadane przez Prezydenta RP, a w pozostałych sześciu decyzje o przyznaniu obywatelstwa podjęła wojewoda.
•••
Wojewoda wręczyła nagrody laureatom konkursu
dziennikarskiego „Młodzi XXI wieku. Skąd przybywamy, jacy jesteśmy, dokąd zmierzamy”. Celem konkursu,
skierowanego do uczniów i studentów z całego regionu, było zachęcenie młodzieży do artykułowania swoich przemyśleń, problemów za pomocą profesjonalnych
technik dziennikarskich. Jego uczestnicy zostali podzieleni na trzy kategorie, ze względu na charakter szkoły,
do jakiej uczęszczają oraz na
dwie ze względu na przyjętą
formę dziennikarską, czyli
prasa lub media elektroniczne. Pierwsze miejsce w kategorii „Gimnazjum” zajęła Julia Bałdyga z Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku
- Zdroju, w kategorii „Liceum” zwyciężył Piotr Simlat
z VI L.O. im. J. Słowackiego w Kielcach, a w kategorii
„Student” laureatem została Malwina Sikora, studentka
I roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Wyższej Szkole Umiejętności. Organizatorami konkursu byli
wojewoda świętokrzyski oraz marszałek województwa
świętokrzyskiego.
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Temat miesiąca

Bezpiecznie w wakacje
Mnóstwo wolnego czasu, odpoczynek, wczasy, obozy,
kolonie, morze, jeziora, góry, ognisko, zabawa i śpiew,
i to najlepiej w takt piosenki „nic nie robić, nie mieć
zmartwień…” – wakacje. Tak, to już za 3 tygodnie.
I dla jednych będzie to oczywiście czas błogiego leniuchowania, dla innych jednak okres intensywnej pracy.
Dlaczego? Bo, parafrazując znane powiedzenie, ktoś
się nie bawi, aby bezpiecznie mógł się bawić ktoś.

Bezpieczny wypoczynek – udane wakacje
Na to, aby jak najlepiej i najbezpieczniej spędzić wolny
czas składa się wiele czynników, mniej więcej tyle samo,
ile istnieje zagrożeń. W każdym przypadku najważniejszy jest oczywiście zdrowy rozsądek, ale bez pomocy
wszystkich służb dbających o nasze bezpieczeństwo na
pewno mielibyśmy więcej problemów. I nie chodzi tutaj
głównie o ciągłe patrzenie nam na ręce i nieustanne obserwowanie naszego zachowania. Jednym z priorytetów
jest bowiem proﬁlaktyka. W zasadzie, tak jak w każdej
dziedzinie życia, lepsze jest zapobieganie problemom niż
borykanie się z ich skutkami. Do tego potrzebne jest zaangażowanie i skoordynowanie służb takich jak policja,
straż pożarna, pogotowie ratunkowe oraz różnego rodzaju ochotnicze pogotowia w zależności od miejsca naszego wypoczynku, czyli np. WOPR czy GOPR. Bardzo
ważnymi ogniwami w zapewnianiu nam bezpieczeństwa
są również inspekcje kontrolujące transport czy też stan
sanitarny wód w akwenach.
I chyba śmiało możemy powiedzieć, że współpraca tych
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wszystkich podmiotów w połączeniu z naszym zdrowym
rozsądkiem jest gwarancją na spędzenie udanych wakacji i bezpieczny powrót do domu.

Bezpieczne wakacje w regionie świętokrzyskim
Tradycją stały się już, dotyczące wypoczynku letniego, posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Reagowania
Kryzysowego pod przewodnictwem wojewody święto-

krzyskiego. Na spotkaniach, które odbywają się co roku
na kilka tygodni przed wakacjami, poruszane są sprawy
organizacji działań administracji rządowej, samorządowej, służb i inspekcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego. Przedstawiciele poszczególnych służb i instytucji referują stan
swoich przygotowań do nadchodzącego sezonu wakacyjnego i związanej
z tym akcji „Bezpieczne wakacje”
- w większości
z nich, w tym momencie pracują
już specjalne sztaby i zespoły nadzorujące realizację
akcji. Podobnie
rzecz ma się także w tym roku.
Zarówno przedstawiciele policji,
straży pożarnej,
jak i Wojewódzkiego Inspektoratu
Transportu Drogowego
rozpoczęli już kontrole
obiektów rekreacyjnych, zbiorników wodnych,
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a także autokarów i kierowców przewożących dzieci
i młodzież szkolną.

Inicjatywy wojewody
Posiedzenia WZRK to nie jedyne działania jakie podejmuje wojewoda, aby poprawiać bezpieczeństwo.
I to nie tylko w wakacje.
Pierwszym przykładem może być akcja „Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny”. W tym roku wojewoda
Bożentyna Pałka-Koruba prowadzi trzecią edycję tej
kampanii. Porady, jakie udzielane są podczas spotkań
z uczniami szkół oraz podopiecznymi Środowiskowych
Domów Samopomocy służą bezpieczeństwu na co dzień,
jednakże wakacje to czas, kiedy szczególnie należy zwracać uwagę na zachowanie ostrożności na drogach. Chodzi o prawidłowe poruszanie się po jezdniach i przede
wszystkim wyrobienie nawyku noszenia elementów
odblaskowych. Podczas każdego spotkania policjanci
udzielają na ten temat praktycznych wskazówek, a wojewoda rozdaje wszystkim słuchaczom odblaskowe opaski,
które można nosić na ramieniu.
Kolejnym elementem zaangażowania wojewody w poprawę bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku jest
konkurs skierowany do wszystkich gmin w regionie pt.
„Najbezpieczniejsze i najlepiej przygotowane kąpielisko
do sezonu letniego w regionie”. Przedsięwzięcie 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 bezpieczeń-

stwa korzystających z wypoczynku i kąpieli. Zasadniczą
rolę odgrywa poprawna organizacja kąpieliska oraz zabezpieczenie ratownicze wraz z nieodzownym sprzętem
do bezpośredniego ratowania życia. Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu komisja, w której uczestniczyć
będą przedstawiciele wojewody, policji, straży pożarnej,
WOPR-u, Sanepidu, specjaliści z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW, kontrolować będzie zgłoszone do rywalizacji kąpieliska. Stan akwenów
zostanie sprawdzony na początku i na końcu sezonu.
Bardzo ważną inicjatywą podjęta przez wojewodę Bożentynę Pałkę-Korubę były spotkania z przedszkolakami
w ramach akcji „Numer alarmowy 112”. Podczas każdego z nich maluchy miały okazję poznać tzw. europejski
numer alarmowy 112, wysłuchać porad strażaków oraz
uczestniczyć w zabawach edukacyjnych dotyczących
bezpieczeństwa i postępowania w razie wypadku.

Najważniejsza prawidłowa koordynacja
Aby być całkowicie bezpiecznym, zarówno na wakacjach jak też w ciągu całego roku, nieodzowne jest stosowanie się do poleceń, oznaczeń i symboli, które zostały
stworzone przez grupy specjalistów na bazie wieloletnich
doświadczeń. Aby jednak móc z nich korzystać niezbędna jest edukacja w każdym zakresie, dlatego tak ważne
jest organizowanie wszelkich inicjatyw mających na celu
podwyższenie świadomości wszystkich obywateli. Połączenie tych dwóch aspektów wraz z prawidłową współpracą służb dbających o bezpieczeństwo zagwarantuje
nam spokojne i miłe wakacje. Słuchajmy zatem podczas
wypoczynku tego, co podpowiada nam zdrowy rozsądek. Udanych wakacji!
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„Różowy tydzień”
Spotkania z kobietami powiatu staszowskiego, pokaz
mody, rodzinny piknik w Umianowicach oraz spektakl
muzyczno-poetycki – tak wyglądał drugi „Różowy tydzień” zorganizowany w ramach kampanii wojewody
Bożentyny Pałki-Koruby „Kochaj życie”.
Majowy „Różowy tydzień” rozpoczął się 14 maja
spotkaniem w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas którego podsumowano działania podjęte
w ramach kampanii. Dzień później odbyły się spotkania
z mieszkankami powiatu staszowskiego. Pierwsze z nich

odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Na miejscu uczennice szkół średnich mogły dowiedzieć się, dlaczego tak
ważne są proﬁlaktyczne badania cytologiczne oraz mammograﬁe. W czasie kiedy specjaliści rozmawiali z młodymi kobietami, kampania promowana była na staszowskim rynku. Przechodnie otrzymywali ulotki dotyczące
proﬁlaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, każda z pań
otrzymała również kwiaty. Po południu odbyło się kolejne spotkanie w auli Zespołu Szkół. Tam o proﬁlaktyce
mówiła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, a specjaliści
ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
udzielali wskazówek na temat jak i gdzie należy zgłaszać się na badania. Podczas ostatniego spotkania przyjmowano również
zapisy na bezpłatne cytologie i mammograﬁe.
Piątek, 16 maja to już przygotowany specjalnie dla Pań pokaz mody męskiej w kieleckim hotelu „Łysogóry”. Modne ubrania
w rytmie francuskiej muzyki przymierzali
m.in. Andrzej Mochoń, Ryszard Zagórski,
Piotr Rozpara oraz Andrzej Kazanowski.
Podziwiając kreacje panów, Panie miały
okazję degustować smaki francuskich win,
w podróż po których zabrał ich znawca Sławomir Hapak. Imprezę uświetniły występy
artystów, którzy wprowadzili wszystkich
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widzów klimat kraju Burgundii i Prowansji
Nieodłącznie, jak podczas innych spotkań w ramach
kampanii „Kochaj życie” imprezie towarzyszyła promocja proﬁlaktycznych badań cytologicznych i mammograﬁi. O tym, jak ważne są one dla wszystkich kobiet przypomniała wojewoda. Każda z pań otrzymała również
ulotkę z praktycznymi informacjami na temat badań.
Cała sobota stanęła pod znakiem imprezy „Kolejka
po zdrowie”. W ramach przedsięwzięcia punktualnie
o godz. 10.00 z Jędrzejowa i o 11.00 z Pińczowa wyjechały, wypełnione po brzegi pasażerami, kolejki wąskotorowe „Ciuchcia Ekspres Ponidzie”, które spotkały się
na stacji w Umianowicach. Tam odbył się piknik, podczas którego wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba przypominała o proﬁlaktycznych badaniach cytologicznych
i mammograﬁi. Wszystkie chętne kobiety mogły również skorzystać z porad specjalistów na temat proﬁlaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Efekty przerosły najśmielsze oczekiwania – z porad skorzystało ponad 400
kobiet, a zdecydowana większość z nich została od razu
umówiona na konkretny termin wykonania badań.
Na zakończenie „Różowego tygodnia” zaplanowano
spektakl muzyczno-poetycki, który odbył się 18 maja
w Wojewódzkim Domu Kultury. W rytm najpiękniejszej
poezji rozmawiali ze sobą wojewoda i wicewojewoda.
Czytając wiersze wtórowali im Elżbieta Dziewięcka, Zoﬁa Wilczyńska, Marzena Okła-Drewnowicz, Agnieszka
Servaas, Magdalena Smorzewska Wójcikiewicz, Elżbieta Romanowska oraz Małgorzata Kotwica i Marek Mikos. Poezję kilkakrotnie koronowano utworami Dżemu
i Edyty Geppert w wykonaniu wicewojewody oraz Małgorzaty Oracz. Piosenki niezwykle przypadły do gustu
publiczności zgromadzonej w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury. W efekcie wszyscy mieli okazję wysłuchać brawurowego bisu wicewojewody Piotra
Żołądka imponującego swym głosem. W trakcie imprezy
wszystkie panie otrzymały materiały promujące badania
cytologiczne i mammograﬁe.
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Wieści z urzędu
Konkurs wojewody
Do 5 czerwca można przesyłać zgłoszenia do konkursu wojewody Bożentyny Pałki-Koruby „W maju
jesteśmy aktywni!”.
Celem projektu jest działanie na rzecz społeczności
lokalnych oraz rozwijanie ich możliwości i różnorodności form działania lokalnego. Zaktywizowanie działań będzie zmierzało również do propagowania postaw
otwartości obywatelskiej i społecznej oraz utworzenia jak najlepiej zorganizowanej współpracy pomiędzy mieszkańcami a organizacjami pozarządowymi
i jednostkami administracji samorządowej.
Inicjatywy podejmowane w ramach akcji nie mają ograniczeń branżowych, tematycznych, wiekowych, dotyczących liczby zaangażowanych osób, a także formy. Mogą
to być zarówno happeningi artystyczne lub społeczne
jak też debaty i dyskusje, spotkania, festyny oraz rozmaite formy wspólnych działań, jak np. sadzenie drzew,
remont świetlicy, itp. Jedynym warunkiem jest aby opisane przedsięwzięcie było zrealizowane w maju br.
Projekty należy przesyłać pod adresem:
Anna Żmudzińska-Salwa
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce.
Decyduje data stempla pocztowego.

Finał kampanii „Przedszkolak”
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Końskich zostało
zwycięzcą konkursu wojewody Bożentyny Palki-Koruby pt. „Mój lokalny patriotyzm”. Przedsięwzięcie było
elementem kampanii „Przedszkolak”.
Do udziału w konkursie wojewoda zaprosiła wszystkie
przedszkola z obszarów wiejskich w regionie świętokrzyskim. Każde z przedszkoli, które brały udział w konkursie, miało za zadanie zgłosić jedną pracę, wykonaną
przez dzieci i nauczycieli, mającą formę kroniki dokumentującej podejmowane działania patriotyczne. Technika wykonania kroniki była dowolna.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem wicewojewody Piotra Żołądka oceniła 50 zgłoszonych prac. Członkowie komisji zwracali uwagę na ujęcie merytoryczne,
czyli ilość i jakość podejmowanych działań, wkład pracy
dzieci w wykonanie pracy konkursowej oraz sposób dokumentacji, oryginalność i estetykę pracy.
W wyniku prac komisji zadecydowano o przyznaniu
I miejsca Przedszkolu Samorządowemu nr 4 w Końskich.
Drugie miejsce zajęło Przedszkole Publiczne w Zagnańsku, a trzecie Samorządowe Przedszkole w Tuczępach.
Przyznano również dwa wyróżnienia dla Przedszkola

Publicznego w Samsonowie oraz Publicznego Przedszkola w Opatowie.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 czerwca
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.
Konkurs był ostatnim etapem kampanii wojewody
„Przedszkolak”, której celem było kształtowanie i propagowanie postaw patriotycznych u dzieci w kontekście
dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego oraz
uświadomienie najmłodszym mieszkańcom naszego
województwa celu używania alarmowego numeru 112.
W tym celu wojewoda i wicewojewoda przez kilka miesięcy spotykali się z najmłodszymi mieszkańcami regionu i zapraszali ich do wspólnych zajęć oraz zabaw edukacyjnych.

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
Od czerwca br. funkcję pełnomocnika wojewody świętokrzyskiego ds. osób niepełnosprawnych pełni Jerzy Pyrek. Do jego zadań należy m.in. podejmowanie działań
zmierzających do aktywizacji osób niepełnosprawnych
oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi,
itp. wspieranie i propagowanie pozytywnych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, a także analiza i ocena problemów dotyczących niepełnosprawnych.
Z pełnomocnikiem wojewody można skontaktować się
pod numerem telefonu 342 12 44.
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Gospodynie
Polityka energetyczna na Kaszubach
Z Unią na Ty
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Energia zajmuje niezwykle ważne miejsce w naszym
życiu, ponieważ wykorzystujemy ją na każdym kroku:
w pracy, w domu, w podróży. Jednak paliwa kopalne
pewnego dnia ulegną wyczerpaniu, a ponadto są główną przyczyną globalnego ocieplenia. Dlatego w marcu
2007 r. przywódcy UE uzgodnili, że należy obrać taki
kierunek polityki, który będzie łączyć kwestie energii z troską o ochronę środowiska oraz opierać się na
jasnych celach i harmonogramie w zakresie ograniczania zużycia paliw kopalnych, oszczędzania energii
i poszukiwania alternatywnych jej źródeł.
Około 80% energii wykorzystywanej w UE pochodzi z paliw kopalnych – ropy, gazu ziemnego i węgla.
Znaczna i ciągle wzrastająca część tej energii jest importowana spoza Unii, co sprawia, że UE jest podatna na zagrożenia wynikające ze zmniejszenia dostaw
energii lub wzrostu jej cen. Jeżeli nie będziemy kontrolować zużycia energii i nie zmienimy udziału poszczególnych źródeł energii w ogólnym zużyciu, do
roku 2030 z zagranicy może pochodzić nawet do 93%
ropy oraz nawet do 84% gazu.
Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii
oznacza, że nie można być pod tym względem nadmiernie uzależnionym od kilku państw lub równoważyć tej zależności bliską współpracą w dziedzinie inwestycji lub transferu technologii z krajami takimi jak
Rosja (główny dostawca paliw kopalnych i potencjalny
główny dostawca energii elektrycznej) oraz państwami producentami ropy i gazu z Europy Wschodniej,
Afryki Północnej i Zatoki Perskiej.
Unia Europejska oraz siedem państw Europy Południowo-Wschodniej ustanowiło Wspólnotę Energetyczną obejmującą 34 kraje, z myślą o tym, by z czasem na całym tym obszarze stosowane były te same
zasady dotyczące rynku energii. UE skorzysta przede
wszystkim ze zwiększonego bezpieczeństwa dostaw
gazu i elektryczności, których tranzyt będzie się odbywał przez terytorium tych państw, natomiast rynki
tych krajów będą funkcjonować bardziej efektywnie
dzięki zastosowaniu przepisów unijnych, a tamtejsi
konsumenci będą mogli czerpać korzyści z rynków
bardziej nastawionych na konkurencyjność.
Do roku 2050 UE ma pozyskiwać ponad 50% energii zużywanej do wytwarzania energii w przemyśle,
w transporcie i w gospodarstwach domowych z surowców innych niż paliwa kopalne, bez zawartości węgla.
Wiąże się z tym jeszcze ambitniejszy cel zwiększenia
wykorzystania energii wiatru, biomasy, energii wodnej i słonecznej oraz biopaliw pozyskanych z materii
organicznej. Kolejnym etapem rozwoju mogłaby być
gospodarka oparta na wodorze.
Ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, jakich musi przestrzegać energochłonny przemysł
w UE, stosuje się w celu powstrzymania globalnego
ocieplenia.

Panie skupione w Kołach Gospodyń w powiecie buskim miały niepowtarzalną okazję zapoznać się z programem Odnowy Wsi i Kulinarnego Dziedzictwa realizowanym na Kaszubach. Seminarium wyjazdowe,
w którym uczestniczyły gospodynie z Ponidzia stało się
okazją podpatrzenia działań, które realizowane są w województwie pomorskim.
Trzydniowe Seminarium dla Koalicji Kół Gospodyń
Wiejskich pozwoliło liderkom ponidziańskich sołectw
poznać największe atrakcje Borów Tucholskich, Szwajcarii
Kaszubskiej, a także Trójmiasta. Przewodniczką po skarbach Ziemi Kaszubskiej była Mariola Lamkiewicz –specjalista Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Niezwykle inspirujące okazało się spotkanie z Gospodyniami z Koła w Górkach. Panie z Górek założyły
kabaret, dysponują unikalnym produktem regionalnym
– gruszką „Gdańczónką”. Tym samym są obok słynnej
Kalwarii Wielewskiej chlubą gminy Karsin. Uczestniczki Seminarium
podpatrzyły także efekty realizacji Programu
Odnowy Wsi
w Kłobuczynie.
Był to plac do
rekreacji dla dorosłych i dzieci.
Sołtys tej miejscowości była
pod ogromnym wrażeniem dorobku rękodzielniczego
ponidziańskich Gospodyń, które w rewanżu za gościnę przywiozły własne wytwory: maskotkę - truskawkę
z Błońca i słonecznik z Nowego Folwarku.
Niezaprzeczalne bogactwo Kaszub ze skansenem
we Wdzydzach Kiszewskich, centrum Promocji Regionu w Szymbarku zachwyciło uczestniczki seminarium.
Panie były zaskoczone pomysłem na produkt turystyczny w postaci „Domu na Głowie” i „Najdłuższej Deski
Świata”. Podsumowaniem Seminarium było zwiedzanie
Trójmiasta - szlakiem bursztynu. Wiele pań z Ponidzia
po raz pierwszy zobaczyło morze.
Seminarium wyjazdowe nie odbyłoby się, gdyby nie
wsparcie Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego,
Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, Banku Spółdzielczego w Busku – Zdroju, Zakładów Metalowo – Kotlarskich „SAS” i ZEORK Dystrybucja, za co pragniemy
serdecznie podziękować.
Organizatorem wyjazdu był Świętokrzyski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - PZD w Busku Zdroju.
Opr. Aleksandra Imosa
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Zmiany w systemie oświatowym
O reformie systemu oświatowego rozmawiano podczas „Świętokrzyskiej debaty o edukacji”. Gospodarzem
spotkania była wojewoda Bożentyna Pałka Koruba, a gościem specjalnym Minister Edukacji Katarzyna Hall.
Głównym tematem konferencji w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach były nowe projekty w ustawie
o edukacji. Zmiany miałyby dotyczyć każdego poziomu,
począwszy od przedszkola, przesz szkołę podstawową
i gimnazja, skończywszy na szkole ponadgimnazjalnej.

Reforma zakłada objęcie bezpłatną edukacją wszystkich
sześciolatków oraz równy dostęp do nauki bez względu
na zamożność, a ze szczególnymi ulgami dla rodzin wielodzietnych.- Chcemy, aby polska szkoła była przyjaźnie
wymagająca, to znaczy dająca wszystkim dzieciom równe szanse dostępu do edukacji, zapewniająca uczniom
poczucie bezpieczeństwa i sprzyjająca rozwojowi ich indywidualnych zainteresowań - mówiła minister Katarzyna Hall. Proponowana reforma została zaprojektowana
w taki sposób, aby w maksymalny sposób wyrównać

szanse edukacyjne między innymi przez zapewnienie
lepszego dostępu dla najmłodszych dzieci do edukacji.
W kolejnych etapach kształcenia należy zwrócić uwagę
na zwiększenie elastyczności modelu nauczania w ten
sposób, aby lepiej go dopasować do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczniów. Szczególne znaczenie dla
rodziców sześciolatków ma bezpieczeństwo w szkole,
dlatego podstawowym założeniem projektu jest przeniesienie opieki w standardzie przedszkolnym do szkoły
oraz nowy model opieki po zajęciach.
Takie działania mają istotne znaczenie zwłaszcza dla rodziców pracujących. Zmiany mają również dotyczyć
programów nauczania, szczególnie
na linii gimnazjum - szkoła ponadgimnazjalna. Taki zabieg pozwoli
uniknąć powtórzeń w zagadnień
programowych, ale przede wszystkim zapewnić kontynuację treści nauczania w dalszym toku kształcenia.
Drugą część debaty stanowiły dyskusje w trzech panelach. Pierwsza
grupa dyskutowała o znaczeniu edukacji wczesnoszkolnej dla wyrównywania szans edukacyjnych. Kolosalne znaczenie dla nowego projektu
będzie miało umiejętne wdrożenie
diagnozy przedszkolnej i organizacji szkoły podstawowej. Kolejna grupa skupiła się na
indywidualnych potrzebach i umiejętnościach uczniów.
Zasadniczym elementem rozmowy okazały się projekty
zmian w programie nauczania oraz wymagań dydaktycznych, które powinny być dostosowane indywidualnie do
każdego ucznia. Ostatni panel dotyczył już bezpośrednio
nauczycieli i ich samokształcenia. Przejrzysty i efektywny system doskonalenia i doradztwa zawodowego zwiększyłby jakość kształcenia, zwracając szczególną uwagę na
indywidualizację procesu nauczania.

Bezpieczeństwo nad wodą
Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba zaprosiła wszystkie gminy z województwa świętokrzyskiego do konkursu
na „Najbezpieczniejsze i najlepiej przygotowane kąpielisko w regionie do sezonu letniego 2008”.
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.
Poprzednie edycje konkursu przyniosły oczekiwane
efekty. Dzięki inicjatywie w kąpieliskach unowocześniana jest infrastruktura, powstaje wiele nowych hoteli,
a także poprawia się czystość wód oraz plaż.
Zaproszenia do wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast z regionu zostały już rozesłane. Zgłoszenia kąpielisk będą przyjmowane do 25 czerwca. Akweny zostaną
skontrolowane na początku i pod koniec sezonu. Finał
konkursu odbędzie się we wrześniu.
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Kulturalny eksport

Poznaj świętokrzyskie zakątki

Katarzyna Gärtner Stopnica

Znana i ceniona polska kompozytorka urodziła się
w Myślenicach, obecnie mieszka na ziemi koneckiej,
w Komaszycach. Katarzyna Gärtner jest autorką olbrzymiej liczby przebojów muzyki rozrywkowej,
teatralnej i ﬁlmowej. Jej utwory charakteryzuje niezwykle wyważone połączenie formy i treści, dlatego
bowiem muzyka Katarzyny Gärtner jest do słuchania,
zapamiętania u zauroczenia. To owoc autentycznego
talentu i natchnienia – wysublimowana linia melodyczna, harmonia i niebanalne teksty dają jej już dzisiaj trwałe miejsce w historii polskiej piosenki. Wyjątkowa twórczość przerasta swoją epokę, spełniając
równocześnie najskrytsze i najbardziej wymagające
oczekiwania słuchaczy.
Pisała dla Anny German (Tańczące Eurydyki), Maryli Rodowicz (Małgośka), Urszuli Sipińskiej (Komu
weselne dzieci) czy Haliny Frąckowiak (Bądź gotowy
dziś do drogi) i Tadeusza Woźniaka (Hej, Hanno).
Równie doskonale prezentuje się musicalowy dorobek artystki. Jest autorką jednego z pierwszych musicali polskich „Janosik, czyli na szkle malowanie”
z 1970 roku. - Ciągle noszę w sobie potrzebę tworzenia słowiańskiego musicalu. „Na szkle malowane”
udowodniło, że może się to udać – mówi Katarzyna
Gärtner.
W 2002 roku zdecydowała się na połączenie rockowej nuty z musicalem, tworząc nowatorski w formie
Big Popiel. Mysia opera z librettem Grzegorza Walczaka. Tak autorka tłumaczy swoją inspirację legendą
o Popielu: - Najkrócej mówiąc, chcemy przypomnieć
powiastkę o Popielu, zawierając w niej pewne aluzje
do współczesności. Pokazać, jak bezkrytycznie zaczynamy nasiąkać kulturą amerykańską, jak zalewa nas
z każdej strony.
Katarzyna Gärtner ma w swojej kolekcji liczne nagrody krajowe i zagraniczne, m.in. nagrodę Ministra
Kultury i Sztuki za całokształt twórczości, Ministra
Obrony Narodowej za widowisko „Zagrajcie nam
dzisiaj wszystkie srebrne dzwony” i Grand Prix Opola ’80 za muzykę do widowiska „Pozłacany warkocz”,
w którym wystąpił m. in. zespół „Dżem” z Ryszardem
Riedlem.
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Pierwsza zachowana wzmianka
o Stopnicy pojawia
się w „Rocznikach”
Jana Długosza pod
datą 1103 r. W XI
i XII wieku prawdopodobnie
istniał tutaj warowny gród. W 1275 r. książę Bolesław Wstydliwy wydał
w Stopnicy przywilej dla klasztoru w Wąchocku.
Stopnica była miastem, do której sentyment czuł król
Kazimierz Wielki. W 1362 r. nadał on Stopnicy prawa
miejskie, średzkie. Na rozkaz króla w mieście wybudowano murowany, gotycki kościół, w miejsce dawnego drewnianego, szpital oraz obronny zamek. Kościół powstaje
z funduszy osobistych króla jako pokuta za zamordowanie ks. Marcina Baryczki.
Stopnica była grodem „przetargowym” Władysława
Jagiełły. Ten to właśnie król, chcąc sobie zjednać brata
Świdrygiełłę, daje mu Stopnicę jako dar (daruje mu także
inne zamki w Polsce). Daru tego jednak Świdrygiełło nie
przyjął. W 1438r. Jagiełło uwalnia Stopnicę od wszelkich
powód z wyjątkiem „szczególnych potrzeb Rzeczpospolitej”. Ten przywilej potwierdzali: Jan Olbracht, Aleksander
I, Henryk Walezy, Stefan Batory, Jan Kazimierz, August
III Sas. W ten sposób Stopnica mogła się podźwignąć
w okresach upadków.
W 1470 r. urodził się tu Jan ze Stobnicy, profesor Akademii Krakowskiej, autor dzieła „Wstęp do Kosmograﬁi
Ptolemeusza”.
W okresie XV-XVIII wieku miasto było starostwem
niegrodowym. W XVI wieku, Stopnica przejściowo była
ośrodkiem kalwinizmu. W 1639 r. Krzysztof z Tęczyna
Ossoliński założył w Stopnicy klasztor i kościół reformatów.
W latach 1655-1657 miasto zostało zniszczone przez
Szwedów i wojska Rakoczego. W 1662 r. w mieście miała
miejsce zaraza, która dopełniła dzieła zniszczenia. Stopnica z trudem podniosła się z upadku. Jej rozwój na pewien czas zahamowany został przez wielki pożar z 1795 r.
Po rozbiorach Polski znalazła się w zaborze austriackim.
Od 1809 r. w Księstwie Warszawskim, w którym stała się
siedzibą powiatu.
1863 r. ludność powiatu stopnickiego czynnie zaangażowała się w powstanie styczniowe. Sformowany pułk
pod dowództwem Karola Kality Rębajły uczestniczył
m.in. w bitwach pod Mierzwinem, Lubienią oraz w bitwie opatowskiej. Po upadku powstania, w ramach rosyjskich represji, Stopnica utraciła prawa miejskie. Miejscowość została zniszczona w podczas II wojny światowej.
Po wojnie została odbudowana.
Więcej: www.stopnica.pl
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Warto przeczytać

Pagór

Chciałbym
myśl o mym pejzażu
ocalić od zapomnienia
Paweł Pierściński
Zbiór poetycki „Pagór” otrzymałam od
autora. Poczytuję to
sobie za ogromny zaszczyt, Panie Pawle.
Kiedy myśli się: Paweł Pierściński, to jednym tchem pojawia
się jak echo Kielecka
Szkoła
Krajobrazu,
a potem fotograf, teoretyk fotograﬁi, organizator ruchu fotograﬁcznego pejzażystów polskich i dalej - działacz społeczny, komisarz ogólnopolskich wystaw
fotograﬁi krajobrazowej, redaktor, publicysta, krytyk
i tak dalej, i tak dalej. Wiele ról społecznych i funkcji niezwykle godnych i zaszczytnych. Ale mnie zachwycił Paweł Pierściński – poeta, który poetyzuje tak jak fotografuje – pięknie, wyraziście, soczyście, barwnie i baśniowo.
„Pagór” to przepiękny hymn ku czci świętokrzyskiego
krajobrazu, pejzażu, miejsc bliskich i uczuć świętych do

tej ziemi. Ziemi, na której w różnych odsłonach pojawia
się PAGÓR. Pagór to bohater po pańsku dumny i beztrosko rozpychający świętokrzyski pejzaż – więc wpierw
pagór świętokrzyski, kielecki, pagór złota i zieleni owiewany pagórem wiatru, to grzyby i sznury pagórów ziemi
wypiętrzonych. Ale to także po ludzku samotny pagór
żalu i losu, pagór romantyczny młodości, pagór jaźni
i snów. Bliski poecie pagór wypełniający - wierszy, zwrotek i wyrazów. Autor o swym zbiorku mówi – „Stworzyłem krainę, która rządzi się swoimi prawami”. W tej
krainie z pagórów zbudowany kosmos planety, w którym
jesień stroi pagóry, a pagór pochylony czeka wytrwale,
albo licytuje, albo na warcie stoi i w piłkę gra. Trzeba
przyjrzeć się temu pejzażowi pagórem malowanemu.
Przy okazji obejrzeć Pierściniana, które szczęśliwie,
w związku z 70 - leciem urodzin Mistrza, się pojawiły.
Jest więc jubileuszowa wystawa „Obrazowanie ziemi”
w BWA i piękna witryna w antykwariacie Andrzeja Metzgera. Pamiętajcie o pagórze świętokrzyskiej ziemi wpisanej w pagór świata i o Autorze wzbogacającym nasze
doświadczenia w opisywaniu świata, któremu życzenia
urodzinowe rok cały składać się godzi.
Wszystkiego najlepszego dla Jubilata.
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

Warto posłuchać

Towarzysze broni
Tytułowy utwór z
tego albumu bardzo
długo nie schodził
z pierwszego miejsca popularnej Listy
Przebojów
Trójki, został ponadto
uznany przez słuchaczy Programu 3
za najlepszą piosenkę na Liście Przebojów Wszech Czasów. „Brothers In Arms”, piąta studyjna płyta Dire Straits
dotarła do pierwszej dziesiątki list przebojów w każdym
kraju, w którym była oﬁcjalnie wydana. I o tej właśnie
perełce rockowej muzyki, i ludziach, którzy ją nagrali,
postanowiłem skreślić kilka słów.
To, moim zdaniem, najlepszy album legendarnej,
nieistniejącej już niestety, grupy Dire Straits. Najlepiej
sprzedająca się chyba płyta w historii rocka, a także jedna
z pierwszych płyt rockowych nagrana całkowicie w formacie cyfrowym i wydana na nowym wówczas formacie

CD (był to rok 1985). Nawet po latach zaskakuje świeżością, nienagannym wykonaniem, znakomitą produkcją,
a przede wszystkim genialnymi kompozycjami - poza
tytułowym, nastrojowym „Brothers in Arms”, jest tam
rytmiczny „Walk of Life” i przede wszystkim „Money
for Nothing”, z gitarowymi odlotami Marka Knopﬂera,
ilustrowany znakomitym teledyskiem wykorzystującym
zdobycze ówczesnej graﬁki komputerowej.
Jestem wiernym fanem Dire Straits od ich debiutu
w 1978 roku. Ukazała się wówczas ich pierwsza płyta zatytułowana po prostu Dire Straits. Wszyscy chyba miłośnicy rocka znają promujący ten album pierwszy wielki
przebój grupy – „Sultans of Swing”. Każdy kolejny krążek
zespołu przynosił solidną dawkę dobrego grania.
Albumem „Brothers in Arms” Mark Knopﬂer z Dire
Straits stworzyli dzieło ponadczasowe, którego słuchaniem zachwycają się kolejne pokolenia. Polecam Państwu!
Piotr Żołądek
Wicewojewoda Świętokrzyski
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Co, gdzie, kiedy?
XI Dzień Świętokrzyskiej Truskawki
8 czerwca
Miejsce: stadion sportowy w Bielinach
Informacje: 041 302 50 94

„Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny” – akcja
wojewody

10 czerwca
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Starachowicach
Informacje: 041 342 13 27
Spotkanie będzie kolejnym w ramach kampanii
wojewody mającej na celu promocję bezpiecznego
poruszania się po drogach. Uczestnicy spotkań będą
mieli okazję wysłuchać porad policjantów na temat
bezpieczeństwa na drodze, a wojewoda wręczy
wszystkim światełka odblaskowe.

Kielecka Giełda Kolekcjonerska

14 czerwca
Miejsce: Wojewódzki Dom Kultury, Kielce, ul. Ściegiennego 6
Informacje: 041 361 27 37, 361 26 92

„W stronę sacrum” – fotograﬁa

15 czerwca
Miejsce: Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej, Kielce, ul. Zamkowa 5/7
Informacje: 041 360 00 02

III Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny
22 czerwca
Miejsce: skansen w Tokarni
Informacje: 041 315 41 71

Przepisy
kulinarne
Prezentujemy kolejne przepisy przygotowane na ogłoszony
przez wojewodę konkurs „Świętokrzyska potrawa świąteczna”.
Pierogi wigilijne z wiejskiej chaty
Składniki (przepis na 100 pierogów):
Farsz:
2 kg kapusty kiszonej i l kg kapusty świeżej, poszatkowanej gotujemy
w osobnych garnkach do miękkości. Moczone przez noc suszone grzyby
(25 dkg, najlepiej borowików) gotujemy. Kapustę słodką, kiszoną i grzyby
po ugotowaniu odcedzamy i studzimy. Następnie mielimy przez maszynkę z dużymi oczkami. Do farszu dodajemy 2-3 cebule drobno posiekane
i usmażone na maśle na złoty kolor. Przyprawiamy solą i pieprzem do smaku.
Ciasto:
l kg mąki pszennej połączyć z 15 dkg margaryny do pieczenia. Dodać
2 całe jajka i 3 żółtka. Ciasto wyrabiamy stale dolewając do niego ciepłą,
przegotowaną wodę aż do momentu, gdy ciasto stanie się plastyczne
i nie przykleja się do rąk. Ciasto wałkujemy na cienki placek i wykrawamy
szklanką koła.
Lepienie i gotowanie pierogów: łyżeczką nakładamy
farsz na koła z ciasta i ręcznie zlepiamy brzegi. Surowe
pierogi rzucamy do wrzącej, osolonej wody i gotujemy
do momentu wypłynięcia. Wyciągamy je durszlakową
łyżką i podajemy okraszone roztopionym masłem.
Przepis przygotowała Jadwiga Maury
z gm. Ruda Maleniecka.

Pasztet kurozwęcki z kwaśnej kapusty

II Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów
Zabytkowych

Składniki:
l kg kapusty kwaszonej, 5 dkg suszonych grzybków, 35 dkg masła,
3/4 kg mąki, l jajko, sól.

Impreza ciesząca się ogromną popularnością wśród
miłośników motoryzacji. Jej II edycja organizowana
jest w 70. rocznicę rozpoczęcia w kieleckiej Hucie
„Ludwików” seryjnej produkcji motocykli SHL.
W ramach Zlotu, obok licznych prób sprawnościowych
i pokazów, odbędzie się parada motocykli ulicami
Kielc. Honorowy patronat nad Zlotem objęła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Wykonanie: kapustę kwaśną z grzybami jak podano
uprzednio uduś, jednak koniecznie masło zamiast oleju
brawszy. Trzy ćwierci kilo mąki i trzydzieści pięć deka
masła z jednym jajkiem zagnieść, solą i wodą na kruche
ciasto wałkuj. Ciastem takowym formę pasztetową lub
tortową wyłóż, dobrze ostudzoną kapustą napełnij, ciastem pokryj, zasklep doskonale, a widelcem nakłuj, aby
para wychodziła i godzinę na zimnie potrzymaj. Po tym
w piec wstaw i około godziny potrzymaj. Na półmisek
wyrzuciwszy do tego pasztetu sos grzybowy ze śmietaną
podawaj.

28 czerwca
Miejsce: plac przed Kieleckim Centrum Kultury, pl. Moniuszki,
Kielce
Informacje: 504 044 530

Przepis przygotowała Joanna Bania
z Kurozwęk.
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