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Szanowni Paƒstwo,

Oddajemy do ràk Czytelników pierwszy numer „W´-

drowca Âwi´tokrzyskiego”, miesi´cznika wydawanego

przez Âwi´tokrzyski Urzàd Wojewódzki w Kielcach. Cza-

sopismo powsta∏o z myÊlà o mieszkaƒcach województwa

Êwi´tokrzyskiego i naszym zamiarem jest, aby dotar∏o

ono do wszystkich gmin regionu. 

Chcemy przybli˝yç Czytelnikom prac´ administracji

rzàdowej, próbowaç odpowiedzieç na najbardziej nurtu-

jàce Paƒstwa pytania. Dlatego te˝ nasze pismo, oprócz

danych o bie˝àcych dzia∏aniach wojewody, wicewoje-

wody i urz´du wojewódzkiego, zawieraç b´dzie porady

dotyczàce sposobów za∏atwiania urz´dowych spraw,

informacje o zmianach przepisów prawnych, unijnych

funduszach. 

B´dziemy informowaç o najwa˝niejszych wydarze-

niach w regionie, publikowaç teksty i fotografie prezen-

tujàce najciekawsze zakàtki województwa, fotofelietony,

artyku∏y o muzyce i filmie. Do∏o˝ymy wszelkich staraƒ,

aby nasze informacje by∏y zawsze aktualne i rzetelne.

Zach´cam do wspó∏redagowania „W´drowca Âwi´to-

krzyskiego”, cenne b´dà dla nas wszelkie Paƒstwa uwa-

gi i sugestie. Chcemy, aby nasze pismo w pe∏ni zaspoka-

ja∏o oczekiwania Czytelników.

Grzegorz BanaÊ

Wojewoda Âwi´tokrzyski

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW!

W którym roku oddano do u˝ytku obecny
budynek urz´du wojewódzkiego w Kielcach?

Na odpowiedzi czekamy do 15 wrzeÊnia 2006 roku, 
na kartach pocztowych (przys∏anych na adres
Âwi´tokrzyskiego Urz´du Wojewódzkiego) lub pocztà
elektronicznà: anna.zmudzinska-salwa@kielce.uw.gov.pl
(prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu
kontaktowego).

WÊród czytelników, którzy udzielà prawid∏owych
odpowiedzi, rozlosujemy nagrody.



Rocznica rozbicia wi´zienia
6 sierpnia odby∏y si´, z udzia∏em wojewody Grzegorza Banasia,
uroczystoÊci 61 rocznicy rozbicia wi´zienia w Kielcach. GoÊciem
obchodów by∏ gen. Antoni Heda „Szary”, który dowodzi∏ akcjà
uwolnienia wi´êniów. Z∏o˝ono kwiaty pod pamiàtkowà tablicà na
budynku by∏ego wi´zienia przy ul. Zamkowej. 

W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. oddzia∏ Armii Krajowej pod
dowództwem „Szarego” przeprowadzi∏ akcj´ rozbicia wi´zienia,
w którym UB przetrzymywa∏ ˝o∏nierzy Podziemia. Uwolnionych
zosta∏o kilkuset wi´êniów, którym grozi∏o wywiezienie w g∏àb
Zwiàzku Radzieckiego. – DziÊ to w∏aÊnie my odpowiadamy za

losy naszej Ojczyzny i jeÊli pragniemy jej s∏u˝yç i zostaç bohaterami naszych czasów, za wszelkà cen´ musimy czer-
paç jak najwi´cej z postawy ˚o∏nierzy Armii Krajowej sprzed ponad 60 lat – mówi∏ wojewoda Grzegorz BanaÊ. 

Âwi´to Wojska Polskiego
15 sierpnia, w Âwi´to Wojska Polskiego wojewoda Grzegorz BanaÊ
z∏o˝y∏ kwiaty pod Pomnikiem Czynu Legionowego w Kielcach.
– Symbolika obchodów Êwi´ta ukazuje dorobek Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Wydobywa z tradycji tego Êwi´towania
to, co najbardziej wartoÊciowe, wzbogacajàc jà o to, co nowocze-
sne i dziÊ najbardziej potrzebne – mówi∏ wojewoda. Nawiàza∏ tak-
˝e do s∏ów Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego: „Idà czasy, których zna-
mieniem b´dzie wyÊcig pracy, jak przedtem by∏ wyÊcig ˝elaza, jak
przedtem by∏ wyÊcig krwi”. – Jak˝e prawdziwe sà te s∏owa w∏aÊnie
dziÊ, w czasach pokoju – powiedzia∏ Grzegorz BanaÊ. – Teraz bo-
wiem, poprzez prac´ i wysi∏ek, musimy dbaç o zapobieganie konfliktom i kryzysom. Âwi´to Wojska Polskiego
obchodzone jest w rocznic´ Bitwy Warszawskiej, decydujàcej bitwy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. 

Zbieramy pieniàdze na dzwony
Wojewoda Grzegorz BanaÊ oraz Âwi´tokrzyski Urzàd Wojewódzki w∏àczy-
li si´ do akcji zbiórki pieni´dzy na milenijne dzwony na Âwi´tym Krzy˝u,
zapoczàtkowanej przez Polskie Radio Kielce. Pieniàdze zbierane sà na dwa
dzwony w klasztorze na Âwi´tym Krzy˝u. Jeden z nich otrzyma∏ imi´ „Eu-
geniusz” – od za∏o˝yciela zakonu oo. Oblatów, zaÊ drugi imieniem „Bene-
dykt” nawiàzuje do nazwy zakonu Benedyktynów. W sumie na zakup i za-
montowanie dzwonów potrzeba 95 tysi´cy z∏otych. B´dà one upami´tniaç
Âwi´tokrzyskie Milenium. Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do
w∏àczenia si´ do naszej akcji. Dobrowolne sumy mo˝na wp∏acaç na konto: 
Misjonarze Oblaci MN. Klasztor Âwi´ty Krzy˝ – dzwony jubileuszowe 
PKO BP 10102026290000950201286046.

Wicewojewoda na Ukrainie
Wicewojewoda Lech Janiszewski goÊci∏ w Winnicy, gdzie wzià∏ udzia∏ w uroczystoÊciach obchodów 15. roczni-
cy odzyskania niepodleg∏oÊci przez Ukrain´. Wicewojewoda odwiedzi∏ partnerski dla województwa Êwi´tokrzy-
skiego Obwód Winnicki, z którym wspó∏praca trwa nieprzerwanie od 1958 roku. Od tamtej pory zainicjowano
wspólnie wiele projektów kulturalnych i gospodarczych. Podczas uroczystoÊci upami´tniajàcych proklamowa-
nie niepodleg∏oÊci przez Ukrain´, wicewojewoda wyg∏osi∏ okolicznoÊciowe przemówienie. – Doskonale pami´-
tam tamte wydarzenia. Polska jako pierwsza uzna∏a niepodleg∏oÊç Ukrainy. Ten fakt da∏ naszym krajom nowe
mo˝liwoÊci wspó∏pracy zarówno spo∏ecznej, jak i gospodarczej. Dzi´ki temu mo˝emy si´ nieustannie rozwijaç
– mówi∏ Lech Janiszewski.

Przeglàd wydarzeƒ 
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O tym si´ mówi

Potrzebuj´
rodziców
od zaraz
Co zrobiç, gdy w∏asne dzieci dorosnà i wyprowadzà si´?
Gdy dom, mimo kilku psów i kotów, robi si´ pusty?
Mo˝na, jak Paƒstwo Anna i Edward Zawieruchowie
podzieliç si´ swojà rodzinà z tymi, którzy jej nie majà.

P otrzebuj´ rodziców od zaraz” to has∏o rozpoczynajàcej si´
w paêdzierniku kampanii spo∏ecznej. Ma jeden cel – sprawiç,
by jak najwi´cej dzieci zamiast do domów dziecka trafi∏o do

ludzi, którzy zastàpià im rodzin´. Akcja powsta∏a z inicjatywy woje-
wody Êwi´tokrzyskiego Grzegorza Banasia. 

Jak dobrze jest przyjÊç po pracy do domu. Porozmawiaç chwil´
z dzieckiem, wypiç w spokoju herbat´. Odpoczàç od zgie∏ku, obcych
ludzi, przed którymi ciàgle trzeba udawaç kogoÊ lepszego, ni˝ si´ jest
naprawd´. Paradowaç w stroju niedba∏ym, wiedzàc, ˝e nikomu to nie
przeszkadza. „Mój dom mojà twierdzà” brzmi angielskie przys∏owie.
Ten, kto je wymyÊli∏, nie zrozumia∏by ludzi, którzy do swojej twier-
dzy wpuszczajà gromad´ dzieciaków wraz z ich problemami przera-
stajàcymi niejednego doros∏ego. Bo jak zrozumieç, ˝e mo˝na o czymÊ
takim marzyç przez pó∏ ˝ycia? 

Tak wiele dzieci oczekuje na pomoc, ˝e nie mo˝na przejÊç obok te-
go wyzwania oboj´tnie. Potrzebna jest tu jednak w pe∏ni Êwiadoma
decyzja – mówi Anna Zawierucha, która wraz z m´˝em od szeÊciu lat
spe∏nia najwi´ksze marzenia dzieci. Na kieleckim Bia∏ogonie prowa-
dzà Rodzinny Dom Dziecka.

Anna i Edward Zawieruchowie marzyli od poczàtku, kiedy byli ra-
zem o wielkiej rodzinie. Z up∏ywem czasu, gdy si´ sprawdzili w roli
ma∏˝onków oraz rodziców czwórki dzieci dojrza∏o tak˝e pragnienie
powi´kszenia w∏asnej rodziny. Szczytem ich marzeƒ by∏o utworzenie
rodzinnego domu dziecka. Ale droga do realizacji by∏a daleka.
– Pomys∏ na za∏o˝enie Rodzinnego Domu Dziecka zaÊwita∏ nam 9 lat
temu. Przez rok bardzo d∏ugo rozmawialiÊmy przede wszystkim z na-
szymi ju˝ doros∏ymi dzieçmi. OczywiÊcie najbli˝sza rodzina i przyja-
ciele wspierali nas w pomyÊle – mówi Anna Zawierucha. Trwa∏o to
rok. Pierwszy w domu pojawi∏ si´ Kuba. Ch∏opczyk majàcy zaledwie
4 lata. Po sp´dzeniu kilku dni u paƒstwa Zawieruchów nie chcia∏ s∏y-
szeç o powrocie do Domu Dziecka. I od paêdziernika 2000 roku Ku-
ba ma prawdziwy dom. Bardzo szybko rodzina si´ powi´kszy∏a o dwie
dziewczynki. Ewelinka i Edytka mieszkajà z panià Anià i panem
Edwardem od listopada 2000 roku. Nast´pnie do rodziny do∏àczyli
Maciek, Ola, Adrian, Diana i Kasia. Dzieƒ u paƒstwa Zawieruchów
zaczyna si´ o 6:30. Pan Edward budzi dzieci, pilnuje czy dobrze umy∏y

Co? Gdzie? Kiedy?
XVIII Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakami
kultury, szlakami Cystersów”
15–17 wrzeÊnia, Piƒczów
Organizator: Âwi´tokrzyskie Zrzeszenie
LZS w Kielcach
Informacje: (41) 361 32 72

Rajd im. Stefana ˚eromskiego
21–22 wrzeÊnia, Góry Âwi´tokrzyskie
Organizator: PTTK w Sandomierzu
Informacje: (15) 832 26 82

VII Rajd Pielgrzymkowy
30 wrzeÊnia, Âwi´ty Krzy˝
Organizator: Oddzia∏ PTTK w Kielcach
Informacje: (41) 344 77 43

X Mi´dzynarodowy Festiwal Zabaw,
Zabawek i Widowisk
1–8 wrzeÊnia, Kielce
Organizator: Muzeum Zabawkarstwa
w Kielcach
Informacje: (41) 34 440 78

V Mi´dzynarodowe Targi Wydawnictw
Regionalnych
15–17 wrzeÊnia, Kielce
Organizator: Âwi´tokrzyskie Towarzystwo
Regionalne w Zagnaƒsku
Informacje: (41) 300 15 58

VI Ogólnopolskie M∏odzie˝owe Spotkania
z Muzykà Dawnà „Musica Antiqua
– Cantores Scholares”
28 wrzeÊnia–1 paêdziernika, Starachowice
Organizator: MDK
Informacje: (41) 274 31 32

UroczystoÊci Religijno-Obyczajowe
„W dzieƒ Êw. Tekli ziemniaki b´dziem
piekli”
24 wrzeÊnia, D´bno
Organizator: Urzàd Gminy w Rakowie,
so∏tys wsi D´bno oraz Towarzystwo
Przyjació∏ Ziemi Rakowskiej
Informacje: (41) 353 50 18

Sesja – Henryk Sienkiewicz, 
160-ta rocznica urodzin pisarza
II dekada wrzeÊnia, sala kameralna 
M-GOK O˝arów
Organizator: Biblioteka Publiczna
w O˝arowie, O˝arowskie Stowarzyszenie
Kulturalne „Forum”, Miejsko-Gminny
OÊrodek Kultury w O˝arowie
Informacje: (15) 861 10 65

Ogólnopolski Zlot Kabrioletów i Starych
Samochodów
15–16 wrzeÊnia, OÊrodek Sportowo-
Turystyczny „Moto-raj” w Miedzianej
Górze
Organizator: Automobilklub Kielecki
Informacje: (41) 361 98 55, 361 98 56

W´drowiec Âwi´tokrzyski • wrzesieƒ 2006
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Program akcji 
Akcja, z inicjatywy Wojewody Âwi´tokrzyskiego, odb´-

dzie si´ w dniach 9–15.10.2006. Rozpocznie si´ hap-
peningiem na ul. Sienkiewicza w Kielcach. Swoim zasi´-
giem obejmie obszar woj. Êwi´tokrzyskiego, co oznacza,
˝e oprócz g∏ównych inicjatorów i realizatorów tego przed-
si´wzi´cia Wojewody Âwi´tokrzyskiego oraz Katolickiego
OÊrodka Adopcyjno-Opiekuƒczego, przeprowadzaç jà
b´dà równie˝ samorzàdy powiatowe: buski, opatowski,
piƒczowski, skar˝yski, j´drzejowski, konecki, ostro-
wiecki, starachowicki, sandomierski, w∏oszczowski, sta-
szowski oraz gmina Kielce i powiat kielecki. 

Akcja ta wpisuje si´ w ogólnopolskà kampani´, która
przez ca∏y rok b´dzie prowadzona przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo∏ecznej. 

Celem akcji jest pozyskanie kandydatów do prowadze-
nia zast´pczych form wychowania rodzinnego, takich jak: 
• rodziny zast´pcze (w tym zawodowe) oraz 
• rodzinne domy dziecka. 

Formy te w systemie opieki nad dzieckiem i rodzinà
w naszym kraju stanowià najdoskonalszà form´ opieki
nad dzieçmi pozbawionymi opieki rodziców naturalnych. 

Celem akcji jest mo˝liwie najpe∏niejsze przekazanie
informacji o mo˝liwoÊciach i sposobach prowadzenie te-
go typu opieki, a tak˝e zach´cenie spo∏ecznoÊci lokalnej
do podejmowania roli opiekuna zast´pczego.

Patronat nad realizacjà zadaƒ informacyjnych objà∏
Wojewoda Âwi´tokrzyski, który sfinansuje publikacje
materia∏ów informacyjnych w postaci broszur i plakatów.

z´by oraz pomaga w ubieraniu i przygotowaniu do
szko∏y. Natomiast pani domu przygotowuje Êniadanie.
Od samego poranka w domu jest hucznie i gwarno.
˚ycie rodzinne zaczyna si´ rozkr´caç. Po sytym Êniada-
niu dzieci wychodzà do szko∏y. Oko∏o godziny 14 do-
mownicy zaczynajà si´ powoli schodziç. Zazwyczaj
jedzà wszyscy razem obiad. Po po∏udniu dzieciaki od-
rabiajà lekcje i zajmujà si´ swoimi ulubionymi czynno-
Êciami. – Razem malujemy lub Êpiewamy. Najbardziej
lubimy niedziele, bo wtedy przyje˝d˝a reszta naszych
dzieci. I razem siadamy do obiadu. Zazwyczaj siedzi
nas przy stole 14 osób – mówi pani Anna. 

Ufamy, ˝e przetrzemy drog´ dla innych ch´tnych do
prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Potrzeby sà
ogromne, wcià˝ przybywa dzieci, które czekajà na przy-
j´cie do rodziny. Równie˝ rodzicielstwo zast´pcze wy-
maga wcià˝ promocji. W naszym rozumieniu, rodziciel-
stwo zast´pcze to misja – mówi Edward Zawierucha.
Rodzicielstwo zast´pcze nie mo˝e byç np. jedynie ch´cià
zaspokojenia w∏asnej potrzeby posiadania dziecka. Nie
mo˝na te˝ traktowaç dziecka jako przed∏u˝enia w∏a-
snych ambicji, wszak cz´sto okazaç si´ mo˝e, ˝e maluch
wcale nie lubi gry na skrzypcach i zawi∏oÊci matematy-
ki. W tej dzia∏alnoÊci nastawiç si´ trzeba na dawanie sie-
bie, bez gwarancji, ˝e otrzyma si´ jakàkolwiek satysfak-
cj´. Potrzebna jest wielka, rozumna, cierpliwa mi∏oÊç,
którà gotowi b´dziemy przelaç bezwarunkowo i bezter-
minowo. To s∏u˝ba bliêniemu, odpowiedzialna ale i ra-
dosna. Wierzymy, ˝e przyniesie obfity plon – doda∏.

Rodzin´ paƒstwa Zawieruchów odwiedzi∏ 
wojewoda Grzegorz BanaÊ
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Angielski 
ddllaa
pierwszaków
Od wrzeÊnia ponad po∏owa Êwi´tokrzyskich
pierwszaków b´dzie uczyç si´ j´zyka
angielskiego. Nasze województwo dostanie
na ten cel ponad 800 tysi´cy z∏otych.

W ca∏ym regionie Êwi´tokrzyskim z rzàdowe-
go programu, który ma na celu pomoc
pierwszakom z mniejszych miejscowoÊci,

skorzysta prawie 60 procent szkó∏ podstawowych. –
Od wrzeÊnia nauka angielskiego rozpocznie si´ na
pewno w 553 klasach pierwszych w ca∏ym woje-
wództwie. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na
akceptacj´ czeka równie˝ nasz kolejny wniosek o ob-
j´cie programem nast´pnych 134 klas – poinformo-
wa∏ Robert Stawiarz ze Âwi´tokrzyskiego Kurato-
rium OÊwiaty. Najlepiej sytuacja przedstawia si´
w wi´kszych miejscowoÊciach. W Kielcach lekcje zo-
stanà sfinansowane a˝ w 25 placówkach. Nieêle jest
te˝ w podkieleckich miejscowoÊciach. W gminie Da-
leszyce pieniàdze na lekcje angielskiego trafià do 13
szkó∏, a w Morawicy do 9. W czo∏ówce sà tak˝e
Ostrowiec Âwi´tokrzyski, Starachowice, Skar˝ysko-
-Kamienna oraz J´drzejów.

Aby otrzymaç dotacj´ ze Êrodków celowych bud˝e-
tu paƒstwa gminy musia∏y z∏o˝yç odpowiednie wnio-
ski. – Nale˝a∏o do nich do∏àczyç dokumenty potwier-
dzajàce kwalifikacje nauczycieli, zgodne z rozporzà-
dzeniem MEN w tej sprawie – mówi Stawiarz. Na
102 gminy z ca∏ego województwa Êwi´tokrzyskiego
zrobi∏y to 94. Pozosta∏e uzasadnia∏y, ˝e wprowadzà
w∏asny program nauki j´zyka angielskiego dla pierw-
szaków. Z funduszy rzàdowych na pewno nie b´dà
korzystaç szko∏y podstawowe z Buska-Zdroju, Bro-
dów, Bejsców, Chmielnika, ¸opuszna, S∏upi Konec-
kiej, Zawichostu i Rudy Malenieckiej. – Gminy za-
pewniajà, ˝e zrobià wszystko, aby dzieci mog∏y uczyç
angielskiego od pierwszej klasy – zapowiada Sta-
wiarz.

Na nauczanie j´zyka angielskiego w pierwszych kla-
sach województwo Êwi´tokrzyskie otrzyma ponad
808 tys. z∏. Pieniàdze b´dà przyznawane od wrzeÊnia
do grudnia tego roku. W ramach programu b´dà pro-
wadzone 2 lekcje w tygodniu, za ka˝dà szko∏a otrzy-
ma 43 z∏.
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Jak za∏atwiç spraw´ w urz´dzie

Nowe
przepisy
paszportowe
Od 31 lipca 2006 roku mieszkaƒcy
województwa Êwi´tokrzyskiego mogà za∏atwiaç
wszystkie sprawy zwiàzane z wydaniem
paszportu tylko w Âwi´tokrzyskim Urz´dzie
Wojewódzkim w Kielcach. 

Najwa˝niejszym elementem nowych paszportów bio-
metrycznych sà zdj´cia. Przepisy wyraênie okreÊlajà,

jak majà one wyglàdaç. Wnioskujàc o paszport nale˝y
do∏àczyç zdj´cia o wymiarach 3,5 na 4,5 cm. Fotografia
musi byç wykonana nie wczeÊniej ni˝ w ciàgu ostatnich
szeÊciu miesi´cy. Robiàc zdj´cie nale˝y zaznaczyç, ˝e
trafi ono do paszportu, bowiem fotograficy muszà stoso-
waç si´ do nowych przepisów technicznych fotografii.

Majàc dwa zdj´cia nale˝y do∏àczyç je do wniosku,
który trzeba wype∏niç na specjalnym druku dost´pnym
tylko w oddziale paszportowym ÂUW. Za podanie trzeba
zap∏aciç 5 z∏otych op∏aty skarbowej. Trzeba równie˝ po-
nieÊç op∏at´ paszportowà. Normalna op∏ata wynosi
140 z∏, ulgowa – dla emerytów, rencistów i uczniów –
70 z∏. Paszport dla dzieci w wieku do 13 lat kosztuje
30 z∏, a osoby powy˝ej 70 roku ˝ycia otrzymajà paszport
bezp∏atnie. Op∏ata za paszport tymczasowy, wydawany
na ˝àdanie rodziców dla dzieci do lat 5, wyniesie 45 z∏.

Pod koniec sierpnia zmieni∏y si´ tak˝e przepisy doty-
czàce sk∏adania wniosków i odbioru paszportów. Teraz
nale˝y robiç to wy∏àcznie osobiÊcie, nie ma ju˝ mo˝liwo-
Êci przes∏ania podania pocztà. Przy sk∏adaniu wniosku
muszà byç obecne dzieci, dla których paszport jest wy-
rabiany. Odebraç mogà go ju˝ rodzice. M∏odzie˝ powy˝ej
13 roku ˝ycia odbiera paszporty osobiÊcie, w obecnoÊci
przynajmniej jednego z rodziców. Kolejnà nowoÊcià jest
wydanie paszportu tymczasowego, na 12 miesi´cy, dla
maluchów poni˝ej 5 lat. Odbywa si´ to na wyraêne
˝yczenie rodziców. Taki paszport kosztuje 30 z∏.

Od 28 sierpnia nie ma równie˝ mo˝liwoÊci wpisania
dzieci do paszportu rodziców. Teraz nawet najm∏odsi
muszà mieç swój w∏asny dokument. Zmianie uleg∏y rów-
nie˝ terminy wa˝noÊci paszportów. Dla dzieci poni˝ej 13
roku ˝ycia b´dzie on wydawany na 5 lat, dla starszych
i doros∏ych na 10.

Wszystkie sprawy zwiàzane z uzyskaniem paszportu
nale˝y za∏atwiaç w siedzibie Âwi´tokrzyskiego Urz´du
Wojewódzkiego, Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, Oddzia∏
Paszportów, budynek C-2, V pi´tro, tel. (41) 34-214-
13, 34-211-20.



P ensjonariusze b´dà tak˝e pomagaç przy do-
koƒczeniu budowy boiska. Ma to równie˝
aspekt terapeutyczny dla podopiecznych obu

placówek. B´dà si´ nawzajem wspieraç, jak równie˝
uczyç opiekowaç si´ ludêmi starszymi i potrzebujàcy-
mi – mówi Joanna Woêniak, dyrektor Âwi´tokrzy-
skiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia
w Kielcach. 

Mieszkaƒcy domu w Nowym Skoszynie zyskajà po-
moc oraz kontakt z m∏odymi ludêmi. Do pomocy
schronisku zach´ca∏ wojewoda Grzegorz BanaÊ. Na
jego proÊb´ o wsparcie tej inicjatywy odpowiedzieli
Êwi´tokrzyscy przedsi´biorcy, lokalne i regionalne
media oraz osoby prywatne. Na antenach lokalnych
rozg∏oÊni odby∏y si´ aukcje przedmiotów, m.in. zna-
nych artystów. Batuta z autografem Piotra Rubika
zosta∏a sprzedana podczas licytacji w radiu TAK za
80 z∏, a pi∏ka z podpisami wszystkich pi∏karzy Kolpor-
tera Korony Kielce za 120 z∏. Podczas Eko Jarmarku
za ponad 200 z∏ sprzedane zosta∏y najpi´kniejsze
zabawki ekologiczne. Dochód ze wszystkich aukcji
przeznaczony zosta∏ równie˝ na ten cel. 

Akcja trwa nadal. Patronujà jej: rozg∏oÊnia Polskie-
go Radia Kielce, Oddzia∏ Terenowy Telewizji Polskiej
S.A w Kielcach, redakcja „Echa Dnia”, Radio „ESKA”
oraz Radio „TAK”.

Budujemy dom dla rolników
W drugiej po∏owie wrzeÊnia pensjonariusze Franciszkaƒskiego OÊrodka Leczenia Uzale˝nieƒ
od Ârodków psychoaktywnych „San Damiano” z Ch´cin b´dà pomagaç przy dokoƒczeniu
budowy domu dla rolników w Nowym Skoszynie.

– Mam nadziej´, ˝e przyznane nagrody stanowiç
b´dà bodziec dla nas wszystkich do dalszych inicja-
tyw i dzia∏aƒ podejmowanych na rzecz dzieci i m∏o-
dzie˝y, tak aby mog∏y dorastaç w Êwiecie wolnym od
uzale˝nieƒ. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gra-
tuluj´ oraz dzi´kuj´ za zaanga˝owanie i otwarte ser-
ca na potrzeby m∏odego cz∏owieka – mówi Joanna
Woêniak, pe∏nomocnik wojewody ds. rodziny i uza-
le˝nieƒ.

Idea przyznawania nagrody zrodzi∏a si´ pod wp∏y-
wem propozycji z∏o˝onej przez Marka Kotaƒskiego
podczas wizyty w Kielcach, dotyczàcej utworzenia
Ruchu Czystych Serc. Honoruje ona instytucje,
organizacje i osoby, które wyró˝niajà si´ w kszta∏to-
waniu wolnego od uzale˝nieƒ stylu ˝ycia dzieci
i m∏odzie˝y w województwie Êwi´tokrzyskim. Co-

rocznie otrzymujà jà osoby lub instytucje, które naj-
lepiej realizujà przes∏anie Marka Kotaƒskiego. Ma
ona charakter regionalny i jest przyznawana raz
w roku w postaci szklanego serca, jako symbolu Ru-
chu Czystych Serc. Jej promotorem jest powo∏any
przy wojewodzie Êwi´tokrzyskim Zespó∏ do Spraw
Rodziny i Uzale˝nieƒ. 

Nagrody b´dà przyznane w czterech kategoriach:
instytucja, organizacje pozarzàdowe, wydarzenie oraz
osoba fizyczna. Wr´czone zostanà w sobot´, 2 wrze-
Ênia w Âwi´tokrzyskim Urz´dzie Wojewódzkim. Pod-
czas uroczystoÊci wystàpi Marcin Wróbel, uczeƒ Paƒ-
stwowej Szko∏y Muzycznej klasy V akordeonu im.
prof. Jerzego Màdrawskiego, StypendyÊci Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zaprezentujà si´ tak˝e
uczniowie szko∏y karate kyokushin. 

Czyste serca
Szlachetni, bezinteresowni, pe∏ni poÊwi´cenia dla innych – tacy sà laureaci tegorocznej
nagrody „Czyste Serca”, których nazwiska poznamy w sobot´, 2 wrzeÊnia. 
Nagrody wr´czy wojewoda Grzegorz BanaÊ. 
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Z Unià na ty

Korzystny algorytm

Krowie trojaczki
Krowie trojaczki przysz∏y na Êwiat w czerwcu tego roku we wsi Hucisko w gminie Bodzentyn.
Szcz´Êliwe gospodarstwo nale˝y do paƒstwa Danuty i Andrzeja Jurzyƒskich. 

8

Rzàd przyjà∏ kryterium podzia∏u unijnych Êrodków. Prze-
szed∏ tak zwany pierwszy algorytm, czyli wariant ko-

rzystny dla naszego regionu. Zgodnie z nim biedniejsze ob-
szary dostanà wi´ksze Êrodki. Województwo Êwi´tokrzyskie
otrzyma w latach 2007-2013 prawie 730 milionów euro. 

Pomoc ta umo˝liwi budow´ podstawowej infrastruktury
na terenie ca∏ego województwa, sprzyjaç b´dzie stwarzaniu
warunków dla zwalczania biedy i bezrobocia. – To wielka
szansa rozwoju dla wszystkich mieszkaƒców naszego wo-
jewództwa – powiedzia∏ wojewoda Êwi´tokrzyski Grzegorz
BanaÊ. Regionalny Program Operacyjny Województwa

Âwi´tokrzyskiego przewiduje m.in. wsparcie w naszym
regionie: rozwoju przedsi´biorczoÊci, innowacji, budowy
spo∏eczeƒstwa informacyjnego, wzrostu jakoÊci infrastruk-
tury spo∏ecznej, inwestycji w sport, kultur´ i turystyk´,
tworzenie nowych miejsc pracy, a tak˝e wspó∏prac´ mi´-
dzyregionalnà. 

Przeciwko takiemu rozwiàzaniu protestowa∏y du˝e regio-
ny: Âlàsk, Ma∏opolska i Wielkopolska. Minister rozwoju
regionalnego Gra˝yna G´sicka powiedzia∏a, ˝e najwi´cej
pieni´dzy z tych, które dostaniemy od Unii Europejskiej
zostanie przeznaczonych na infrastruktur´ i Êrodowisko.
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To pierwszy taki przypadek w ich hodowli. Kro-
wa ma dwanaÊcie lat. W gospodarstwie jest od
dziesi´ciu. Do tej pory nie mia∏a mnogiej cià˝y.

28 czerwca urodzi∏a ja∏ówk´ i dwa byki. 
– Podejrzewa∏em, ˝e mogà byç bliêni´ta, bo krowa

by∏a gruba, jak nigdy dotàd – mówi w∏aÊciciel. Gdy
zaczà∏ si´ poród, gospodarz by∏ ju˝ pewny, ˝e b´dà
bliêni´ta. Nie spodziewa∏ si´ jednak, ˝e na Êwiat przyj-
dà trojaczki. Poród przebiega∏ sprawnie i szybko. Cie-
l´ta urodzi∏y si´ zdrowe. Co najwa˝niejsze, od same-
go poczàtku nie wymaga∏y dokarmiania ani pomocy.
Same garn´∏y si´ do ssania i nie sprawia∏y ˝adnych
k∏opotów. Wa˝y∏y po oko∏o 15 kg ka˝dy. W chwili ro-
bienia zdj´cia mia∏y 3 tygodnie i wa˝y∏y po oko∏o

25 kg. Sà bardzo ˝ywotne i przyjazne, zw∏aszcza ja∏ó-
weczka, która garnie si´ do ludzi. 

Trojaczki sà ulubieƒcami rodziny Jurzyƒskich,
a zw∏aszcza córek Katarzyny i Dominiki. Wszyscy czu-
wajà nad ich prawid∏owym ˝ywieniem i zdrowiem.
Gospodarz jest w sta∏ym kontakcie z lekarzem wete-
rynarii. Na razie ciel´tom nie brakuje pokarmu i pra-
wid∏owo przybierajà na wadze. Na wszelki wypadek,
szcz´Êliwym zbiegiem okolicznoÊci, w gospodarstwie
jest druga krowa po wycieleniu, która bez problemu
przyjmuje ciel´ta, gdyby zasz∏a taka potrzeba. 

Krowie trojaczki to nietypowe wydarzenie. Ho-
dowcy, bowiem cz´sto narzekajà, ˝e majà problemy
z zacieleniami i p∏odnoÊcià krów. Krowa Paƒstwa

Jurzyƒskich sprawi∏a si´ na me-
dal. Byç mo˝e trojaczki pojawi∏y
si´ w gospodarstwie po to, by
zach´ciç gospodarza do powi´k-
szenia produkcji i dalszego in-
westowania w gospodarstwo.

Paƒstwu Jurzyƒskim ˝yczymy
kolejnych takich szcz´Êliwych
przypadków. I choç Pan Andrzej
wychodzi z za∏o˝enia: „nie masz
– nie smuç si´, masz – nie ciesz
si´”, to z pewnoÊcià ma powód
do radoÊci. Ka˝dy rolnik chcia∏-
by mieç takà krow´, która
w ciàgu roku rodzi trzy zdrowe
ciel´ta.

Krystyna Wieczorkiewicz
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Impreza zostanie zorganizowana przed budynkiem
Âwi´tokrzyskiego Urz´du Wojewódzkiego i jest
adresowana do dzieci z terenów wiejskich ca∏ego

województwa. To one najbardziej nara˝one sà na nie-
bezpieczeƒstwo wypadku, poniewa˝ cz´sto poruszajà
si´ po nieoÊwietlonych drogach. Na uczestników cze-
ka wiele atrakcji. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Kielcach zorganizujà dla dzieci konkursy, b´-
dà one mog∏y równie˝ przejechaç si´ na skute-
rach, maxi skuterach i quadach, a po wyczerpujàcej
zabawie b´dzie na nich czekaç pocz´stunek. Podczas
imprezy wszystkie dzieci dostanà Êwiate∏ka odblasko-
we (opaski, breloczki, p∏atki Êniegu), które b´dà mo-
g∏y przypiàç do ubraƒ lub tornistrów. Wezmà równie˝
udzia∏ w zaj´ciach edukacyjnych. Dzi´ki temu, po-

przez zabaw´ nauczà si´ prawid∏owych i bezpiecznych
zachowaƒ na drodze. – Przyczyny wypadków bywajà
ró˝ne. Nieoczekiwane wtargni´cie na jezdni´, prze-
chodzenie w miejscach niedozwolonych, a tak˝e fakt,
˝e dzieci nie zawsze sà widoczne dla kierujàcych po-
jazdami. Musimy uczyç najm∏odszych prawid∏owych
nawyków, które mogà uchroniç je przed wypadkami –
podkreÊla wojewoda Grzegorz BanaÊ.

Na koniec zostanà podsumowane dotychczasowe
akcje wojewody, które mia∏y na celu zwi´kszenie bez-
pieczeƒstwa dzieci na drogach.

W organizowaniu imprezy wojewodzie pomagajà Wy-
dzia∏ Ruchu drogowego KWP w Kielcach, PZU, Funda-
cja Vive, ZPW Trzuskawica, Targi Kielce, Chemar S.A.,
Scan Duo, ÂODR Modliszewice, Piekarnia „Bia∏ogon”.

Dla bezpieczeƒstwa dzieci
Pod has∏em „Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny” odb´dzie si´ 14 wrzeÊnia 
kolejna akcja wojewody Grzegorza Banasia. Jej celem jest propagowanie 
wÊród dzieci i m∏odzie˝y zasad bezpiecznego poruszania si´ po drogach.

– Jak zwykle kurs cieszy∏ si´ sporym zainteresowa-
niem. M∏odzi ludzie uczyli si´ jazdy na motorowerze
oraz przepisów ruchu drogowego – relacjonuje Zbi-
gniew Za∏awa, w∏aÊciciel OÊrodka Szkolenia Kierow-
ców „Za∏awa”. 

Zaj´cia praktyczne poprzedzi∏y lekcje teorii, pod-
czas których uczestnicy korzystali z podr´czników
przekazanych na ten cel przez wojewod´ Grzegorza
Banasia. W szkoleniu m∏odych motorowerzystów po-
magali policjanci z Wydzia∏u Ruchu Drogowego oraz
instruktorzy szkó∏ jazdy. 

Kursanci od razu zdawali egzamin na kart´ motoro-
werowà. Wszyscy zaliczyli go bezb∏´dnie. – Teraz wy-
starczy, ˝e z∏o˝à otrzymane od egzaminatorów za-
Êwiadczenie w dyrekcji szko∏y i otrzymajà karty
uprawniajàce do jazdy na motorowerze – zapewnia
Zbigniew Za∏awa. 

Poza W∏oszczowà, kursy odby∏y si´ tak˝e w Kiel-
cach, Skar˝ysku-Kamiennej, Ostrowcu Âwi´tokrzy-
skim oraz Koƒskich. Wzi´∏o w nich udzia∏ blisko 500
m∏odych ludzi.

Karty motorowerowe

Bezp∏atne kursy
We W∏oszczowie odby∏ si´ ostatni z cyklu wakacyjnych bezp∏atnych kursów 
na kart´ motorowerowà dla m∏odzie˝y z ca∏ego województwa. 
Zaj´cia zorganizowa∏ wojewoda Grzegorz BanaÊ. 



Poznaj Êwi´tokrzyskie zakàtki

Tarczek
Tarczek to jedna z najstarszych osad w Górach

Âwi´tokrzyskich. Stanowi∏ w Êredniowieczu wa˝ny
oÊrodek ˝ycia gospodarczego, powsta∏ w miejscu wy-
miany towarowej („tar˝owania”) mi´dzy ludnoÊcià
puszczaƒskà a rolniczà w pobli˝u innego oÊrodka han-
dlowego – Starego Tarczka (obecnie wieÊ Âwi´to-
marz). Przez pewien czas Tarczek by∏ siedzibà kaszte-
lanii, a od wieku XII stanowi∏ oÊrodek administracyj-
ny dóbr biskupów krakowskich, który przeniesiono
w XIV wieku do za∏o˝onego nieopodal Bodzentyna.

Najcenniejszym zabytkiem Tarczka jest romaƒski
koÊció∏ pw. Êw. Idziego, zbudowany w I po∏owie XIII
wieku. Historycy przypuszczajà, ˝e na jego miejscu
sta∏a wczeÊniejsza Êwiàtynia, fundowana jeszcze
w wieku XI (ponoç przez W∏adys∏awa Hermana
w podzi´ce za narodziny syna Boles∏awa). W literatu-
rze za dat´ powstania pierwotnego koÊcio∏a podawa-
ny jest rok 1086, co zapewne wià˝e si´ z poczàtkiem
kultu Êw. Idziego w Polsce.

Obecny koÊció∏ jest budowlà orientowanà, muro-
wanà z ciosów piaskowca, jednonawowà, z wyodr´b-
nionym prostokàtnym prezbiterium. W cz´Êci zachod-
niej nawy znajdowa∏a si´ empora. Mury przeprute sà
ma∏ymi otworami okiennymi, które ze wzgl´du na
funkcj´ obronnà budowli umieszczono wysoko nad
ziemià. KoÊció∏ by∏ kilkukrotnie przebudowywany,
najpowa˝niejszych zmian dokonano przy przemuro-
waniu zachodniej Êciany, po zawaleniu si´ szczytu
w XVI wieku.

Do wn´trza Êwiàtyni prowadzi póênogotycki portal
oraz kruchta, dobudowana w wieku XVII. W o∏tarzu
g∏ównym znajduje si´ renesansowy tryptyk (z ok.
1540r.), z centralnym przestawieniem Chrystusa Zmar-
twychwsta∏ego oraz scenami Zwiastowania i Trzech
Marii po bokach. Âciany zdobià pozosta∏oÊci póênore-
nesansowej polichromii. Obok koÊcio∏a usytuowana jest
drewniana XIX-wieczna dzwonnica oraz rosnà pomniki
przyrody: trzy 300-letnie lipy oraz 200-letnia topola.
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„Âwi´tokrzyskie
jakie cudne”
Cykl w którym przedstawiamy wykonawców
naszego regionu

BIELINIANKI to szeÊç uroczych i sympatycznych
dziewczàt Êpiewajàcych tradycyjnà muzyk´ ludowà re-
gionu Êwi´tokrzyskiego.

Anna K´pczyƒska-Nyk, Agnieszka Ka∏u˝a, Renata
Przepióra, Aneta Maruszak, Kamila K´pczyƒska, Julita
Skrzyniarz, na akordeonie gra W∏adys∏aw Bàk. 

Pierwszy raz wystàpi∏y wspólnie w 1995 r. na Buskich
Spotkaniach z Folklorem i, jak same mówià, to by∏ po-
czàtek wspania∏ej przygody z muzykà, przygody która
trwa do dziÊ.

BIELINIANKI to szeÊç indywidualnoÊci z wy˝szym
wykszta∏ceniem – medyczne, muzyczne, prawnicze, po-
litologiczne, znajà j´zyki obce, pracujà, niektóre majà
m´˝ów i dzieci, ale gdy zadzwoni telefon i glos w s∏u-
chawce powie o koncercie, to nic si´ nie liczy.

Ich repertuar to ponad 60 piosenek, ale ciàgle szuka-
jà nowych, zwykle u starszych osób, które pami´tajà
dawne piosenki ludowe, poniewa˝ w wi´kszoÊci nie
majà one zapisu nutowego.

Ka˝da z dziewczàt jest inna, z ró˝nym zdaniem na
wiele tematów, ale w sprawach muzycznych myÊlà po-
dobnie. Gdy Mieczys∏aw Sala wyda∏ tomik wierszy, jed-
nog∏oÊnie wybra∏y dwa „Pi´kno ¸ysica” i „Skrzypek”,
stworzy∏y melodi´ i majà w∏asne autorskie piosenki. 

Koncerty BIELINIANEK to niezapomniane wra˝enia
wzrokowo-sluchowe, wyst´pujà w przepi´knych strojach
ludowych, Êwietnie Êpiewajà, a Kamila b´dàca nadwor-
nym konferansjerem ciekawie opowiada o historii stroju
i piosenek które wykonujà.

Mi∏oÊç dziewczàt do regionu, muzyki, piosenki, powin-
na owocowaç w postaci nowych nagraƒ i p∏yt, aby sympa-
tycy mogli w ka˝dej chwili BIELINIANEK pos∏uchaç.

Tego ˝yczymy.

Tekst: St. Marek Fija∏kowski
Zdj´cie: Piotr Michalski
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Do przeczytania ksià˝ki „Kiedy
zaczà∏ si´ czas” autorstwa
Johna G. Taylora zach´ci∏ mnie
ju˝ sam tytu∏. Ciekawy wszech-
Êwiata, jego poczàtków, ogro-
mu i niekoƒczàcych si´ zagadek
zada∏em sobie pytanie: czy czas
mo˝e w jakiÊ sposób trwaç
w punkcie zero? Bo przecie˝
tak musia∏o byç, zanim si´ za-
czà∏. Podekscytowany usiad∏em
do studiowania dzie∏a.

Op∏aci∏o si´. Do dalszej lektury zach´ci∏y mnie ju˝
pierwsze fragmenty publikacji, a przeczytanie ca∏ej nie
trwa∏o d∏ugo. Tak ciekawà i fascynujàcà ksià˝k´ czyta
si´ w jeden wieczór. Trzeba liczyç si´ te˝ z tym, ˝e kil-
kakrotnie b´dzie si´ do niej powracaç. Szybko zrozu-
mia∏em te˝ intencje autora i tym samym jego upraw-
nienie do klasyfikacji tak niewyobra˝alnej materii,
jakà jest wszechÊwiat.

„Kiedy zaczà∏ si´ czas” jest uwieƒczeniem ponad
czterdziestoletniej pracy wybitnego naukowca i bada-
cza. Podstawowà zaletà ksià˝ki jest zr´cznoÊç autora,
który z niezwyk∏à precyzjà porusza si´ po ukrytych
zakàtkach tego, co ogromne i tajemnicze. Co wa˝ne –
nigdy nie b∏àdzi. Swoje poszukiwania genezy wszech-
Êwiata i sensu jego istnienia uÊciÊla on w czterech pod-

stawowych pytaniach: Jak zaczà∏ si´ wszechÊwiat? Dla-
czego istnieje coÊ zamiast niczego? Dlaczego jakaÊ kon-
kretna teoria wszystkiego? Co wiemy o naturze Êwiado-
moÊci? Celem ksià˝ki jest próba odpowiedzi na te pyta-
nia zgodnie z duchem nauki. I choç teoria wszystkiego,
jak twierdzà niektórzy, znajduje si´ w zasi´gu r´ki, to
autor Êwietnie omija ograniczenia, jak i to twierdzenie
narzuca. John G. Taylor ukazuje nam ca∏y wszechÊwiat.
Ten, który faktycznie jest poza nami i ten, który istnieje
w nas. Do nakreÊlenia swoich teorii pos∏uguje si´ tak
podstawowymi problemami, jak grawitacja i ewolucja
˝ycia oraz mózgu, ale te˝ Êmia∏o wybiega w obszary
czarnych dziur, czy te˝ kwantowej kreacji wszechÊwiata.

Nie ma si´ jednak czego obawiaç. Ksià˝k´, pomimo
skompliowanej i trudnej tematyki, czyta si´ ∏atwo. Dla
ka˝dego, kto próbuje sobie odpowiedzieç na pytania,
które wydawaç by si´ mog∏o nie majà odpowiedzi,
znajdzie tutaj wskazówki, dzi´ki którym droga do po-
znania teorii wszechÊwiata nie b´dzie ju˝ tak herme-
tycznie zamkni´ta.

Zatem Êmia∏o, bogatszy o nowe kierunki myÊlowe,
mog´ poleciç t´ ksià˝k´ wszystkim, którzy pragnà wy-
braç si´ w odysej´ po swoim umyÊle i tak bardzo zwià-
zanym z nim wszechÊwiecie.

Grzegorz BanaÊ
wojewoda Êwi´tokrzyski

Fotografowanie pozostaje mo-
im hobby od lat. Zdj´cie to

zrobi∏em podczas wiosennej wy-
cieczki z przyjacielem – równie˝
pasjonatem fotografii z Ostrow-
ca Âwi´tokrzyskiego, Stanis∏a-
wem Sudnikiem – w rejon zbior-
nika Chaƒcza.

Woda to niesamowicie wdzi´cz-
ny temat do fotografowania, za-
pewniajàcy bardzo ró˝norodne
efekty i barwy. Tutaj ma∏y, leni-
wy strumyczek stworzy∏ w po-
rannym s∏oƒcu oryginalny uk∏ad
i barw´ wodnego zakàtka –
gdzieÊ poni˝ej zapory, w rejonie
starego m∏yna w Korytnicy. Wy-
starczy∏o spojrzeç i nacisnàç mi-
gawk´.

Lech Janiszewski
wicewojewoda Êwi´tokrzyski

Warto przeczytaç

Moje wyprawy z obiektywem



Ju˝ w pe∏ni zaczà∏ si´ sezon grzybobrania. Pami´taj-
my, ˝e w przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci czy
grzyb jest jadalny mo˝emy skorzystaç z bezp∏atnej

konsultacji w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej – poinformowa∏a El˝bieta Socha z Sanepidu.

Po grzyby wybierajmy si´ rano, gdy˝ w dzieƒ sà na-
grzane i podatne na zaparzenie. Przed w∏o˝eniem do
koszy nale˝y je dok∏adnie oczyÊciç i obejrzeç. Niektó-
re z silnie trujàcych ∏atwo jest pomyliç z jadalnymi. –
JeÊli kupujemy grzyby, dla naszego bezpieczeƒstwa za-
pytajmy si´ czy osoba sprzedajàca posiada Atest Kla-
syfikatora Grzybów. Uprawnienia wydajà Paƒstwowi
Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni po odbytym wcze-
Êniej kursie – dodaje El˝bieta Socha.

Nigdy nie zbierajmy grzybów do plastykowych wo-
reczków, gdy˝ ulegajà one zaparzeniu. 

W wyniku czego
powstajà nawet w ga-
tunkach jadalnych
substancje trujàce. 

SpecjaliÊci prze-
strzegajà, ˝e grzy-
bów nie powinny
jeÊç dzieci do 7 ro-
ku ˝ycia oraz osoby
starsze i chore. 

Pr zygo towu j à c
potrawy z grzybów,
zjedzmy je jeszcze te-
go samego dnia, po-
niewa˝ d∏ugo przechowywane mogà wydzielaç sub-
stancje toksyczne dla naszego organizmu. 

Na grzyby!

Przepisy kulinarne
Zalewajka z kurek
1 kg kurek • 25 dag warzyw • 2 ∏y˝ki mas∏a • 2 ∏y˝ki
màki • sól • pieprz • 1 szkl. soku z kiszonej kapusty
• 2 l wody

Âwie˝e kurki nale˝y bardzo dok∏adnie umyç, pokroiç
w paski i udusiç z dodatkiem przypraw i 2 ∏y˝ek ma-

s∏a. Nastawiç wod´,
dodaç oczyszczone,
umyte i rozdrobnio-
ne warzywa i goto-
waç, a gdy warzywa
zmi´knà, dodaç udu-
szone kurki. 

Zup´ zag´szczamy
màkà i mas∏em. Za-
sma˝k´ przed wla-
niem do zupy roz-

prowadzamy zimnà wodà. Do smaku dodaç sól, pieprz,
sok z kiszonej kapusty. 

Smak zalewajki powinien byç zdecydowanie kwa-
skowaty. Jako dodatek ziemniaki gotowane, okraszo-
ne s∏oninà lub polane g´stà Êmietanà.

Placuszki ry˝owe z duszonymi
pieczarkami
25 dag ry˝u • 0,75 l bulionu z kostki • 25 dag piecza-
rek • cebula • 2 jajka • 10 dag startego ˝ó∏tego sera •
2 ∏y˝ki posiekanego szczypiorku • olej • sól • pieprz

Ry˝ op∏ukaç, zalaç bulionem, gotowaç ok. 20 mi-
nut, odstawic pod przykryciem na 30 minut. Pie-

czarki posiekaç (kilka od∏o˝yç ca∏ych), cebul´ posie-
kaç, podsma˝yç na ∏y˝ce oleju, w∏o˝yç pieczarki
i dusiç a˝ odparuje p∏yn. Do ry˝u dodaç jaja, ˝ó∏ty
ser, pieczarki z cebulà i szczypiorek. doprawiç solà
i pieprzem. Od∏o˝one pieczarki pokroiç w plastry.
Rozgrzaç olej, ∏y˝kà na∏o˝yç porcje masy, na plac-
kach roz∏o˝yç plasterki pieczarek. Gdy spody plac-
ków si´ zarumienià, przewróciç na drugà stron´, do-
sma˝yç na rumiano.

Sa∏atka z zielonych pomidorów 
1 kg zielonych pomidorów • 20 dag cebuli • 2 stràki
czerwonej papryki • 4 dag soli
zalewa: litr wody • 15 dag cukru • 2 ∏y˝eczki kwasku
cytrynowego
przyprawy do ka˝dego s∏oika: 2–3 ziarenka pieprzu •
2 ziarenka ziela angielskiego • ewentualnie po zàbku
czosnku

WyroÊni´te, lekko zjaÊnia∏e pomidory dok∏adnie
umyç, pokroiç w plastry o gruboÊci 0,5 cm, a cebule
w piórka, posypac solà,
przykryç i odstawiç na
12 godzin. Papryk´ oczy-
Êciç, pokroiç w krà˝ki.

Przygotowaç zalew´:
zagotowaç wod´ z cu-
krem i kwaskiem. Pomi-
dory i cebul´ uk∏adaç
w s∏oikach (nie uciskaç!).
Wlaç tyle zalewy, aby pokry∏a warzywa, s∏oje zamknàç
i pasteryzowaç (s∏oje o pojemnoÊci 0,5 l – 25 min,
wi´ksze 30 min) 
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