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Konkurs dla czytelników
Rozwiàzanie konkursu z poprzedniego numeru:
Wizerunek herbu województwa Êwi´tokrzyskiego

przedstawia si´ nast´pujàco. W polu pierwszym rene-
sansowej, trójdzielnej tarczy znajdu-
je si´ herb benedyktynów ∏ysogór-
skich (w polu b∏´kitnym podwójny
krzy˝ z∏oty, którego wy˝sze rami´
jest krótsze od dolnego), w polu
drugim – herb województwa kra-
kowskiego (w polu czerwonym orze∏
bia∏y, b´dàcy równie˝ herbem Paƒ-

stwa Polskiego oraz herbem osobistym w∏adcy), zaÊ
w w polu trzecim – herb województwa sandomierskie-
go (na tarczy dwudzielnej w s∏up, w polu prawym
osiem pasów czerwono – srebrnych, w polu lewym b∏´-
kitnym, dziewi´ç gwiazd z∏otych szeÊciopromiennych).

Herb nawiàzuje do tradycji historycznej regionu i he-
raldyki ziemskiej z czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Tradycj´ regionu reprezentuje god∏o benedyktynów ∏y-
sogórskich, czyli podwójny krzy˝ patriarchalny pocho-
dzàcy z Bizancjum, nazywany te˝ karawakà. Natomiast
heraldyk´ ziemskà reprezentujà herby tych województw
istniejàcych do koƒca XVIII wieku, na terenach których
znajduje si´ obecne Województwo Âwi´tokrzyskie, to
jest herb dawnego województwa sandomierskiego oraz
herb dawnego województwa krakowskiego. W okresie

Êredniowiecza i nowo˝ytnym, orze∏ bia∏y by∏ równie˝
herbem miast królewskich, w tym Sandomierza.

Nagrod´ w naszym konkursie otrzymuje Sylwia
Czapelska. Serdecznie gratulujemy!

Nasze kolejne pytanie konkursowe to:
Czy Kielce by∏y stolicà województwa krakowskiego?

JeÊli tak, to w jakim okresie? 
Na odpowiedzi czekamy do 15 grudnia 2006 roku,

pod numerem telefonu 041 342-12-32 lub pod adresem
poczty elektronicznej anna.zmudzinska-salwa@kiel-
ce.uw.gov.pl (prosimy o podanie imenia i nazwiska oraz
telefonu kontaktowego).

WÊród czytelników, którzy udzielà prawid∏owych od-
powiedzi, rozlosujemy nagrody.

Fotofelieton
Pan Rudolf jest kierowcà urz´dowego busa. Zawsze
˝yczliwy i pomocny, znosi z uÊmiechem wszelkie fanta-
zje swych pasa˝erów. – Kiedy potrzeba, potrafi´ z moje-
go 8-letniego Forda wycisnàç siódme poty – mówi pan
Rudek.
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•••

Województwo Êwi´to-
krzyskie odwiedzi∏ Prezes
Rady Ministrów Jaros∏aw
Kaczyƒski. 

Premier wmurowa∏
kamieƒ w´gielny pod
budow´ stanowiska Po-
zytronowego Tomografu
Emisyjnego w Âwi´tokrzyskim Centrum Onkologii
w Kielcach. Urzàdzenie, które b´dzie tu zainstalowane
jest dobrem rzadkim nie tylko w naszym kraju, ale tak-
˝e w wielu innych w Europie i na Êwiecie – powiedzia∏.
Premier spotka∏ si´ tak˝e z mieszkaƒcami Kielc oraz z∏o-
˝y∏ wizyt´ w Starachowicach. 

•••

Minister Transportu Je-
rzy Polaczek odwiedzi∏
region Êwi´tokrzyski.
Wraz z ministrem Prze-
mys∏awem Gosiewskim
oraz wojewodà Grzego-
rzem Banasiem wzià∏
udzia∏ w konferencji na
temat rozwoju sieci

dróg w województwie Êwi´tokrzyskim. 
Minister rozpoczà∏ swojà wizyt´ od spotkaƒ z koleja-

rzami w Skar˝ysku-Kamiennej i Kielcach. Na spotka-
niach rozmawiano o infrastrukturze kolejowej w naszym
regionie. Minister zaznaczy∏, ˝e ju˝ od roku 2007 b´dzie
modernizowana linia kolejowa Warszawa – Radom –
Kielce.

•••

W Kielcach uczczono
Âwi´to Niepodleg∏oÊci.
Po Mszy Âw. w Bazylice
Katedralnej, g∏ówne
obchody odby∏y si´
pod Pomnikiem Nie-
podleg∏oÊci. – Obroƒcy
niepodleg∏ej Polski,
sk∏adamy Wam wyrazy
najwy˝szego szacunku.
Dzi´kujemy za ka˝dà kropl´ krwi, dzi´kujemy za wolnà
Polsk´ – powiedzia∏ wojewoda. W trakcie uroczystoÊci
wojewoda wraz z ministrem Przemys∏awem Gosiewskim
wr´czyli odznaczenia paƒstwowe oraz awanse na wy˝sze
stopnie wojskowe kombatantom.

•••

Z okazji Âwi´ta S∏u˝by
Cywilnej pracownicy
Âwi´tokrzyskiego Urz´du
Wojewódzkiego otrzyma-
li statuetki, odznaczenia,
listy gratulacyjne i awan-
se. – To, w jaki sposób
obywatel postrzega admi-
nistracj´, zale˝y od Paƒstwa. Wszystko, co robicie, robicie
nie dla siebie, ale dla naszych klientów – mówi∏ wojewo-
da. Dyrektor Generalny ÂUW S∏awomir Neugebauer po-
dzi´kowa∏ wszystkim za wysi∏ek w codziennej pracy urz´-
dowej. – Nasz urzàd jest przyjazny dzi´ki temu, ˝e wp∏y-
wacie na zmiany w nim, staracie si´ uczyniç go lepszym –
mówi∏ dyrektor.

•••

Odby∏ si´ fina∏ konkursu
plastycznego „Moje pra-
wa – dziecko w Unii Eu-
ropejskiej”. Dyplomy
i nagrody wr´czy∏ laure-
atom wojewoda Êwi´to-
krzyski. Konkurs spotka∏
si´ z ogromnym zaintere-

sowaniem – do ÂUW nades∏ano ponad 200 plakatów. –
Liczba prac konkursowych przyjemnie nas zaskoczy∏a –
mówi∏ wojewoda. Autorzy najciekawszych prac: I miejsce
– Aldona Leszczyƒska, Publiczne Gimnazjum w Iwani-
skach, II miejsce – Agnieszka Ciba, Specjalny OÊrodek
Szkolno-Wychowawczy w Busku Zdroju, III miejsce –
Paulina SzczeÊniak, Gimnazjum nr 1 z Koƒskich.

•••

Wojewoda Âwi´tokrzyski wyrazil
ubolewanie z powodu tragedii
w kopalni „Halemba” w Rudzie Âlà-
skiej. Solidaryzujàc si´ z rodzinami
ofiar zaapelowa∏ do wszystkich
mieszkaƒców województwa
o udzielenie wszelkiej niezb´dnej
pomocy. Wojewoda zwróci∏ si´
równie˝ do prezydentów, burmi-
strzów, wójtów i starostów w regio-
nie, aby na czas ˝a∏oby narodowej zrezygnowali z organizo-
wania imprez kulturalnych i sportowych. W ÂUW zosta∏a
wy∏o˝ona ksi´ga kondolencyjna, do której ju˝ w pierwszym
dniu wpisa∏o si´ kilkadziesiàt osób. Flagi przed urz´dem
przez trzy dni by∏y opuszczone do po∏owy masztów.

Listopadowy przeglàd wydarzeƒ
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Co kupujemy

Przed Êwi´tami najwi´kszym zainteresowaniem cieszà
si´ kosmetyki i w∏aÊnie wÊród nich mo˝emy znaleêç
bardzo du˝o promocji. Jak przyznaje pani Ma∏gorzata,
pracownica jednego z kieleckich marketów, zarówno
przed Miko∏ajkami, jak te˝ przed samymi Êwi´tami
klienci kupujà du˝o wi´cej tych produktów. – Perfumy,
albo inne gustowne kosmetyki zawsze sà bardzo mi∏y-
mi upominkami i rzeczywiÊcie producenci to wykorzy-
stujà. Ju˝ teraz na pó∏kach mo˝na znaleêç wiele pro-
duktów oznaczonych promocjà – opowiada. Sprawdzi-
liÊmy. Najcz´Êciej pojawiajàce si´ oferty proponujà
klientom dwa artyku∏y w cenie jednego, sà te˝ takie, do
których do∏àczane sà kolejne produkty za po∏ow´ ceny.
Oprócz zwyk∏ych promocji na kieleckim rynku pojawi-
∏y si´ tak˝e wyprzeda˝e. Dotyczà one g∏ównie odzie˝y
oraz sprz´tu RTV AGD. Korzystajàc ze wszystkich mu-
simy byç bardzo ostro˝ni.

Kilka dobrych rad

– Idàc do sklepu powinniÊmy wczeÊniej przygotowaç
si´ co kupiç i ile pieni´dzy mo˝emy wydaç – radzi Ma-
riusz Burchart, Âwi´tokrzyski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej. Uprzedza równie˝, ˝eby umiej´t-
nie korzystaç z tzw. okazji. Jak wyjaÊnia promocje ma-
jà dwojaki charakter. Po pierwsze sà to wszystkie arty-
ku∏y oznaczone nazwà „promocja”. – Generalnie takie
dzia∏anie ma charakter marketingowy, wi´c powinni-
Êmy podchodziç do niego z ograniczonym zaufaniem –
mówi Mariusz Burchart. Jego zdaniem konieczne jest
porównanie cen tej samej rzeczy w innych sklepach.
Jak wynika z kontroli prowadzonych przez Inspekcj´
Handlowà, cz´sto zdarza si´ tak, ˝e towary sprzedawa-
ne w promocjach majà cen´ wy˝szà ni˝ normalnie. –
Has∏o promocja s∏u˝y w takim przypadku pozbyciu si´
cz´Êci asortymentu bez obni˝ania ceny, a czasem nawet
po cenie wy˝szej – przestrzega.

W przypadku tego typu promocji nale˝y równie˝
uwa˝aç na tzw. sprzeda˝ ∏àczonà. Chodzi o do∏àczenie
do jednego produktu, drugiego z cenà obni˝onà lub
nawet ca∏kowicie za darmo. – Mo˝e si´ okazaç tak, ˝e
dodatkowa rzecz wcale nie jest taƒsza, a poza tym mo˝e

Temat miesiàca

Âwiàteczne zakupy,
czyli jak nie daç si´ promocji
Zaczà∏ si´ grudzieƒ a wraz z nim czas na Êwiàteczne promocje. Czy zawsze sprzedawcy
proponujà nam uczciwe ceny? Okazuje si´, ˝e nie. A najlepszà radà, aby nie daç nabiç si´
w butelk´, jak mówià sami fachowcy, jest po prostu zdrowy rozsàdek.
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Âwi´ta, Êwi´ta i... zakupy

Kuszàce wystawy na ka˝dym kroku i niemal wszystkie
artyku∏y w nowej, bardziej atrakcyjnej cenie – tak wi-
tajà nas sklepy w przededniu Âwiat Bo˝ego Narodze-
nia. To chyba najlepszy w ciàgu ca∏ego roku czas, aby
przyciàgnàç klienta. Przecie˝ ka˝dy chce obdarowaç
jakimÊ mi∏ym upominkiem swoich bliskich i znajo-
mych, a zarazem ka˝dy chce te˝ znaleêç pod choinkà
coÊ dla siebie. W ferworze Êwiàtecznych zakupów mu-
simy jednak pami´taç nie tylko o tym, ˝e zakupy sà
dla wi´kszoÊci z nas przyjemnoÊcià, ale ˝eby radoÊç
z kupionych rzeczy pozosta∏a tak˝e po powrocie do
domu.



byç nam nie potrzebna do niczego – zauwa˝a Bur-
chart.

Kolejna formà promocji sà wyprzeda˝e. W tym przy-
padku równie˝ musimy zwracaç uwag´ czy rzeczywiÊcie
cena zosta∏a obni˝ona i koniecznie porównaç ceny w in-
nych sklepach. Musimy równie˝ odwo∏aç si´ do naszego
zdrowego rozsàdku, czy ten produkt jest nam rzeczywi-
Êcie potrzebny. – Wyprzeda˝e i promocje sà dla ludzi
i powinny mieç charakter prokonsumencki. Màdrze je
wykorzystujàc mo˝emy rzeczywiÊcie zaoszcz´dziç troch´
pieni´dzy – mówi Mariusz Burchart.

Jak to z tà promocjà?

Towary w promocji, jeÊli sà sprzedawane po obni˝onej
cenie, to ta obni˝ka powinna z takiej formu∏y sprzeda-
˝y wynikaç. Nie mo˝e wiàzaç si´ z obni˝eniem jakoÊci
towaru. Je˝eli jest to natomiast sprzeda˝ po obni˝onej
cenie, wynikajàcej z jednoczesnego obni˝enia jakoÊci
artyku∏u, to koniecznie powinna byç okreÊlona wada
towaru. Jak zapewnia Mariusz Burchart, Âwi´tokrzy-
ski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, towa-
ry sprzedawane w ofercie promocyjnej podlegajà nor-
malnym zasadom reklamacji, bez wzgl´du na stopieƒ
obni˝enia ceny. Dotyczy to równie˝ wszelkich towa-
rów z wyprzeda˝y, w tym równie˝ tych o niepe∏nej
wartoÊci lub uszkodzonych. – Reklamacji nie podlega
jedynie ta wada towaru, z powodu której cena zosta∏a
obni˝ona. Czyli je˝eli kupujemy buty, których cena zo-
sta∏a obni˝ona ze wzgl´du na przebarwienia skóry, to
w przypadku kiedy p´knie w nich np. podeszwa, pod-
legajà one normalnym zasadom reklamacji – podkreÊla
Burchart.

Gdzie szukaç pomocy?

Je˝eli sprzedano nam towar tzw. niezgodny z umowà,
czyli nie spe∏niajàcy deklarowanych parametrów, ma-
my prawo go reklamowaç. Robimy to maksymalnie
w ciàgu 2 miesi´cy od wykrycia niezgodnoÊci. Sprze-
dawca ma zawsze obowiàzek przyjàç towar do rekla-
macji i odpowiedzieç w ciàgu 14 dni od daty przyj´cia
usterki. Brak odpowiedzi jest uznawany za przyj´cie re-
klamacji.

JeÊli sprzedawca nie chce przyjàç towaru do reklama-
cji lub reklamacja zostaje odrzucona w sposób, z którym
si´ nie zgadzamy udajemy si´ po pomoc do Inspekcji
Handlowej, Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub
Federacji Konsumentów.
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Akcja wojewody

„RoÊniemy zdrowo”
Weso∏e, zdrowe i uÊmiechni´te – takie powinny byç zda-
niem wojewody, wszystkie dzieci w regionie Êwi´tokrzy-
skim. Aby tak by∏o naprawd´, trzeba pami´taç o w∏aÊci-
wym od˝ywianiu.

Chcàc uwra˝liwiç rodziców na problem od˝ywiania
swoich pociech, a dzieci zach´ciç do si´gni´cia po zdro-
wà ˝ywnoÊç, wojewoda rozpoczà∏ akcj´ „RoÊniemy zdro-
wo”. Kampania swoim zasi´giem obejmuje ca∏e woje-
wództwo Êwi´tokrzyskie, a g∏ównym jej za∏o˝eniem jest
przeciwdzia∏anie problemowi spo∏ecznemu, jakim jest
nieprawid∏owe ˝ywienie dzieci w Polsce oraz zapobiega-
nie jego dramatycznym skutkom zdrowotnym. 

Kampani´ zainaugurowa∏a konferencja z udzia∏em Bole-
s∏awa Piechy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
Przemys∏awa Gosiewskiego, Przewodniczàcego Komitetu
Sta∏ego Rady Ministrów oraz wojewody Grzegorza Banasia.
– Naszà akcj´ adresujemy g∏ównie do najm∏odszych,
uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjów. Chcemy, aby
zamiast s∏odyczy, produktów typu „fast food” i sztucznie
barwionych napojów dzieci si´gn´∏y po produkty bogate
w sk∏adniki od˝ywcze i witaminy. Chcemy pokazaç im, ˝e
sposób od˝ywiania ma ogromny wp∏yw na ich sprawnoÊç,
rozwój fizyczny i psychiczny – podkreÊla∏ wojewoda. 

W Âwi´tokrzyskim Urz´dzie Wojewódzkim spotkali si´
specjaliÊci do spraw ˝ywienia, przedstawiciele kurato-
rium oÊwiaty oraz oÊrodków pomocy spo∏ecznej w woje-
wództwie. Konferencji towarzyszy∏a prezentacja zdrowej
˝ywnoÊci oraz dzia∏aƒ podejmowanych w szko∏ach pro-
mujàcych zdrowie. 

Do kampanii ch´tnie przy∏àczyli si´ równie˝ pedago-
dzy ze szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych w ca∏ym wo-
jewództwie. – Dzieciaki bardzo ch´tnie biorà udzia∏
w akcji. Wychowawcy, pedagog szkolny i piel´gniarka
prowadzà spotkania z uczniami, a podczas dni otwartej
szko∏y tak˝e z rodzicami. KonsultowaliÊmy si´ równie˝
z w∏aÊcicielem szkolnego sklepiku, aby i tam by∏a pro-
mowana zdrowa ˝ywnoÊç – chwali Ryszard Krzemiƒski,
dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 24 w Kielcach

Wojewoda oraz jego pe∏nomocnicy odwiedzajà rów-
nie˝ dzieci ze szkó∏ podstawowych w ca∏ym regionie. 22
listopada do zdrowego od˝ywiania zach´cali uczniów ze
szko∏y podstawowej nr 22 w Kielcach.
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Infolinia
dla bezdomnych 
Przypominamy, ˝e dzia∏a bezp∏atna infolinia dla osób
bezdomnych. Pod numerem 9287 mo˝na uzyskaç infor-
macje o wolnych miejscach noclegowych i placówkach
udzielajàcych pomocy osobom bezdomnym na terenie
województwa Êwi´tokrzyskiego. 

Telefon zosta∏ uruchomiony z inicjatywy wojewody. –
Ca∏odobowo dy˝urujà przy nim pracownicy Centrum
Zarzàdzania Kryzysowego Wojewody, którzy udzielajà
informacji m. in. o wolnych miejscach w schroniskach
i noclegowniach – mówi Joanna Kulczycka-Kurek z Wy-
dzia∏u Polityki Spo∏ecznej Âwi´tokrzyskiego Urz´du Wo-
jewódzkiego. 

Do wszystkich gmin województwa Êwi´tokrzyskiego
rozes∏ane zosta∏y ju˝ plakaty informujàce o placówkach
udzielajàcych pomocy osobom bezdomnym. Znajdujà
si´ na nich dok∏adne dane teleadresowe wraz z formà
Êwiadczonej pomocy oraz bezp∏atny numer infolinii.
– Plakaty rozwieszone zostanà w miejscach ogólnodo-
st´pnych i tam, gdzie najcz´Êciej pojawiajà si´ osoby bez-
domne: na dworcach, w punktach wydawania posi∏ków
i oÊrodkach pomocy spo∏ecznej – t∏umaczy Joanna Kul-
czycka-Kurek. 

W Âwi´tokrzyskiem funkcjonuje 17 schronisk dla bez-
domnych, ofiar przemocy i samotnych matek oraz
5 noclegowni. Czynnych jest tak˝e 13 jad∏odajni (w tym
9 gminnych). W Kielcach uruchomiona zosta∏a tak˝e
Êwietlica z ∏aênià i pralnià dla bezdomnych, która dzia∏a
7 dni w tygodniu. W okresie jesienno-zimowym czynne
sà dwie ogrzewalnie.

Pierwsze sesje
po wyborach
Wojewoda Âwi´tokrzyski informuje, ˝e zbiorcze wyniki
o wyborach do rad na obszarze kraju zosta∏y opubliko-
wane w Dzienniku Ustaw Nr 207 z dnia 20 listopada
2006 roku.

Paƒstwowa Komisja Wyborcza wyrazi∏a opini´, ˝e no-
wo wybrani wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) sk∏a-
dajà Êlubowanie na sesjach w ciàgu 7 dni od dnia og∏o-
szenia obwieszczenia Paƒstwowej Komisji Wyborczej
w Dzienniku Ustaw o zbiorczych wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie ca-
∏ego kraju. 

Pierwsze sesje po wyborach zwo∏ujà przewodniczàcy
rady poprzedniej kadencji.
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Jak za∏atwiç spraw´ w urz´dzie

Mandaty i premie
gwarancyjne
Umarzanie i rozk∏adanie mandatów na raty

W Âwi´tokrzyskim Urz´dzie Wojewódzkim mo˝na p∏aciç
mandaty za wszelkiego rodzaju wykroczenia. Mogà to
byç zarówno mandaty drogowe, jak te˝ za zanieczysz-
czanie Êrodowiska, a nawet wystawione przez inspekcj´
pracy czy inspekcj´ nadzoru budowlanego. Od ka˝dej
grzywny na∏o˝onej mandatem karnym mo˝na wnieÊç
wniosek w sprawie umorzenia, odroczenia terminu sp∏a-
ty lub roz∏o˝enia na raty nale˝noÊci za mandat. 

Aby to zrobiç, nale˝y sporzàdziç wniosek wraz z uza-
sadnieniem oraz do∏àczyç do niego zaÊwiadczenia o do-
chodach w∏asnych i cz∏onków rodziny prowadzàcych
wspólne gospodarstwo domowe. W przypadku osoby bez-
robotnej niezb´dne b´dzie zaÊwiadczenie z odpowiednie-
go urz´du pracy, a jeÊli wniosek sk∏ada osoba uczàca si´
lub studiujàca wystarczy zaÊwiadczenie ze szko∏y lub kse-
rokopia pierwszej strony indeksu. Tak przygotowane poda-
nie nale˝y z∏o˝yç w Wydziale Finansów i Bud˝etu ÂUW. Za
z∏o˝enie wniosku nie sà pobierane op∏aty.

Wa˝na informacja dla osób, które chcà
skorzystaç z premii gwarancyjnej przy zakupie
mieszkania lub domu.

Od momentu likwidacji Wojewódzkiego Zwiàzku Spó∏-
dzielni Mieszkaniowych w Kielcach, który skupia∏ kandy-
datów oczekujàcych na mieszkanie spó∏dzielcze, zadanie
skreÊlania kandydatów z listy, które umo˝liwia otrzyma-
nie w PKO BP premii gwarancyjnej, nale˝y do obowiàz-
ków wojewody.

Kandydat zarejestrowany w by∏ym zwiàzku, celem do-
konania skreÊlenia z listy kandydatów, przej´tej przez
wojewod´, musi spe∏niç kilka warunków. Po pierwsze,
musi z∏o˝yç wniosek o skreÊlenie z listy kandydatów.
W tym celu niezb´dna jest obecnoÊç kandydata wraz
z dowodem osobistym i ksià˝eczkà mieszkaniowà.
W przypadku, gdy kandydat pozostaje w zwiàzku ma∏-
˝eƒskim wymagana jest tak˝e obecnoÊç ma∏˝onka wraz
z dowodem osobistym lub oÊwiadczenie jego woli po-
Êwiadczone przez notariusza.

W szczególnych przypadkach, kiedy np. posiadacz
ksià˝eczki mieszkaniowej jest osobà rozwiedzionà lub
zmar∏, wymagane sà dokumenty dodatkowe (np. akt
zgonu, orzeczenie sàdowe o rozwodzie, itp). Osoba sk∏a-
dajàca wniosek powinna uiÊciç op∏at´ skarbowà w wyso-
koÊci 5 z∏ + 0,50 z∏ za ka˝dy za∏àcznik, a dodatkowo
15 z∏ za pe∏nomocnictwo (je˝eli jest wymagane).

Sprawy zwiàzane ze skreÊleniem z listy za∏atwiane sà
w Wydziale Infrastruktury i Geodezji ÂUW, pokój 825 VIII
pi´tro, tel. (041) 34-218-59.

W´drowiec Âwi´tokrzyski • grudzieƒ 2006



OÊwiadczenia majàtkowe samorzàdowców
po wyborach

Zgodnie z przepisami ustaw o samorzàdach: gminnym,
powiatowym oraz województwa – na radnych rad gmin,
rad miejskich, rad powiatów i radnych sejmiku oraz wój-
tach, burmistrzach, prezydentach i starostach, marsza∏ku
a tak˝e cz∏onkach zarzàdów powiatów i województwa –
spoczywa obowiàzek z∏o˝enia oÊwiadczeƒ majàtkowych.
Radni, wójt, burmistrz, prezydent oÊwiadczenia sk∏adajà
w terminie 30 dni od daty dnia z∏o˝enia Êlubowania, pozo-
sta∏e osoby od dnia wyboru.

Do pierwszych oÊwiadczeƒ majàtkowych radni majà
równie˝ obowiàzek do∏àczyç informacj´ o sposobie i ter-
minie zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej z wykorzystaniem majàtku gminy, w której uzyskali
mandat. Natomiast wójt, burmistrz, prezydent, starosta
i marsza∏ek do∏àczajà informacj´ o zaprzestaniu prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej – je˝eli takà dzia∏alnoÊç
prowadzili przed dniem wyboru.

OÊwiadczenia majàtkowe sà sk∏adane w dwóch eg-
zemplarzach, i tak: radni sk∏adajà oÊwiadczenia majàtko-
we przewodniczàcym rad; natomiast wójt, burmistrz,
prezydent starosta, marsza∏ek, przewodniczàcy rad –
oÊwiadczenia sk∏adajà Wojewodzie.

Przeciw przemocy w szko∏ach

Âwi´tokrzyscy policjanci i pracownicy Kuratorium
OÊwiaty w Kielcach rozmawiajà z uczniami, rodzicami

i nauczycielami o bezpieczeƒstwie w Êwi´tokrzyskich
szko∏ach. 

Zgodnie z uchwa∏à Rady Ministrów odnoÊnie dzia∏aƒ
administracji rzàdowej przeciwko przemocy w szko∏ach
i placówkach oÊwiatowych, wojewoda Êwi´tokrzyski po-
wo∏a∏ 18 dwuosobowych zespo∏ów. Ich zadaniem jest
dokonanie przeglàdu i oceny szkó∏ pod wzgl´dem spra-
wowania nad dzieçmi i m∏odzie˝à prawid∏owej opieki.
Zespo∏y majà równie˝ pomóc szko∏om w wypracowaniu
metod zwalczania przemocy i w podniesieniu poziomu
bezpieczeƒstwa uczniów. 

W pierwszej kolejnoÊci policjanci i pracownicy kura-
torium odwiedzà wszystkie 243 gimnazja w wojewódz-
twie. B´dà rozmawiaç z uczniami, rodzicami, nauczycie-
lami i szkolnym personelem pomocniczym o potrzebie
ujawniania wszelkich negatywnych zachowaƒ w szkole
i dzia∏aniach, jakie podejmujà dyrektorzy, aby dzieci czu-
∏y si´ w nich bezpiecznie. 

– Na bazie rozmów wype∏niane b´dà protoko∏y, które
pos∏u˝à do zdiagnozowania stanu bezpieczeƒstwa w gimna-
zjach – mówi Ewa Mirowska, Âwi´tokrzyski Wicekurator
OÊwiaty. – Chcemy uzyskaç poprzez rozmow´ jak najwi´cej
informacji o wszelkich aktach przemocy w szkole, a tak˝e
przypadkach u˝ywania narkotyków oraz ustaliç sposób sta-
∏ej wspó∏pracy szkó∏ z organami Êcigania- t∏umaczy. 

Spotkania odbywaç si´ b´dà w godzinach popo∏u-
dniowych, tak aby nie kolidowa∏y z lekcjami. Akcja po-
trwa do koƒca stycznia. Sporzàdzone sprawozdania zo-
stanà przekazane wojewodzie, który nast´pnie przeka˝e
je Ministrowi Edukacji Narodowej. 
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WieÊci z urz´du

Zakoƒczono akcj´ wycofywania ze sprzeda˝y leku Corhy-
dron w regionie. Wojewoda Êwi´tokrzyski przewodniczy∏
kilku spotkaniom s∏u˝b nadzorujàcych t´ spraw´. Efekty
przedstawiono na specjalnej konferencji prasowej.

Wszystko zacz´∏o si´ 8 listopada, kiedy decyzjà G∏ów-
nego Inspektora Farmaceutycznego zosta∏a wstrzymana
w aptekach na terenie ca∏ego kraju sprzeda˝ leku Corhy-
dron. Dzieƒ póêniej wojewoda na konferencji prasowej
poinformowa∏ dziennikarzy o tym, ˝e wszystkie apteki
majà obowiàzek przyjmowania leku od pacjentów. Wo-
jewódzki Inspektor Farmaceutyczny wys∏a∏ pismo do
wszystkich aptek, w którym informowa∏, ˝e apteki po-
winny przyjmowaç od pacjentów wszystkie bez wyjàtku
dawki i serie leku Corhydron.

Z kolei 10 listopada, wojewoda przewodniczy∏ pierw-
szemu spotkaniu z udzia∏em podleg∏ych s∏u˝b w celu omó-
wienia sytuacji w regionie. Zdecydowano o rozes∏aniu do
wszystkich 396 aptek plakatu z treÊcià komunikatu przy-

pominajàcego o koniecznoÊci sprawdzenia apteczek do-
mowych. Wojewoda oraz Êwi´tokrzyska policja rozes∏ali
do mediów komunikat w sprawie zwrotu leku do aptek. 

20 listopada odby∏o si´ trzecie spotkanie. Z danych
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wynika,
˝e w regionie zidentyfikowano 4948 pacjentów posiada-
jàcych Corhydron, z wi´kszoÊcià nawiàzano kontakt.
Ca∏y czas sp∏ywajà informacje z aptek na temat iloÊci
i rodzaju zabezpieczonego leku (19 raportów wp∏yn´∏o
do dnia 20 listopada). Âwi´tokrzyska policja prowadzi
kilkanaÊcie post´powaƒ wyjaÊniajàcych przypadku zgo-
nów z podejrzeniem za˝ycia Corhydronu. 

Wojewoda zaapelowa∏ o zatroszczenie si´ losem osób
starszych i ob∏o˝nie chorych.

– Wiele z tych osób mieszka samotnie, cz´Êç z nich
mo˝e w swoich domowych apteczkach posiadaç Cor-
hydron. Warto wi´c sprawdziç czy takie osoby sà Êwia-
dome zagro˝eƒ – mówi wojewoda.

Sprawa Corhydronu w regionie
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Z Unià na Ty

Europejska
ró˝norodnoÊç
j´zykowa
„Tyle razy jesteÊ cz∏owiekiem, 
iloma j´zykami mówisz”
przys∏owie s∏owackie

Mottem Unii Europejskiej jest „jednoÊç w ró˝norodno-
Êci”. Zasada ta dotyczy kultur, zwyczajów, Êwiatopoglà-
dów, a tak˝e j´zyków. Jednà z podstawowych wartoÊci
Unii jest w∏aÊnie poszanowanie ró˝norodnoÊci j´zykowej.
Obywatele Wspólnoty Europejskiej, która jednoczy 500
milionów mieszkaƒców, ˝yjàc obok siebie, powinni sza-
nowaç swoje kultury i ró˝nice j´zykowe, a jednoczeÊnie
uczyç si´ od siebie nawzajem. 

Wieloj´zycz-
noÊç to element
˝ycia Unii od
samych jej po-
czàtków. Sa-
mych j´zyków
u r z ´ d o w y c h
jest w niej dwa-
dzieÊcia. Do tej
liczby nale˝y
jeszcze dodaç
europejskie j´-
zyki autochto-
niczne, których
jest oko∏o 80. Takie zró˝nicowanie j´zykowe jest wiel-
kim skarbem, który Unia chroni i propaguje. Dlatego
te˝ w miar´ jej rozszerzania wzrasta liczba j´zyków,
którymi pos∏ugujà si´ europejscy urz´dnicy. Ma to
ogromne znaczenie dla zwyk∏ych obywateli Wspólno-
ty. Zasady i przepisy, które ustala Unia Europejska
dzia∏ajà na poziomie przedsi´biorstw czy szkó∏. Zwy-
k∏y obywatel chcàc dotrzeç do tych przepisów, mo˝e
przeczytaç je w j´zyku ojczystym. Najwa˝niejsze akty
prawne i decyzje t∏umaczone sà na wszystkie j´zyki
urz´dowe. 

Unia Europejska podejmuje szereg dzia∏aƒ by zach´-
ciç swych obywateli do aktywnej nauki j´zyków. Po∏owa
mieszkaƒców Europy deklaruje, ˝e pos∏uguje si´ jednym
j´zykiem obcym. Dobre umiej´tnoÊci j´zykowe majà klu-
czowe znaczenie w edukacji, ˝yciu spo∏ecznym i stano-
wià o lepszych perspektywach zatrudnienia. 

Ambitnym celem Unii Europejskiej jest, aby ka˝dy jej
obywatel umia∏ porozumiewaç si´ w co najmniej dwóch
j´zykach obcych. W kilku paƒstwach cz∏onkowskich
uda∏o si´ to osiàgnàç, co daje nadziej´, ˝e to za∏o˝enie
uda si´ równie˝ zrealizowaç w pozosta∏ych. 
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ABC rolnika

Dop∏aty
w pakiecie
Przez pierwsze lata cz∏onkostwa polscy rolnicy korzystajà
z uproszczonego systemu p∏atnoÊci bezpoÊrednich. ¸a-
godniejsze sà te˝ wymogi sanitarne i higieniczne, które
muszà spe∏niaç, by uzyskaç dop∏aty. Od roku 2009 obo-
wiàzywaç b´dzie „pakiet higieniczny”, na który sk∏ada si´
18 unijnych dyrektyw i rozporzàdzeƒ. Dotyczà one
ochrony Êrodowiska naturalnego, zdrowia publicznego,
dobrostanu zwierzàt, a tak˝e zasad korzystania ze Êrod-
ków ochrony roÊlin oraz przeciwdzia∏ania chorobom
zwierz´cym. Wymogi okreÊlone w tych dyrektywach
i polskich ustawach b´dà rygorystycznie wymagane. 

Obowiàzywaç b´dzie, tzw. zasada wspó∏zale˝noÊci.
Polega ona na uzale˝nieniu otrzymywania dop∏at od
spe∏nienia wymogów „pakietu higienicznego”. Znaczna

wi´kszoÊç dotacji b´dzie wyp∏acana rolnikom niezale˝-
nie od wielkoÊci produkcji, ale zale˝nie od spe∏nienia
szeregu norm Êrodowiskowych i dobrostanu zwierzàt. 

Dostosowanie produkcji rolnej do unijnego „pakietu
higienicznego” b´dzie najwa˝niejsze dla dostawców
hurtowych mleka. W ich przypadku wspólnotowe prze-
pisy prawa ˝ywnoÊciowego wyraênie okreÊlajà takie
kwestie jak: pochodzenie mleka surowego czy warunki
sanitarne pomieszczeƒ zwiàzanych z jego produkcjà
mleka. Podobnie ma si´ sprawa z produkcjà mi´sa dro-
biowego i jaj, gdzie prawo unijne okreÊla np. sposób
przechowywania jaj w obr´bie ferm (czystoÊç, wilgot-
noÊç, intensywnoÊç naÊwietlenia s∏onecznego, itp.). 

Komisja Europejska zamierza przeprowadzaç kontrole
w gospodarstwach, jak równie˝ ubojniach, mleczarniach
i wsz´dzie tam, gdzie mo˝liwe b´dzie ustalenie naruszenia
wymogów pakietu przez rolnika. Kary uzale˝nione b´dà
od wykroczenia i jego skutków. Polegaç majà na obni˝e-
niu nale˝nych p∏atnoÊci bezpoÊrednich w∏àcznie z wyklu-
czeniem rolnika z systemu p∏atnoÊci na 1 rok lub d∏u˝ej. 

Joanna Stefaƒczyk



W ca∏ym województwie trwa akcja „˚ycie jest cenne, nie
zostawiaj go na drodze”. Jej celem jest promowanie za-
sad bezpieczeƒstwa wÊród uczestników ruchu drogowe-
go i pi´tnowanie z∏ych nawyków kierowców.

Organizatorami kampanii sà Wojewoda Âwi´tokrzyski
Grzegorz BanaÊ oraz Âwi´tokrzyski Komendant Woje-
wódzki Policji Wojciech OlbryÊ. – Nasza wspólna akcja
ze Êwi´tokrzyskà policjà to odpowiedê na rosnàcà liczb´
wypadków na drogach, w szczególnoÊci z udzia∏em dzie-
ci. Nie mo˝emy byç bierni, musimy docieraç do Êwiado-
moÊci wszystkich. Po prostu musimy wiedzieç, jak bez-
piecznie poruszaç si´ po drogach i jak chroniç nasze
dzieci przed wypadkami – podkreÊla wojewoda. 

Kampania rozpocz´∏a si´ pod koniec paêdziernika.
Przez dwa tygodnie w Radiu Kielce oraz Radiu TAK
FM emitowane by∏y spoty przestrzegajàce przed bra-
wurowà jazdà oraz zach´cajàce do zachowania ostro˝-
noÊci na drodze. W ca∏ym województwie sà organizo-
wane tak˝e spotkania z mieszkaƒcami. Pierwsze odby-
∏o si´ 14 listopada w Suchedniowie. Zosta∏o poÊwi´co-
ne m. in. przyczynom i nast´pstwom wypadków drogo-
wych z udzia∏em dzieci, zasadom bezpiecznego poru-
szania si´ najm∏odszych po drogach oraz w trudnych
warunkach, szczególnie po zmroku. Uczestnicy spotka-
nia obejrzeli równie˝ film edukacyjny pt. „Bàdê wi-
doczny”. Âwi´tokrzyski Kurator OÊwiaty Janusz Ski-
biƒski przekaza∏ dzieciom Êwiate∏ka odblaskowe. Ko-
lejne spotkania zostanà zorganizowane w 32 szko∏ach
w ca∏ym regionie. – Program b´dzie trwa∏ przez wiele
lat. Zbiera on wszystkie dotychczasowe inicjatywy

zwiàzane z bezpieczeƒstwem na drodze – zapowiedzia∏
Roman Doroszkiewicz, I Zast´pca Âwi´tokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Na
Êwi´tokrzyskich drogach, Êwiate∏ka odblaskowe wr´-
czajà kierowcom policjanci z drogówki, a ju˝ nieba-
wem, w ca∏ym regionie pojawià si´ równie˝ plakaty
zwiàzane z kampanià.

Pod numerami telefonów 342 16 21 oraz 0516 153
073 uczniowie i rodzice mogà zg∏aszaç wszystkie niepoko-
jàce sygna∏y w szko∏ach i uzyskaç pomoc pracowników
Kuratorium OÊwiaty.

W listopadzie ˝ycie odebra∏o sobie troje uczniów Êwi´-
tokrzyskich szkó∏. Ich rówieÊnicy zostali obj´ci szczególnà
pomocà psychologów, wychowawców oraz szkolnych pe-
dagogów.

Âwi´tokrzyski Kurator OÊwiaty wystosowa∏ do
uczniów list z proÊbà, aby dzielili si´ swoimi problema-
mi z nauczycielami. Do dyspozycji uczniów i rodziców
sà równie˝ dwa numery telefonów (041) 342 16 21
oraz 0 516 153 073, pod którymi mo˝na uzyskaç po-
moc. – Zapewniamy, ˝e nie pozostawimy ˝adnej spra-
wy bez odpowiedzi – podkreÊla kurator oÊwiaty. –

Uczniowie mogà liczyç w ka˝dej sprawie na naszà po-
moc i wsparcie kadry pedagogicznej. Pami´tajmy, ˝e
szczególnie wa˝ne jest dla dzieci wsparcie rodziny.
Rozmawiajmy ze swoimi pociechami nie tylko wtedy,
gdy odnoszà sukcesy, ale te˝, gdy zmagajà si´ z niepo-
wodzeniami i rozterkami. Spróbujmy dowiedzieç si´
jaka atmosfera panuje na zaj´ciach i w szkole. Mo˝e
n´kajà ich szkolni koledzy. Zrozumienie i otaczanie
mi∏oÊcià swoich dzieci pomo˝e na pewno znaleêç roz-
wiàzanie w wielu trudnych sytuacjach, a szczera roz-
mowa pozwoli na unikni´cie tak dramatycznych sytu-
acji, jak te, z którymi mieliÊmy do czynienia ostatnio –
apeluje kurator.

Jak dotychczas z telefonu skorzysta∏o ju˝ kilkudziesi´-
ciu rodziców i uczniów.

Co nowego w oÊwiacie

Telefony zaufania
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Dobre praktyki

Bezpieczniej na drogach



Poznaj Êwi´tokrzyskie zakàtki

Przydro˝ne
figury i kapliczki
Ponidzia
Ponidzie pe∏ne jest zabytków – poczàwszy od staro˝yt-
nych grodzisk, romaƒskich i gotyckich budowli, na dzie-
∏ach ma∏ej architektury sakralnej skoƒczywszy. W∏aÊnie
kapliczki, przydro˝ne figury i krzy˝e sà szczególnym ele-
mentem krajobrazu Ponidzia. Jest ich blisko 200. Mo˝-
na je spotkaç przy drogach, zarazem tych bardziej
ucz´szczanych, jak i polnych, nierzadko w obr´bie pól
uprawnych. Lokalizowano je na wzniesieniach okalajà-
cych miejscowoÊci, przy rozstajach dróg, w pobli˝u ko-
Êcio∏ów i cmentarzy, a nawet na placach przydomowych.

Wykonane przewa˝nie w kamieniu piƒczowskim oraz
drewnie, sà prawdziwymi pere∏kami architektonicznymi.
Najstarsze, do dziÊ zachowane pochodzà z poczàtku wieku
XVII. Sà nie tylko wyrazem wyznawanej wiary, ale pe∏nià
równie˝ funkcje przekazu historycznego oraz kulturowe-
go. Reprezentujà ró˝ne style i ró˝ny poziom artystyczny. 

Fundowano je na chwa∏´ Boga, z wdzi´cznoÊci za
otrzymanà ∏ask´, z powodu cudownego wyzdrowienia,
za uchronienie od pomoru i g∏odu czy te˝ jako pokut´
za ci´˝kie grzechy. By∏y wznoszone jako wyraz modli-
twy za dusze nieszcz´Êliwych, w miejscach ich zgonu
i wiecznego spoczynku. Zgodnie z tradycjà wywodzàcà
si´ z XIX wieku, do dzisiaj przetrwa∏ zwyczaj majenia
kwiatami przydro˝nych figur i odprawiania przy nich
nabo˝eƒstw.

Najcz´stszymi przedstawieniami rzeêby jest Matka
Boska Niepokalana i Chrystus Frasobliwy. Licznie spoty-
kamy figury Êwi´tego Jana Nepomucena (stawiane naj-
cz´Êciej nad wodami
w celu ochrony od po-
wodzi), figury Êwi´tego
Antoniego Padewskie-
go (w pobli˝u klaszto-
rów franciszkaƒskich),
Êw. Rozalii i Êw. Rocha.
Spotykamy równie˝ fi-
gury Êwi´tego Józefa
oraz Êwi´tego Stanis∏a-
wa Biskupa.

Podró˝ujàc po Poni-
dziu,niemal w ka˝dej
miejscowoÊci lub jej
najbli˝szej okolicy
znajdziemy te Êwiadec-
twa naszej wiary i tra-
dycji.

Kulturalny eksport

Rados∏aw Hendel
Pisaç lubi∏ od zawsze. Na poczàtku dla siebie, do szufla-
dy. Niedokoƒczona powieÊç to pamiàtka po m∏odzieƒ-
czych latach. Teraz ma na koncie kilka zrealizowanych
scenariuszy, debiut re˝yserski i mnóstwo filmowych pla-
nów na przysz∏oÊç.

Wszystko nabra∏o rozp´du w 2004 roku, kiedy
„trzech przyjació∏ z boiska”, a konkretnie z kieleckiego
osiedla Bocianek, postanowi∏o zrobiç film. Prawdziwy,
d∏ugometra˝owy, profesjonalny. Scenariusz „Spamu” na-
pisa∏ w∏aÊnie Hendel, on te˝ wcieli∏ si´ w rol´ re˝ysera.
Wojciech Rabiej zosta∏ producentem filmu, a Pawe∏ Ci-
chy kierownikiem produkcji.

„Spam” zosta∏ zakwalifikowany do g∏ównego przeglà-
du Festiwalu Filmowego w Gdyni w 2004 roku. Nagród
nie zdoby∏ (królowa∏y „Pr´gi” z Micha∏em ˚ebrowskim),
ale zebra∏ pozytywne recenzje bran˝y filmowej. 

W rezultacie medialnego szumu Rados∏aw Hendel do-
sta∏ propozycj´ re˝yserowania serialu „Samo ˝ycie” emi-
towanego w Polsacie. Zyskali te˝ inni – aktorka Katarzy-
na Cynke (druga wa˝na rola w „Spamie”) rozwin´∏a swo-
jà karier´ i obecnie mo˝emy oglàdaç jà w g∏ównej roli
w serialu „Oficerowie” w TVP2.

Czym teraz zajmuje si´ kielecki filmowiec? G∏ównie
odbieraniem gratulacji za scenariusz filmu „Zmory”, któ-
ry zosta∏ obsypany nagrodami nie tylko w Polsce. 

– To historia w stylu walki dobra ze z∏em, ma w sobie
troch´ fantastyki – mówi Hendel. -Historia dzieci, które
wraz z rodzicami odwiedzajà du˝e centrum handlowe.
Ka˝de z nich ma swojego bajkowego opiekuna, który jest
stra˝nikiem dzieci´cych snów. Niestety pewien szalony
naukowiec w swoim laboratorium pracuje nad tym, aby
opiekunowie zamienili si´ w tytu∏owe Zmory. 

Hendel, który obecnie ˝yje mi´dzy Warszawà i Kielca-
mi w∏aÊnie szuka producenta do swojego najnowszego
produktu. – To doÊç kosztowne dzie∏o do realizacji, ale za
to uniwersalne w swoim przekazie. Niewykluczone, ̋ e film
powstanie za granicà, w tym celu scenariusz t∏umaczony
b´dzie na j´zyk angielski. Mam jeszcze kilka pomys∏ów,
ale nie chc´ ich zdradzaç, ˝eby nie zapeszyç – dodaje.

Trzymamy kciuki i ˝yczymy powodzenia.
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Barokowe figury w okolicy M∏odzaw.



Choç pogoda specjalnie na to nie wskazuje, to jednak
prosz´ Paƒstwa – do Âwiàt mamy coraz bli˝ej. A to prze-
cie˝ szczególny czas. Czas prze˝yç duchowych i ciep∏ego
myÊlenia o rodzinie, o kr´gu bliskich przyjació∏. W ta-
kich momentach ch´tnie wzmacniamy nasze uczucia
rozmaitymi podarunkami. A tu dziÊ wybór mamy prze-
ogromny. Stàd oÊmielam si´ Paƒstwu coÊ w tej sprawie
podpowiedzieç.

Otó˝ odwiedzajàc salony z muzykà i ksià˝kami, za-
wsze zaglàdam na pó∏ki z p∏ytami opatrzone indeksem
„W”. Tam mo˝na znaleêç pieÊni W∏odzimierza Wysokie-
go. Sprawdzam czy pojawi∏ si´ nowy polski wykonawca
jego repertuaru. Maszeruj´ do pó∏ek z poezjà, mo˝e jest
jakaÊ nowa antologia jego wierszy.

Par´ dni temu, po takich w´drówkach postanowi∏em
zrobiç remanent w swojej bibliotece. Znalaz∏em zaku-
rzone, wydane przed 20 laty, lekko ju˝ wyblak∏e dwa to-
miki piosenek i wierszy. Zach´cam Paƒstwa do s∏uchania
i czytania, bo to poeta niezwyk∏y. Choç pisa∏ o domkach,
samolotach, relacjonowa∏ zwyk∏e zdarzenia, to zawsze
s∏ychaç tam prawd´ i czuç bicie serca, t´tno krwi.

Mimo wszystko to poezja na wskroÊ liryczna, pe∏na
kolorów, smaków i widoków. Mo˝na na niej polegaç
i wesprzeç si´ jak na pomocnym ramieniu. Zachwycajàc
codziennoÊcià daje perspektyw´.

Na ten Êwiàteczny czas ˝ycz´ Paƒstwu wielu dobrych
wzruszeƒ, ciep∏a i harmonii. Niech si´ spe∏nià wszystkie

Paƒstwa plany i marzenia.
A czasem zajrzyjcie Paƒstwo
do poezji Wysokiego. Warto.

Na ten ch∏ód...
Na ten ch∏ód, na ten ziàb
Co tak goni nas gdzieÊ?
Co tak ciàgnie wcià˝ dalej i w g∏àb?
Trzeba ruszaç, pal szeÊç!

Na ten ch∏ód, na ten ziàb...
Dziwna rzecz, dziwna rzecz... 
Od topoli i brzóz
Odchodzimy na Pó∏noc, hen precz. 

Czy tam cieplej, gdzie mróz? 
Dziwna rzecz, dziwna rzecz...
Ciep∏y mieliÊmy kàt,
Lecz ruszyliÊmy w Êwiat.

Pewno jakiÊ w nas samych tkwi b∏àd?
Bo tak zawsze – pod wiatr,
Bo tak zawsze – pod pràd.
Do powrotu wtem g∏os

Nas namawia ten sam,
Co na oÊlep gnaç w dal kaza∏ nam.
Gdzie ów szcz´sny jest los?
Mo˝e tu? Mo˝e tam?

Grzegorz BanaÊ
Wojewoda Âwi´tokrzyski

Warto przeczytaç

W∏odzimierz Wysocki

Moje wyprawy z obiektywem

Jesienna
wycieczka
Czas jesieni nie musi byç okresem mgie∏, szarug czy
ch∏odów. W pogodne dni nisko zawieszone s∏oƒce
wydobywa uroki pi´knych zakàtków w szczególny sposób,
a surowa przyroda wydobywa akcenty kiedy indziej
zdominowane przez szat´ roÊlin. Warto pokusiç si´ w taki
dzieƒ o wypad gdzieÊ w ulubione strony, albo po prostu -
mieszkajàc w tak pi´knym rejonie jak Ziemia
Âwi´tokrzyska – gdzieÊ przed siebie. Jest pewne, ˝e zawsze
znajdzie si´ coÊ interesujàcego. Zamieszczone obok
zdj´cie pochodzi z takiego listopadowego wypadu w rejon
Ptkanowa pod Opatowem.  Mam nadziej´, ˝e zach´ci ono
do weekendowych wycieczek równie˝ i Paƒstwa.

Lech Janiszewski
Wicewojewoda Âwi´tokrzyski
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Co? Gdzie? Kiedy?
III MIKO¸AJKOWY TURNIEJ TA¡CA TOWARZYSKIEGO
I NOWOCZESNEGO
2 grudnia
miejsce: Kielce, Hala Sportowa przy ul. ˚ytniej
organizatorzy: Âwi´tokrzyski Klub Taƒca JUMP, Âwi´tokrzy-
ski Urzàd Wojewódzki, Urzàd Marsza∏kowski w Kielcach
informacje: 041 361 38 02

II FESTIWAL LALKI I AKTORA
5-6 grudnia
miejsce: Starachowickie Centrum Kultury
organizator: Starachowickie Centrum Kultury
informacje: 041 274 65 25

AKCJA MIKO¸AJKOWA – WOJEWODA DZIECIOM
6 grudnia
miejsce: Âwi´tokrzyski Urzàd Wojewódzki
Wojewoda zaprosi∏ dzieci z najbiedniejszych rodzin w woje-
wództwie. Miko∏aj, w asyÊcie dwóch Ênie˝ynek wr´czy im
paczki ze s∏odyczami i upominkami. Dzieci obejrzà równie˝
przygotowany specjalnie dla nich program artystyczny.

IV RAJD MIKO¸AJKOWY
6 grudnia
miejsce: Góry Âwi´tokrzyskie
organizator: Oddzia∏ Âwi´tokrzyski PTTK Kielce
informacje: 041 344 59 14

MISTRZOSTWA POLSKI OPEN KARATE KYOKUSHIN
9 grudnia
Turniej zorganizowany z okazji 30-lecia istnienia Karate
Kyokushin na Ziemi Âwi´tokrzyskiej. Patronat honorowy
nad impreza objà∏ m.in. wojewoda.
Miejsce: Kielce, Hala sportowa przy ul. Bocznej
Organizator: Kielecki Klub Karate Kyokushin
Informacje: 041 361 38 02

PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ÂWIAT¸A POKOJU
17-23 grudnia
miejsce: Busko Zdrój
organizator: Komenda Hufca ZHP Busko Zdrój
informacje: 041 378 29 53

JASE¸KA BO˚ONARODZENIOWE
22 grudnia
miejsce: Publiczna Szko∏a Podstawowa w Gacach S∏upieckich
organizator: Publiczna Szko∏a Podstawowa w Gacach S∏u-
pieckich
informacje: 015 865 93 08

XXVIII RAJD SYLWESTROWY 
30 grudnia
miejsce: Puszcza I∏˝ecka – Karczma Mi∏kowska
organizator: Oddzia∏ Âwi´tokrzyski PTTK Ostrowiec Âwi´-
tokrzyski
informacje: 041 26 52 524
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W tym miesiàcu proponujemy przepisy na-
szych prababek. Pochodzà one z kuchni Lu-
cyny åwierciakiewiczowej, autorki znakomi-
tych ksià˝ek kucharskich z prze∏omu XIX
i XX wieku. Aby lepiej oddaç ducha epoki, za-
chowaliÊmy oryginalnà pisowni´.

Pierogi leniwe

Wziàç funt (tj. ok. 0,5 kg) Êwie˝ego, niezwarzonego
twarogu, wycisnàç dobrze z serwatki, rozetrzeç z ∏y˝kà
mas∏a i czterema ˝ó∏tkami, wsypaç troch´ soli, ∏y˝k´
pszennej màki, gdy to wszystko doskonale uwiercone,
ubiç bia∏ka na pian´, wymieszaç, z lekka wyrzuciç t´
mas´ na stolnic´, grubo posypanà màkà, utarzaç w mà-
ce d∏ugi wa∏ek przez ca∏à stolnic´, nakarbowaç no˝em
i krajaç ukoÊne kawa∏ki, formujàc piero˝ki. Gotowaç
na ukropie w bardzo obszernym rondlu póki nie sp∏y-
nà, wyjmowaç ∏y˝kà durszlakowà, a na pó∏misku polaç
Êwie˝ym, goràcym mas∏em z rumianà bu∏eczkà. Ugoto-
wane, mo˝na zaraz z wody wyjmowaç i przysma˝yç na
maÊle.

Bigos litewski z kapusty

Poszatkowaç du˝à g∏ówk´ kapusty, osoliç dobrze, a na-
st´pnie mocno z soli wycisnàç; usiekaç dwie bia∏e cebu-
le i razem posoliç, kwaÊne jab∏ka pokrajaç w kostk´, tak
samo t∏uste gotowane mi´so wo∏owe, pieczeƒ i surowà
wieprzowin´; mo˝na, je˝eli jest, wkrajaç zwierzyn´ pie-
czonà i nast´pnie uk∏adaç w rondlu w taki sposób: ∏y˝ka
mas∏a, kapusta, jab∏ka, wieprzowina, inne mi´sa i znowu
mas∏o, kapusta, jab∏ka, ciàgle w tym samym porzàdku.
Tak u∏o˝one zalewa si´ dobrym roso∏em albo bulionem
i zakrywszy dusi, przynajmniej ze dwie godziny, potrzà-
sajàc cz´sto, ˝eby si´ nie przypali∏o. Kiedy bigos ju˝ pra-
wie gotowy, zaprawiç go ∏y˝kà mas∏a z ∏y˝ka màki, wy-
mieszaç dobrze i wydaç na stó∏. Na wydaniu w∏o˝yç
mo˝na na wierzch troch´ kie∏basy gotowanej i pokraja-
nej w plasterki. Bigos taki podaje si´ na Êniadanie albo
na obiad przed roso∏em i mo˝e byç odgrzewany, a wte-
dy nawet zyskuje na smaku.

PrzepisyPrzepisy
kulinarne


