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Starachowice

Końskie

Skarżysko-
Kamienna

Wiosna pod znakiem niepokoju
Piłkarze Korony Kielce 12 grudnia zakończyli jesienne zmagania sezonu 
2014/2015. Zawodnicy przez kilka jesiennych miesięcy rozegrali 15 meczy 
rundy jesiennej oraz 4 rozegrane awansem z rundy wiosennej. Pozycja kiel-
czan nie napawa optymizmem, więc nadchodzi czas podsumowań i przemy-
śleń nad przyszłością a ta wydaje się być nerwowa. 

Kielce

Przed zawodnikami kieleckiej Ko-
rony ciężka zima. Po urlopach zwią-
zanych z przerwą świąteczno-nowo-
roczną przyjdzie czas wytężonej pracy 
podczas przygotowań do rundy wiosen-
nej. Nie mniej trudne zadanie przed tre-
nerem oraz włodarzami klubu, którzy 
muszą dokonać analizy nienajlepszej 
sytuacji drużyny. Do walki o utrzy-
manie potrzebne będą wzmocnienia 
a także pożegnanie tych zawodników, 
którzy byli najsłabszymi ogniwami w 
zespole. 14 pozycja w tabeli nie może 
bowiem cieszyć osób związanych z 
klubem. 

Czytaj więcej na str. 16.

Radosnych Świąt 
Bożego 

Narodzenia 
oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku 2015 

życzy 
Redakcja 

Jak co roku swoją obecno-
ścią Ochotniczy Hufiec Pracy 
zaszczyciło grono zaprzyjaź-
nionych współpracowników 
i gości: z-ca Komendanta 
Wojewódzkiego Renata Wi-
cha, kierownik Programów 

Końskie
Koneckie 
spotkanie wigilijne 
17 grudnia w restauracji „Śródmiejska”, odbyło 
się uroczyste spotkanie wigilijne. 

Komendant Monika Jedynak wita przybyłych gości.

Unijnych ŚWK OHP Lu-
cyna Brelska, dyrektorzy 
szkół: Barbara Basiak, Be-
ata Salata, Dorota Sykuła, 
Jan Rybiński, Artur Obara i 
pozostali uczestnicy.

Więcej czytaj na str. 8.

Truck 
Coca-Coli 
We wtorek 9 grudnia do 
Skarżyska-Kamiennej 
zawitał Truck Coca-Co-
li.   Str. 3.

Maraton 
Pisania Listów
„Napisz list, zmień ży-
cie!” - pod takim ha-
słem upłynęła kolejna 
edycja pisania listów w 
obronie łamanych praw 
człowieka. Końskie 
również przyłączyło się 
do akcji Amnesty Inter-
national. Str. 5.

Rehabilitacja
kardiologiczna
W Powiatowym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej 
w Starachowicach w 
ramach umowy z NFZ 
funkcjonuje Ośrodek 
Dziennej Rehabilitacji 
Kardiologicznej.    Str. 2.

Brody
Narkotyki warte 
3 lata więzienia
Wydział Kryminalny skar-
żyskiej Policji zatrzymał 
23-latka podejrzanego o 
posiadanie narkotyków. 
U mieszkańca gminy Bro-
dy znaleziono substan-
cje, które ze wstępnych 
ustaleń zidentyfikowano 
jako marihuana i amfeta-
mina.                        Str. 14

Czas na rozsądne inwestycje
O wyzwaniach i planach w nowej kadencji, rozmawialiśmy z Krzysztofem 
Obratańskim, Burmistrzem Miasta i Gminy Końskie.

Co na progu nowej ka-
dencji jest dla Pana naj-
ważniejsze?

Krzysztof Obratań-
ski: Jako gmina, mamy 
ostatnią tak wielką szansę 

uzyskania dofinansowań 
ze środków UE. W okre-
sie unijnego budżetowa-
nia, który się przed nami 
otwiera, niezwykle ważne 
będzie właściwe przygo-

towanie projektów i wy-
maganej dokumentacji do 
aplikowania o fundusze 
unijne. Uważam to za spra-
wę priorytetową. 

Więcej czytaj na str. 9.
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Samorząd	Miasta	i	Gminy	Końskie
	z	okazji	nadchodzących		Świąt	Bożego	Narodzenia	

życzy	Mieszkańcom,		
wielu	radosnych	chwil	spędzonych	w	gronie	najbliższych.	
Niech	tegoroczne	Święta	będą	niezapomnianym	czasem,

	pełnym	spokoju	i	wzajemnego	zrozumienia,
a	nadchodzący	Nowy	2015	Rok	przyniesie	dni	pełne	radości,	

wypełnione	sukcesami,	uznaniem,	
szacunkiem	oraz	ludzką	życzliwością.

																													

Przewodniczący	Rady	Miejskiej	w	Końskich																	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Końskie
													Zbigniew	Kowalczyk																																																							Krzysztof	Obratański
												v-ce				Lidia	Wiśniewska																																																	z-ca	Krzysztof	Jasiński
													v-ce		Marek	Kozerawski							

REKLAMA

Rehabilitacja kardiolo-
giczna polega na stosowa-
niu ćwiczeń fizycznych jak 
również zajęć edukacyjnych 
i psychoterapii. Ośrodek 
Dziennej Rehabilitacji Kar-
diologicznej działa w opar-
ciu o komputerowy system 
rehabilitacji kardiologicznej 
ASTER. Rehabilitacja prze-
znaczona jest dla pacjentów 
po: ostrych zespołach wień-
cowych, plastyce naczyń 
wieńcowych, zabiegach kar-
diochirurgicznych czy  za-
biegach z zakresu chirurgii 
naczyniowej i zaostrzeniach 
niewydolności serca. Żeby 
skorzystać z rehabilitacji, 
konieczne jest skierowanie 
od lekarza specjalisty. 

R e h a b i l i t a -
cja trwa 3 tygodnie.  
Głównym celem rehabilita-
cji jest odwrócenie lub spo-

Starachowice

Rehabilitacja kardiologiczna
W Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w ramach umowy z NFZ funkcjonuje 
Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej. 

wolnienie zmian zarówno 
patofizjologicznych jak i 
psychologicznych do jakich 

dochodzi u chorych wsku-
tek wystąpienia zaburzeń-
sercowo-naczyniowych.  

WIT na podst. materiałów 
z Powiatu Starachowic-

kiego

Do opisywanego zda-
rzenia doszło pod koniec 
ubiegłego tygodnia. Poli-
cjanci zostali powiadomieni 
o kradzieży 40 tysięcy zło-
tych w gotówce. Miały się 
one znajdować w samocho-
dzie, który był zaparkowany 
na terenie posesji w powie-
cie kieleckim. Samochód i 
posesja należą do 32-latka, 
który osobiście zgłosił fakt 
kradzieży.

Po kilku godzinach od 
przekazania informacji o 
popełnieniu przestępstwa, 
ustalenia funkcjonariu-
szy Wydziału do walki z 
Przestępczością Przeciwko 
Mieniu z Komendy Miej-
skiej Policji w Kielcach, 

Ukradł 
40 tysięcy
Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością 
Przeciwko Mieniu z Komendy Miejskiej Policji w 
Kielcach, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o 
kradzież 40 tysięcy złotych należących do 32–let-
niego mieszkańca powiatu kieleckiego. Zatrzyma-
ny 24 – latek dobrowolnie poddał się karze.

pozwoliły na zatrzymanie 
24 – letniego mieszkańca 
wspomnianej gminy.

Policjanci odzyskali 
31,500 tysiący złotych ze 
skradzionej kwoty. Ustalili, 
że brakująca część zosta-
ła przez ww. już wydana. 
Mężczyzna przyznał się do 
zarzucanych mu czynów 
i poddał się dobrowolnie 
karze pozbawienia wolno-
ści w zamieszeniu, karze 
grzywny oraz obowiązkowi 
naprawienia szkody. Za kra-
dzież ustawodawca prze-
wiuje karę nawet do 5 - lat 
pozbawienia wolności. 

Opr. AB
Źródło KWP Kielce
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Wydawca 
Gazety Regionalnej 

w związku z dynamicznym 
rozwojem,

poszukuje dynamicznych 
i kreatywnych osób 

do współpracy przy tworzeniu 
Gazety.

CV prosimy przesyłać 

na adres Redakcji Wieści:

redakcja@gazeta-wiesci.pl

Słynna świąteczna cię-
żarówka Coca-Coli przeje-
chała ulicami Skarżyska-
-Kamiennej i zaparkowała 
na placu przed dworcem 
PKP. Na wszystkich, któ-
rzy zjawili się tego dnia 
przy dworcu PKP, czeka-

Skarżysko-Kamienna
Truck Coca-Coli w Skarżysku-Kamiennej
We wtorek 9 grudnia do Skarżyska-Kamiennej zawitał Truck Coca-Coli. 

ły konkursy i zabawy, św. 
Mikołaj oraz wiele innych 
atrakcji. Chętnych zrobie-
nia zdjęć przy rozświetlo-
nej ciężarówce nie brako-
wało. 

Na trasie ciężarów-
ki Coca-Coli w tym roku 

znalazło się 18 miast, w 
tym Kielce i Skarżysko-
-Kamienna w woj. świę-
tokrzyskim. Jest to część 
bożonarodzeniowej kam-
panii „Podaruj radość” or-
ganizowanej przez Coca- 
Colę.

Również tego dnia 
Konrad Krönig, Prezydent 
Miasta Skarżyska-Ka-
miennej oficjalnie roz-
począł sezon świąteczny, 
czego symbolem było za-
palenie lampek na miej-
skiej choince.                GW

Nowy 
rozkład 
pociągów

Jedną ze zmian jest 
skrócenie czasu przejaz-
du na głównych trasach, 
i tak np. podróż ze stolicy 
do Wrocławia skróci się 
do 3 godzin 42 minut. Z 
południa na północ Polski 
podróż wyniesie około 5 
godzin 30 minut. W 2015 
roku, wraz z modernizacją 
infrastruktury, czasy ule-
gną dalszemu skróceniu. 
Pierwsze regularne kursy 
po polskich torach roz-
poczęły pociągi Express 
InterCity Premium. W 

Od 14 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy rozkład jaz-
dy pociągów. 

rozkładowych kursach po-
ciągi przekroczą prędkość 
160 km/h, z którą jeździ-
my w Polsce od 25 lat. 
Tym samym, będziemy 
pierwszym krajem spośród 
nowych członków Unii 
Europejskiej, w którym 
prędkość zostanie podnie-
siona do 200 km/h.

Pasażerowie, którzy za-
planują podróż wcześniej, 
mogą liczyć na bilety za 
49 zł i rabaty sięgające 30 
proc.

MAT

2 2- parter 55 m ; - I piętro 28 m
Końskie, Kazanowska 20

tel. kontaktowy - 604 55 66 48

Lokale do wynajęcia

Program będzie reali-
zował sześć priorytetów 
wyznaczonych dla unijnej 
polityki rozwoju obsza-
rów wiejskich na lata 2014 
– 2020. Pomoc finansowa 
ze środków Programu bę-
dzie skierowana głównie 
do sektora rolnego. Instru-
menty pomocy finansowej 
będą miały na celu przede 
wszystkim rozwój gospo-
darstw rolnych. W ramach 
poprawy organizacji łań-
cucha żywnościowego 
przewiduje się wsparcie 
inwestycji związanych z 
przetwórstwem i marketin-
giem artykułów rolnych. 
W programie planowana 
jest kontynuacja wsparcia 
pozwalającego na odtwa-

PROW 
2014-2020 
zatwierdzony
Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

rzanie potencjału produk-
cji rolnej zniszczonego w 
wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych i katastrof 
naturalnych. Nowym dzia-
łaniem będzie rolnictwo 
ekologiczne. 

Ogólnie rzecz ujmując, 
celem głównym PROW 
2014 – 2020 jest poprawa 
konkurencyjności rolnic-
twa, zrównoważone zarzą-
dzanie zasobami naturalny-
mi i działania w dziedzinie 
klimatu oraz zrównoważo-
ny rozwój terytorialny ob-
szarów wiejskich.

W ramach PROW 2014-
2020 do wykorzystania bę-
dzie łącznie 13,5 mld euro.

GW

W e-mailach sugeru-
jących, że zostały wy-
słane z Ministerstwa Fi-
nansów i dotyczą zwrotu 
podatków, zawarte są 
prośby o podanie m.in. 
następujących danych: 
imię i nazwisko, adres, 
numer kar ty, data przy-
datności, NIK, PIN, data 
urodzenia, itd. 

W związku z tym mi-
nisterstwo apeluje, żeby 
nie odpowiadać na ko-
respondencję tego typu. 
W żadnym wypadku nie 
należy wysyłać też da-

Oszuści podszywają 
się pod Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów informuje, że w ostatnim 
czasie wykryto kolejne próby wyłudzania informa-
cji dotyczących danych z kart płatniczych i pod-
szywania się pod Ministerstwo Finansów. 

nych dotyczących kart 
płatniczych, ani poda-
wać swoich danych w 
formularzach interneto-
wych.        MAT
REKLAMA
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Młody mężczyzna od 
co najmniej dwóch lat jest 
dobrze znany skarżyskiej 
policji. Zarzuty, jakie sta-
wiane są pod jego adre-
sem to przede wszystkim 
kradzieże, włamania oraz 
niszczenie rzeczy. Sąd nie-
jednokrotnie wymierzał za-
trzymanemu kary grzywny 

Skarżysko-Kamienna

Zatrzymany 
przestępca
Poszukiwany czterema listami gończymi mieszkaniec powiatu skarżyskiego 
wpadł w ręce Policji. 23-latka funkcjonariusze zatrzymali 18 grudnia. 

za te przewinienia, ale z 
uwagi na niepłacenie zgod-
nie z wyrokiem sądu kary 
grzywny zamieniane zosta-
ły na kary pozbawienia wol-
ności. Od dłuższego czasu 
jednak 23-latek ukrywał 
się przed stróżami prawa. 
Poszukiwany był również 
4 listami gończymi. Skar-

żyska komenda dokumen-
towała przez cały ten czas 
informacje, po czym usta-
liła miejsce pobytu mężczy-
zny. Zatrzymany przebywa 
obecnie w areszcie. Za po-
pełnione czyny grozi mu 
kara ponad 3,5 roku pozba-
wienia wolności.

DR

Co najmniej 10 milio-
nów zł w przyszłym roku 
otrzymają uczelnie wyższe 
na utworzenie żłobków, 
klubów dziecięcych i na 
zatrudnienie opiekunów 
dziennych.

Uczelnie będą mogły 
otrzymać dofinansowanie 
na funkcjonowanie działa-
jących już żłobków, klubów 
dziecięcych lub dziennych 
opiekunów jak i utworzenie 
nowego miejsca opieki.

- Zależy nam, żeby mło-
dzi ludzie jak najwcześniej 
decydowali się na założenie 

Więcej 
żłobków 
na uczelniach
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce 
wyjść naprzeciw potrzebom studentom, planują-
cym powiększenie rodziny. Z resortowego progra-
mu „Maluch” uczelnie wyższe dostaną dofinanso-
wanie na utworzenie żłobków, klubów dziecięcych 
i na zatrudnienie opiekunów dziennych.

rodziny. Studenci często re-
zygnują z posiadania dzieci, 
bo obawiają się, że nie będą 
mogli pogodzić wychowy-
wania ich z nauką - powie-
dział Władysław Kosiniak-
-Kamysz, minister pracy i 
polityki społecznej.

 W całej Polsce 
działa obecnie ponad 2294 
żłobków, klubów dziecię-
cych i dziennych opieku-
nów. W sumie zapewniają 
opiekę nad ponad 70 tys. 
dzieci.

MAT na podst. MPiPSREKLAMA

To z pewnością dobra 
wiadomość dla miesz-
kańców Opoczna, ale i 
nie tylko. Również dzięki  
otwarciu tego przystanku 
mieszkańcy powiatu ko-
neckiego zyskają lepsze 
połączenie z Warszawą czy 
Krakowem.  Od 14 grudnia 
podróżujący mogą wsiąść 
do pociągu przejeżdżają-
cego po biegnącej w grani-
cach Opoczna Centralnej 
Magistrali Kolejowej. Na 
uroczyste otwarcie stacji 14 
grudnia br. przybyło bardzo 
wiele osób. Tego dnia pocią-
gi zaczęły zatrzymywać się 
na stacji Opoczno Południe. 
Za symboliczną godzinę 
uruchomienia komunikacji 
pasażerskiej na Central-
nej Magistrali Kolejowej 
w Opocznie przyjmuje się 
godzinę 11.10, kiedy to na 
stacji zatrzymał si pociąg 

Przystanek Opoczno Południe
Stacja Opoczno Południe już jest oddana do użytku pasażerów. Pierwsze pociągi odjechały z tej stacji 
14 grudnia br.

„Korczak" relacji Warszawa 
Wschodnia - Kraków Pła-
szów – Zakopane. 

 P r z y p om n ijmy, 
że plany budowy peronu 

stem po Włoszczowie, któ-
re w ostatnich kilku latach 
uzyska dostęp do pociągów 
kursujących po Central-
nej Magistrali Kolejowej.  

kolejowego na Centralnej 
Magistrali Kolejowej w 
Opocznie Południu poja-
wiły się już kilka lat temu. 
Opoczno jest kolejnym mia-

Fot. Hubert Waguła
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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych duchem tradycji

oraz
szczęśliwego Nowego Roku 2015

mieszkańcom powiatu koneckiego

Życzą

Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Król

  Zarząd Powiatu Koneckiego
        

Bogdan Soboń - Starosta Konecki
Andrzej Marek Lenart - Wicestarosta Konecki 

Marianna Michalska - członek Zarządu Powiatu
Czesław Kurcbart - członek Zarządu Powiatu

Serdeczne życzenia spokojnych 
i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia 

i wszystkiego najlepszego z okazji 
Nadchodzącego 2015 Roku wszystkim 

pacjentom 
składają 

właściciele i personel 
Apteki Pod Zegarem

Jesteśmy do Państwa dyspozycji siedem dni w tygodniu do godziny 21-szej.
Końskie, ul. Spółdzielcza 8a, tel./fax 41 375 14 11

APTEKA
Pod Zegarem

Maraton Pisania Listów 
po raz pierwszy został zor-
ganizowany w Polsce w 
2001 roku. Co roku odby-
wa się on w okolicach Mię-
dzynarodowego Dnia Praw 
Człowieka, który przypada  
10 grudnia. W tym roku li-
sty pisane były między 6 a 
16 grudnia. 

Akcja pisania listów 
w Końskich odbyła się 10 
grudnia w II LO im. Marii 
Skłodowskiej – Curie. Pod-
czas Maratonu wysyłane są 

Końskie

Maraton Pisania Listów
„Napisz list, zmień życie!” - pod takim hasłem upłynęła kolejna edycja pisania 
listów w obronie łamanych praw człowieka. Końskie również przyłączyło się 
do akcji Amnesty International.

apele do władz oraz listy so-
lidarności do osób, których 
prawa są łamane. Im wię-
cej listów napiszemy, tym 
większa szansa, że uda się 
poprawić los danej osoby. 
W Końskich akcja cieszyła 
się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. W sumie napi-
sano 323 listy. Bohaterów, 
którym można było pomóc 
było wielu. Można było pi-
sać w obronie m.in. takich 
osób jak: Daniel Quintero z 
Wenezueli (student torturo-

wany za udział w proteście), 
Liu Ping z Chin (aktywist-
ka aresztowana za walkę z 
korupcją), Erkin Musajew 
z Uzbekistanu (urzędnik 
uwięziony po 3 niespra-
wiedliwych procesach) czy 
Oleg Seńcow z Ukrainy (re-
żyser uwięziony za pokojo-
we demonstracje).

W województwie świę-
tokrzyskim Końskie było 
jednym z sześciu miejsc, w 
którym odbył się Maraton 
Pisania Listów.                 PJ

Wprowadzone zmiany 
nakładają na płatników i 
inne podmioty, które mają 

obowiązek sporządzania i 
przekazywania informacji o 
dochodach osób fizycznych 
nowy, wyłącznie elektro-
niczny sposób przesyłania 
do urzędów skarbowych 
deklaracji, informacji i 
rocznych obliczeń podatku 
za osoby fizyczne np. za 

Zmiany dla płatników
Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie 
do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

pracowników. Formularze 
te powinny być przesyłane 
do urzędów skarbowych w 

formie dokumentu elektro-
nicznego opatrzonego pod-
pisem elektronicznym.

Wyjątkowo ww. pod-
mioty przesyłające infor-
macje do urzędów skarbo-
wych dla nie więcej niż 5 
podatników mogą nadal 
składać te dokumenty w 

formie papierowej, z za-
strzeżeniem, że dokumen-
tów tych nie składa w ich 

imieniu biuro rachunkowe. 
W tym wypadku obowiązu-
je ich krótszy termin (o mie-
siąc) w stosunku do terminu 
określonego dla przesyłania 
urzędom skarbowym doku-
mentów elektronicznych tj. 
31 stycznia.

Źródło MF
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Burmistrz Stąporkowa 
zawiadamia mieszkańców 
miasta i gminy, że w ra-
mach realizacji Gminnego 
Programu Usuwania Wyro-
bów Zawierających Azbest, 
trwa nabór wniosków doty-
czących wymiany pokryć 
dachowych w 2015 roku. 
Mieszkańcy, którzy planują 
w przyszłym roku wymia-
nę dachów eternitowych, 

Stąporków

Szkodliwy 
problem na dachu
Trwa nabór wniosków dotyczących wymiany pokryć dachowych zawierają-
cych azbest.

powinni zgłosić ten fakt 
w Urzędzie (należy podać 
ilość płyt lub m2) w termi-
nie do 28.02.2015 r. Właści-
ciel, użytkownik wieczysty 
lub zarządca nieruchomości 
ma obowiązek zgłosić prace 
polegające na usuwaniu wy-
robów zawierających azbest 
do Starosty Koneckiego. 
Jak informuje stąporkowski 
magistrat, zgłoszenia trzeba 

dokonać co 
najmniej 30 
dni przed za-
planowanym 
t e r m i n e m 
rozpoczęcia 
robót. Szcze-
gółowe in-
f o r m a c j e 
pod nr tel. 
41 374 32 26, 
41 374 32 27. 

 
P r z y p o -
mnijmy, że 
w Polsce od 
k i l k u nast u 
lat obowią-
zuje Ustawa 
o zakazie 
stosowania 
w y r o b ó w 
z aw ie r a ją -
cych azbest. 
Mimo tego, 
na wielu 
budy n kach 
wciąż moż-

na zobaczyć płyty eterni-
towe. Zakaz wprowadzania 
azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest, produkcji 
wyrobów zawierających 
azbest oraz obrotu azbe-
stem i wyrobami go za-
wierającymi obowiązuje w 
Polsce od 1997 roku. Płyty 
eternitowe, najbardziej po-
pularne wyroby zawierają-
ce azbest, które używane są 
do krycia dachów zaczęto 
powszechnie stosować w 
latach 70-tych. Eternit to 
materiał ogniotrwały, od-
porny na warunki atmosfe-
ryczne oraz działanie wody, 
a jednocześnie wytrzymały 
mechanicznie. Jest również 
relatywnie lekki i dość tani. 
Ze względu na udowod-
nioną szkodliwość włókien 
azbestu, stosowanie eterni-
tu zostało zakazane w więk-
szości państw na świecie. 
Istniejące pokrycia eterni-
towe są usuwane. Zdemon-
towane elementy eternitowe 
muszą być, jako materiał 
niebezpieczny, składowany 
w odpowiednich miejscach. 
Produkcja, stosowanie oraz 
obrót azbestem i wyrobami 
zawierającymi azbest są za-
kazane pod karą grzywny, 
ograniczenia lub pozbawie-
nia wolności do 5 lat.

WIT

Na podwyżki dla ratow-
ników GOPR i TOPR Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrz-
nych przeznaczy łącznie 
338460 zł.  Jak podaje mini-
sterstwo, aktualnie w TOPR 
zatrudnieni są ratownicy 
górscy na 35 etatach, a w 
GOPR na 98,5 etatach. W 

Podwyżki 
dla ratowników górskich
Od 1 stycznia 2015 roku ratownicy GOPR i TOPR będą zarabiali więcej. 

GOPR pracują osoby, które 
zarabiają minimalną pensję 
1 680 zł brutto miesięcznie. 
Największe podwyżki do-
staną ci, którzy do tej pory 
zarabiali najmniej. 

Przypomnijmy, że ra-
townicy GOPR-u pełnią 
24-godzinne dyżury przez 

wszystkie dni w roku w 
swoich stacjach ratunko-
wych. Aby zostać ratow-
nikiem GOPR-u, trzeba 
przejść intensywne szko-
lenie oraz testy i egzaminy 
kwalifikacyjne, w tym testy 
sprawnościowe.

MAT
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W Polsce działa już 500 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, które skupiają po-
nad 150 tys. słuchaczy.

Uniwersytety Trzeciego 
Wieku to nie tylko miejsca, 

Fenomen UTW
Od kilku lat zauważamy w Polsce dynamiczny wzrost zainteresowania i roz-
wój Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

gdzie zdobywa się wiedzę. 
To przede wszystkim centra 
spotkań seniorów, którzy po 
przejściu na emeryturę chcą 
być nadal aktywni.

Celem działania UTW 

jest aktywizacja intelektu-
alna, psychiczna, społeczna 
i fizyczna osób starszych. 
W skład oferty Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku wcho-
dzą m.in.: wykłady, lekto-

raty języków obcych, 
sekcje lub koła zaintere-
sowań, kluby i zespoły 
tematyczne, warsztaty 
artystyczne, zajęcia ru-
chowe, rekreacyjne, re-
habilitacyjne, imprezy 
kulturalne, turystyczne 
i okolicznościowe, kur-
sy, a nawet wyjazdy i 
wycieczki. 

 W tym roku uni-
wersytety otrzymały 
2,5 mln zł w ramach 
programu na rzecz Ak-
tywności Społecznej 
Osób Starszych przygo-
towanego przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki 
Społecznej.             WIT
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Coraz większą popular-
nością wśród miejskich inwe-
stycji cieszą się tzw. siłownie 
terenowe. Taka też siłownia 
jest również dostępna dla 
mieszkańców Stąporkowa. 
Wszyscy, którzy chcą ak-
tywnie spędzić czas i zadbać 
o swoją muskulaturę mogą 

Stąporków

Siłownia 
obok MGOK
Od kilku tygodni Stąporków może poszczycić się bezpłatną siłownią tereno-
wą. 

wybrać się do fit-parku obok 
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Stąporkowie, 
gdyż tam właśnie znajdują 
się urządzenia do ćwiczeń. 
Na terenie placu pojawiły się 
m.in. koła Tai Chi, twister, 
drabinki, biegacz, wioślarz, 
rowerek. Niewątpliwie po-

mysł na terenową siłownię 
był dobry. A czas pokaże 
czy mieszkańcy Stąporkowa 
dzięki siłowni na świeżym 
powietrzu poprawią swoją 
kondycję fizyczną.

Inwestycja została sfi-
nansowana z środków budże-
tu gminy.                        MAT

O tym, że faktycznie 
warto się odpowiednio 
przygotować przekonu-
ją medyczne statystyki. 
Najczęstsze urazy wśród 
narciarzy i 
snowboardzi-
stów dotyczą 
bowiem stawu 
kolanowego – 
przede wszyst-
kim więzadła 
p o b o c z n e g o 
piszczelowego i 
więzadła krzy-
żowego przed-
niego. 

P o d c z a s 
jazdy najwięk-
sze wyzwania 
czekają mięśnie 
s t abi l i z ujące 
tułów i kończyny, mięśnie 
pośladkowe, czworogłowe i 
mięśnie goleni. Efektywny 
program treningowy ułoży 
doświadczony trener przy-
gotowania motorycznego.

Kluczem do sukcesu 
mogą okazać się bada-
nia funkcjonalne, które 
wskażą najsłabsze ogniwa 
układu ruchu narciarza. 
To na nie warto będzie 
położyć szczególną uwagę 
podczas przygotowań do 
sezonu.

Komentarz eksperta

Wzmocnij nogi i uniknij 
ciężkich kontuzji na stoku

Takim badaniem jest na 
przykład stabilografia na plat-
formie z podłożem ruchomym. 
Pozwala ona ocenić wydol-
ność mięśni kończyny dolnej i 

miednicy pod kątem stabilno-
ści. Umożliwia także zaplano-
wanie działań, które poprawią 
precyzję ruchów skrętnych i 
zmniejszą ryzyko upadków, a 
tym samym urazów skrętnych 
stawu kolanowego.

Zalecane jest również 
wykonanie pomiaru momen-
tów sił mięśni zginających  
i prostujących w stawie 
kolanowym. Parametry te 
wpływają na wytrzymałość 
mięśni, a więc na możliwość 
długiej i komfortowej jazdy. 

Trening przygotowu-
jący do nart nie wymaga 
specjalistycznego sprzętu. 
Aby wzmocnić nogi, stań 
jednonóż w półprzysia-

dzie i wymachuj przeciw-
ną kończyną na boki. W 
tej samej pozycji wykonuj 
również „spacer do boku” 
– krokiem odstawno-do-
stawnym, najlepiej z taśmą 
rozpiętą tuż nad kolanami. 
Efekt wzmocni wykonywa-
nie ćwiczeń na niestabilnym 
podłożu. Więcej ćwiczeń 
wskaże trener przygotowa-
nia motorycznego, biorąc 
pod uwagę wyniki badań 
funkcjonalnych.

Narciarstwo i snowboard dostarczają wielu niezapomnianych wrażeń. War-
to zadbać o to, żeby były to wyłącznie wrażenia pozytywne. Na stoku inten-
sywnie eksploatujemy przede wszystkim kończyny dolne – kilka tygodni pro-
stych, ale precyzyjnie dobranych ćwiczeń pozwoli przygotować nogi na duże 
obciążenia. 

Dr Marcin Popieluch, szef ze-
społu fizjoterapeutów i tre-
nerów przygotowania moto-
rycznego w Carolina Medical 
Center, Szpitalu Grupy LUX 
MED. Instruktor narciarski.

Snując plany na nowy 
rok próbujemy zmienić 
„coś” co nam przeszkadza, 
co wywołuje nasze nieza-
dowolenie i frustrację. Już 
na samą myśl o zmianie 
czujemy się lepiej. Sam en-
tuzjazm jednak może nie 
wystarczyć. Planując war-
to jest poświecić trochę 
czasu na sformułowanie 
jasnego celu. Oprócz skon-
kretyzowania naszego celu 
musimy ustalić sposób, w 

Postanowienia 
noworoczne
Początek roku to czas, który często traktujemy jako początek czegoś nowego. 
Lubimy wtedy obiecywać sobie wiele rzeczy, zaczynać od nowa. Większość 
naszych noworocznych postanowień jednak niestety nie wcielamy w życie. 

jaki do tego celu będziemy 
dążyć. Nie wystarczy po-
wiedzieć „chcę schudnąć”, 
trzeba dodać „dlatego trzy 
razy w tygodniu chodzę 
na basen”, „nie jem słody-
czy”. Najlepiej jak nasze 
postanowienia spiszemy 
na kartce, którą powiesimy 
w widocznym miejscu. To 
będzie dla nas dodatkowa 
motywacja do działania. 
Najlepiej przy realizowa-
niu naszych postanowień 

sprawdza się metoda ma-
łych kroczków. Dzięki 
małym kroczkom możemy 
na bieżąco weryfikować 
efekty. Mamy wtedy po-
czucie, że coś zmieniamy, 
że dane sobie słowo może 
być dotrzymane. Czujemy 
wtedy zadowolenie i chęć 
do dalszego działania. Na-
sze noworoczne postano-
wienia wówczas będą mia-
ły szansę realizacji.

KK
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Jak co roku swoją obec-
nością Ochotniczy Hufiec 
Pracy zaszczyciło grono za-
przyjaźnionych współpra-
cowników i gości: z-ca Ko-
mendanta Wojewódzkiego 
Renata Wicha, kierownik 
Programów Unijnych ŚWK 
OHP Lucyna Brelska, dy-
rektorzy szkół: Barbara Ba-
siak, Beata Salata, Dorota 
Sykuła, Jan Rybiński, Artur 
Obara i pozostali uczestni-
cy.

Komendant, Monika Je-
dynak serdecznie przywita-
ła uczestników i wszystkich 
zaproszonych gości. - Czas 
świąteczny łączy ludzi i 
wnosi wiele radości i pięk-
nych chwil przy stole wi-
gilijnym – mówiła podczas 
spotkania pani Komendant 
Koneckiego Hufca. Następ-
nie popłynęły gorące ży-

Końskie

Koneckie spotkanie wigilijne 

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia, 
jest taka moc, co smutek w radość przemienia, 

jest taka siła, co spełnia marzenia. 
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

17 grudnia w restauracji „Śródmiejska”, odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. 

Komendant Monika Jedynak wita przybyłych gości.

Występ artystyczny.

czenia od przybyłych gości, 
które w takiej chwili, mają 
szczególnie magiczne prze-
słanie dla młodzieży, kadry 
i wszystkich uczestników 

spotkania.
Po życzeniach i miłych 

słowach w magię Świąt 
wprowadził wszystkich 
obecnych występ artystycz-

ny przygotowany przez 
uczestników pt: „ Archanioł 
Gabriel nie chce zwiasto-
wać”.

Duszpasterz Święto-

krzyskiej WK OHP – ks. 
Dariusz Jarliński  odczytał 
fragment Pisma Świętego 
oraz poświęcił opłatek i po-
błogosławił potrawy. Na za-
kończenie uroczystości Ko-
mendant Monika Jedynak 
w imieniu swoim i  kadry 

Hufca  życzyła wszystkim 
„Wiary co góry przenosi, 
nadziei, która nie gaśnie i 
miłości w każdej ilości”.

Autorzy tekstu i zdjęć: 
Elżbieta Szewczuk i Renata 

Pasieka-Szczerbińska

Policja ciągle ostrzega 
przed coraz to nowymi spo-
sobami wyłudzania pienię-
dzy, jednak mimo to, ludzie 
starsi przekazują oszustom 
duże sumy pieniędzy. Dla-
czego tak się dzieje? Otóż 
złodzieje są bardzo dobrymi 
psychologami i doskonale 
wiedzą jak zdobyć zaufanie 
ofiary. W sposobie wyłu-
dzania pieniędzy potocznie 
zwanym „na krewnego lub 
wnuczka”, złodziej wyko-
rzystuje naszą emocjonal-
ność, stosując trik, który 
sprawia że skupiamy się na 
dramatycznej sytuacji, w 
której znalazła się rzekomo 
osoba nam bardzo bliska. 
Wówczas sprawa pieniędzy 
staje się drugorzędna. Wnu-
czek bądź krewny wpadł w 
duże tarapaty, ciężko zacho-
rował lub miał wypadek sa-
mochodowy i tylko my mo-
żemy mu pomóc. Złodziej 
nie daje nam wiele czasu 
na zastanawianie się, każe 
nam działać natychmiast. 
Często oszuści podszywają 
się również pod monterów 

Jak nie dać się oszukać?
Często wykorzystują naszą bezinteresowną chęć niesienia pomocy bliźnim i naszą naiwność. Inwencja złodziei nie zna granic, jednak niestety w wielu przy-
padkach sami podsuwamy oszustom nowe pomysły. Jak w takim razie nie dać się oszukać?

z gazowni, pracowników 
socjalnych czy admini-
stracyjnych, kominiarzy, 
sprzedających noworoczne 
kalendarze, a nawet księży. 
Najczęściej w ten sposób 
złodzieje okradają osoby 
starsze mieszkające samot-
nie. Nieświadoma podstępu 
osoba podpisuje umowę, w 
której zobowiązuje się do 
zapłaty dużej kwoty pie-

niędzy tak naprawdę za nic. 
Bądź płaci za usługę, któ-
rej złodziej-domokrążca w 
gruncie rzeczy nie wykonał. 

Szczególnie niebez-
pieczne jest zamieszczanie 
przez nas wielu informacji 
na portalach społecznościo-
wych. Jest to doskonała dla 
złodziei baza wiedzy o na-
szej rodzinie, czy planach 
związanych z wakacjami 

lub dłuższym wyjazdem. 
Złodziej wie nie tylko o 
tym, że mieszkanie będzie 
stało puste, ale dowiaduje 
się wielu szczegółów z na-
szego życia (imiona dzieci, 
małżonków, itp.). Te infor-
macje pozwolą uśpić zło-
dziejom czujność naszych 
sąsiadów. Oszust znając 
takie szczegóły poda się 
np. za przyjaciela rodziny, 

który podczas naszej nie-
obecności ma opiekować się 
mieszkaniem. 

Zdarza się również, że 
oszust próbuje wyłudzić 
od nas pieniądze na upozo-
rowaną stłuczkę samocho-
dową. W tym przypadku 
celem jest wyłudzenie pie-
niędzy z cudzej polisy OC. 
Pamiętajmy, żeby wówczas 
wezwać policję i nie podpi-
sywać żadnego oświadcze-
nia, tym bardziej, gdy nie 
jesteśmy pewni, czy w ogó-
le do tej stłuczki doszło. Bę-
dąc już przy temacie samo-
chodowym nie sposób nie 
wspomnieć o bardzo mod-
nym sposobie kradzieży sa-
mochodów. Otóż parkujemy 
przodem. Wracamy po pew-
nym czasie do samochodu, 
zaczynamy cofać aby wyje-
chać z miejsca parkingowe-
go i nagle widzimy kartkę 
na tylnej szybie przesłania-
jącą widok. Zatrzymujemy 
się więc i wysiadamy, żeby 
ją usunąć. Gdy zbliżamy się 
do tyłu samochodu złodziej 
wyskakuje znikąd, wsiada 

do auta i odjeżdża. Dodat-
kowo często się zdarza, że 
kobiece torebki zostają w 
samochodzie i odjeżdżają 
razem z samochodem. A 
więc tracimy samochód, 
pieniądze, dokumenty z ad-
resem domowym i pewnie 
również klucze do domu.

Metod złodziei na zdo-
bycie naszego zaufania i 
naszych pieniędzy jest na-
prawdę wiele. Ale jak się 
przed nimi bronić? Przede 
wszystkim musimy zawsze 
zachować czujność i ostroż-
ność. Kontrolnie wykonać 
telefon do osoby bliskiej, 
która rzekomo chce od nas 
pożyczyć pieniądze. Ponad-
to spraw związanych z po-
życzaniem pieniędzy nigdy 
nie ustalajmy przez telefon. 
Rozwaga, rozwaga i jesz-
cze raz rozwaga! Pamiętaj-
my, że zawsze, gdy mamy 
podejrzenie oszustwa, na-
leży zadzwonić pod nu-
mer alarmowy policji 112. 

JP
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Co na progu nowej ka-
dencji jest dla Pana naj-
ważniejsze?

Krzysztof Obratań-
ski: Jako gmina, mamy 
ostatnią tak wielką szansę 
uzyskania dofinansowań 
z środków UE. W okresie 
unijnego budżetowania, 
który się przed nami otwie-
ra, niezwykle ważne bę-
dzie właściwe przygotowa-
nie projektów i wymaganej 
dokumentacji do apliko-
wania o fundusze unijne. 
Uważam to za sprawę prio-
rytetową. Dlatego pierw-
szy okres działalności musi 
być nastawiony na weryfi-
kację istniejących planów 
pod kontem możliwości 
szybkiego przygotowania 
dokumentacji aplikacyj-
nych. Najlepiej gdyby to 
były gotowe dokumentacje 
techniczne z niezbędnymi 
decyzjami administracyj-
nymi, ale to nierealne, to 
wymaga czasu.  Musimy 
więc szybko przystąpić do 
zlecania opracowań, aby 
posiadać przynajmniej ko-
nieczne minima. 

Ponadto nastąpią rów-
nież pewne zmiany struk-
turalne wewnątrz urzędu, 
związane ze sprawami 
budżetowymi. Dziś więk-
szość gminnych wydatków 
ma charakter wydatków 
sztywnych, które są pod 
kontrolą Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. W związ-
ku z tym ich przeznaczenie 
na inne cele nie jest możli-
we. Nie pozwala to też na 
generowanie większych 
oszczędności, które mo-
głyby być przeznaczone na 
sfinansowanie wkładu wła-
snego w projektach unij-
nych.

Kolejną ważną kwe-
stią, o której chciałbym 
wspomnieć to konieczność 
przygotowania i przepro-
wadzenia drobnych, nie-
skosztowanych inwestycji, 
mających poprawić jakość 
życia mieszkańców. Mam 
tu na myśli budowę krót-
kich odcinków dróg, chod-
ników czy dodatkowych 
punktów oświetleniowych.

Należy również wspo-
mnieć o wydatkach, które 
są formą inwestowania w 
przyszłość. Przykładem ta-

Czas na rozsądne inwestycje
O wyzwaniach i planach w nowej kadencji, rozmawialiśmy z Krzysztofem Obratańskim, Burmistrzem Miasta i Gminy Końskie.

kim jest oświata. Inwesto-
wanie w nią z pewnością 
w przyszłości przyniesie 
lepsze efekty wychowaw-
cze, edukacyjne, wpływa 
na poziom kultury i świa-
domości – w tym świado-
mości narodowej. Jeśli zaś 
chodzi o wydatki mająt-
kowe, generujące w przy-
szłości przychody, pragnę 
zaznaczyć, że powinniśmy 
wrócić do koncepcji, którą 
kiedyś w praktyce zastoso-
wałem, czyli zdecydować 
się na przeznaczenie pie-
niędzy na uzbrojenie dzia-
łek, zbudowanie  do nich 
dróg dojazdowych, po to 
aby zwiększyć ich atrak-
cyjność wśród nabywców.

Najważniejszym wy-
zwaniem tej kadencji pod 
względem gospodarczym 
będzie efektywne zagospo-
darowanie terenów prze-
mysłowych. A więc znale-
zienie inwestorów, którzy 
stworzą nowe zakłady, 
dające miejsca pracy. I nie 
jest ważne, czy będą to fir-
my duże, czy małe. Myślę 
nawet, że lepiej mieć sto 
firm zatrudniających po 
dziesięciu pracowników, 
niż jedną zatrudniającą ty-
siąc osób. Jest to poniekąd 
element pewnego zabez-
pieczenia przed powta-
rzającymi się kryzysami. 
Dywersyfikacja rodzaju 
działalności gospodarczej 
to wzrost bezpieczeństwa.

Na terenie miasta prze-
ważają zakłady budżeto-
we, a nie bardziej dostoso-
wane do obecnej sytuacji 
spółki prawa handlowego. 
Czy rozważa Pan w tej 
kwestii jakieś zmiany?

K. Obratański: Kilka 
lat temu próbowałem prze-
kształcić zakłady budżeto-
we prowadzące działalność 
komercyjną w spółki prawa 
handlowego. Wówczas nie-
stety, nie uzyskałem zgody 
Rady Miejskiej. Udało się 
to w jednym przypadku: 
Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji. W 
rezultacie Wodociągi stały 
się wnioskodawcą w pro-
jekcie Uporządkowania 
Gospodarki Wodno – Ście-
kowej, dofinansowanym z 
środków zewnętrznych. W 
następstwie na złożony w 
2009 roku wniosek Komi-
sja Europejska przyznała 
nam pomoc w wysokości 
ponad 120 milionów zło-
tych. Projekt właśnie się 
kończy, objął on 28 wsi 
gminy Końskie, 14 ulic w 
mieście, budowę oczysz-
czalni ścieków, kanalizacji 
sanitarnej oraz kanalizacji 
deszczowej, przebudowę 
jednego z głównych ko-
lektorów. Z kolei Zakład 
Energetyki Cieplnej funk-
cjonuje nadal w strukturze 
zakładu budżetowego. W 
rezultacie ma ograniczoną 

samodzielność prawną i 
majątkową. Jednocześnie 
istnieje potrzeba przebu-
dowy sieci ciepłowniczej i 
podłączenie do sieci miej-
skiej Osiedla Niepodle-
głości, które budowane w 
latach 80. zostało zapro-
jektowane z zasilaniem z 
lokalnych kotłowni wę-
glowych. Na początku 
lat 90. przebudowaliśmy 
te kotłownie na gazowe, 
ale wtedy wciąż jeszcze 
obowiązywała zasada ko-
nieczności uwzględniania 
rezerw strategicznych. 
Ciepłownia miejska, wte-
dy jeszcze przyzakładowa, 
musiała rezerwować odpo-
wiednią moc na zasilanie 
zakładów przemysłowych, 
które kiedyś były potęż-
ne, a teraz nie istnieją już 
w takiej formie. W związ-
ku z tym połączenie sieci 
cieplnej w jeden system 
jest nie tylko potrzebne, 
ale i technicznie możliwe 
i opłacalne ekonomicznie. 
Ponieważ jednak gmina 
ma taką a nie inną sytuację 
finansową, nie może zro-
bić tego sama. Łączyłoby 
się to z zaciąganiem zo-
bowiązań, które mogłyby 
przekroczyć dopuszczalne 
limity. W związku z tym, 
przekształcenie Zakładu w 
spółkę, które da możliwość 
samodzielnego - oczywi-
ście przy pomocy gminy 
- aplikowania o fundusze 

zewnętrzne, jest absolutną 
koniecznością.

Czy wierzy Pan w to, 
że uzyska wystarczające 
poparcie Rady Miasta dla 
pomysłów dotyczących 
niezbędnych zmian?

K. Obratański: Jestem 
człowiekiem wierzącym 
więc wierzę i w to, że takie 
poparcie otrzymam. Nie 
zamierzam proponować ni-
czego, co by było w moim 
sumieniu niezgodne z sze-
roko rozumianym interesem 
publicznym, społecznym 
oraz gospodarczym naszej 
gminy. I do swoich pomy-
słów będę się starał radnych 
przekonywać. Jeśli będzie 
taka konieczność, to może 
trzeba będzie odwołać się 
nawet do opinii publicznej, 
czyli do wyborców. Do-
puszczam również ewen-
tualność, że to ja zostanę 
przekonany, jeśli będą inne, 
lepsze od moich pomysły. 
Wówczas nie zawaham się 
ich poprzeć. Podam przy-
kład: jeżeli warunkiem ob-
niżenia cen ciepła i ciepłej 
wody użytkowej, będzie 
przekształcenie zakładu bu-
dżetowego w spółkę prawa 
handlowego, to kto będzie w 
stanie powiedzieć „Nie, Ja 
nie zgadzam się na to, żeby 
mieszkańcy płacili mniej 
za ciepło”? To są kwestie, 
które nie mają charakteru 
indywidualnych kontro-

wersyjnych pomysłów. Po-
dobnie za sprawę ważną, 
uważam budowę szkoły w 
zachodniej części gminy, w 
Kopaninach. W nieprzysto-
sowanym do dzisiejszych 
wymogów budynku, uczy 
się grupa kilkudziesięciorga 
dzieci. W znanej nam per-
spektywie demograficznej 
może to być nawet setka. Z 
kolei, jeżeli byśmy tę szkołę 
zlikwidowali, to powstanie 
tam pustynia kulturalna. 
Tego chcemy uniknąć.

Dworce PKP i PKS po-
winny być wizytówkami 
miast. Czy w tej kwestii w 
Końskich nastąpią jakieś 
zmiany?

K. Obratański: Od daw-
na już jest to sytuacja, która 
leży na sercu mieszkańcom 
naszego miasta, nie tylko 
mnie, ale przypuszczam i 
mojemu poprzednikowi. 
PKP uległo podziałowi na 
dużą ilość spółek, co bardzo 
utrudnia jakiekolwiek dzia-
łanie. Rozmawiałem w tej 
sprawie z szefem Regional-
nego PKP z siedzibą w Lu-
blinie i okazało się, że dwo-
rzec owszem, podlega PLK, 
ale grunt pod dworcem to 
już PKP Nieruchomości, 
trakcja z kolei to PKP To-
rowiska. W związku z tym 
problemem jest samo usta-
lenie partnera do rozmowy  
o warunkach, które trzeba 
spełnić, żeby ten budynek 
mógł stać się własnością 
gminy Końskie. Natomiast 
jeżeli chodzi o PKS, to pod-
czas likwidacji tej firmy 
grunt został  sprzedany pry-
watnemu inwestorowi, któ-
ry najprawdopodobniej nie 
ma na razie planów zwią-
zanych z inwestowaniem 
na tym terenie. Pierwszym 
zadaniem jest więc dopro-
wadzenie do sytuacji, aby 
gmina uzyskała możliwość 
wpływu na przeznaczenie 
tego terenu.

Dziękujemy za rozmo-
wę.

Rozmawiali:
Justyna Rudnik
Wojciech Adam 

Michalak
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Ksiądz kanonik Wie-
sław Koseła zmarł w wieku 
75 lat. Był jednym z najbar-
dziej lubianych kapłanów w 
całym powiecie. Przez lata 
swojej posługi związany 
był z wieloma parafiami, 
m.in. w Baćkowicach, Gó-
rze Puławskiej, Odrzywole, 
Nowej Słupi, Radoszycach, 
Starachowicach. Na Ko-
necczyźnie spędził 30 lat 
swojego życia. Był wikariu-
szem kościoła św. Mikołaja 
w Końskich, a od 1983 r. był 
proboszczem w Węgrzynie. 

Końskie
Ostatnia droga 
proboszcza ks. Wiesława Koseły
8 grudnia br. po ciężkiej chorobie zmarł Wiesław Koseła, emerytowany pro-
boszcz parafii Chrystusa Odkupiciela w Końskich. 11 grudnia w uroczysto-
ściach pogrzebowych uczestniczyło kilka tysięcy osób.

Od 1999 r. został probosz-
czem parafii Chrystusa 
Odkupiciela w Końskich 
i posługę tę pełnił 15 lat. 
Jednocześnie pełnił funkcję 
kapelana Szpitala Specja-
listycznego św. Łukasza, 
opiekując się chorymi. W 
2013 roku ks. Wiesław Ko-
seła obchodził 50-lecie ka-
płaństwa. Rok później od-
szedł na emeryturę, jednak 
nie wyjechał z Końskich. 
Przez ostatnie miesiące 
swojego życia zmagał się 
z ciężką chorobą. Zmarł 8 

grudnia w domu.
Uroczystości pogrze-

bowe trwały dwa dni (10 i 
11 grudnia br.). W czwart-
kowej mszy świętej żałob-
nej uczestniczyło ponad 70 
księży, a modlitwie prze-
wodniczyli biskupi Henryk 
Tomasik i Adam Odzimek. 
W kondukcie żałobnym 
przeszło kilka tysięcy osób. 
Ks. Wiesław Koseła został 
pochowany w grobie konec-
kich księży na cmentarzu w 
Końskich.

JP Zdarzenie miało miej-
sce wczesnym rankiem. 
Kierująca pojazdem 31-let-
nia kobieta z nieustalonych 
przyczyn na łuku drogi 
zjechała ze swojego pasa 
i uderzyła w drzewo. Naj-
prawdopodobniej kierują-

Starachowice

Śmiertelny 
wypadek
33-letnia kobieta zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło 5 
grudnia na ul. Konstytucji 3-go Maja w Starachowicach. Tragicznie zmarła 
pasażerka samochodu walkę o życie przegrała w szpitalu. Razem z kobietą w 
samochodzie jechały dwie inne kobiety, które trafiły do szpitala.

ca samochodem z powodu 
śliskiej nawierzchni stra-
ciła panowanie nad autem. 
Wszystkie trzy osoby jadą-
ce samochodem marki Re-
nault zostały natychmiast 
przewiezione do szpitala. 
Mimo usilnych starań leka-

rzy nie udało się uratować 
33-letniej pasażerki samo-
chodu. Na miejscu w tym 
samym czasie trwały dzia-
łania mające na celu ustale-
nie przyczyn tragicznego w 
skutkach wypadku.

DR

W porównaniu z listo-
padem 2013 r. produkcja 
sprzedana przemysłu była 
wyższa w 20 spośród 34 
działów przemysłu. Zna-
czący wzrost odnotowano 
w produkcji komputerów, 
wyrobów elektronicznych 
i optycznych (o 13 proc.), 
oraz mebli (o 11,1 proc.). 
Najsilniej spadła zaś sprze-
daż w produkcji pozostałe-
go sprzętu transportowego, 
o 15,6 proc., spadki odno-
towało także górnictwo (o 
7,9 proc.). Pomimo spowol-
nienia tempa wzrostu pro-

Niewielki 
wzrost produkcji 
sprzedanej przemysłu
Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w listopa-
dzie 2014 r. była o 0,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 
2013 r. 

dukcji sprzedanej, eksperci 
Ministerstwa Gospodarki 
oceniają, że ożywienie w 
przemyśle jest kontynuowa-
ne i powinno trwać również 
w ostatnim miesiącu 2014 
roku. Zahamowaniu uległo 
ożywienie w budownictwie. 
Produkcja budowlano-mon-
tażowa w listopadzie była 
niższa o 2 proc. niż przed 
rokiem, w ciągu pierwszych 
11 miesięcy wzrosła, o 3,1 
proc., czyli w tempie zbli-
żonym do produkcji prze-
mysłowej (wzrost o 3 proc. 
w tym samym okresie). 

Eksperci MG oczekują, że 
w całym 2014 r. dynamika 
sprzedaży przemysłu i bu-
downictwa przekroczy 3 
proc. 

Analitycy MG progno-
zują także, że w grudniu 
2014 r. wzrost produkcji 
przemysłowej powinien 
przekroczyć 5 proc. 

Ceny produkcji sprzeda-
nej przemysłu w listopadzie 
były niższe niż przed rokiem 
o 1,6 proc. W porównaniu z 
październikiem 2014 r. spa-
dły zaś o 0,5 proc. 

Źródło MG

Petardy 
na stadionie
Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, 
zatrzymali dwóch 16-latków i siedemnastolatka podejrzanych o wniesienie 
na stadion materiałów pirotechnicznych i odpalanie ich. Zgodnie z ustawą o 
bezpieczeństwie imprez masowych za tego typu przestępstwo grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Zatrzymani to miesz-
kańcy powiatu kieleckiego 
w wieku od 16 do 17 lat, 
którzy zostali zauważeni i 
zatrzymani przez policjan-
tów wydziału kryminalne-
go z komendy miasta.

Do zdarzenia doszło 
podczas piątkowego meczu 
piłkarskiego, pomiędzy 
drużynami Korony Kiel-
ce a Cracovią Kraków. Jak 

ustalili kryminalni jeden z 
16 – latków najpierw wniósł 
na stadion petardy hukowe, 
a następnie odpalił je dwu-
krotnie w trakcie trwania 
spotkania, dwaj kolejni za-
trzymani mieli mu poma-
gać.

Młodzi mężczyźni w 
chwili zatrzymania byli 
trzeźwi. Jeden z 16 latków 
posiadał przy sobie petardę 

hukową.  Kolejne ustalenia 
kryminalnych wskazują, że 
to nie pierwsze widowisko 
piłkarskie podczas którego 
zatrzymani wnieśli na sta-
dion środki pirotechniczne i 
próbowali je odpalić.

Policjanci nadal pracują 
nad tą sprawą.

Źródło KMP Kielce 
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Warto przeczytać

Warto zagrać

Warto zobaczyć

Warto posłuchać

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii

Przedstawia odwiecz-
ną walkę dobra ze złem. Po 
wielkim sukcesie pierwszych 
dwóch części trylogii – „Hob-
bit: Niezwykła podróż” (2012) 
oraz „Hobbit: Pustkowie 

Smauga” (2013), nadszedł 
czas na film zamykający nie-
zwykłe dzieło Petera Jackso-
na: „Hobbit: Tam i z powro-
tem”. Drużyna dowodzona 
przez Thorina Dębową Tar-

Filmowa adaptacja książki J.R.R. Tolkiena, będącej wstępem do słynnego 
„Władcy Pierścieni”, to opowieść pełna niesamowitych wydarzeń i magicz-
nych postaci. 

czę dotarła do Samotnej Góry, 
której skarbu strzeże potężny  
Smaug. Czy Bilbo i jego to-
warzysze pokonają smoka i 
odzyskają legendarny Erebor?

Święta bez granic 2014

Najczęstszymi nowo-
tworami u dzieci są nowo-
twory układu krwiotwór-
czego (białaczki), guzy 
ośrodkowego układu ner-
wowego (guzy mózgu i/lub 
rdzenia) oraz nowotwory 
układu odpornościowego 
(chłoniaki). Dziecięce no-

Jakie słowa przychodzą pierwsze na myśl o dzieciństwie? Beztroska? Za-
bawa? Poczucie bezpieczeństwa? Niektóre dzieci nie mogą tego w pełni do-
świadczyć. Chore na nowotwory muszą zmagać się z zagrożeniem życia i ob-
ciążającym organizm leczeniem. Beztroskę i zabawę przykrywa cień choroby. 
Chcemy im pomóc. Dlatego podczas akcji Święta Bez Granic 2014 wspieramy 
podopiecznych Fundacji „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie 
„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

wotwory bardzo szybko ro-
sną i szybko dają przerzuty.

 75 procent chorych na 
nowotwory dzieci zostaje 
wyleczonych. To optymi-
styczny wskaźnik. Warto 
jednak pamiętać o tym, że 
leczenie bywa bardzo dłu-
gie (może trwać od kilku 

miesięcy nawet do dwóch 
lat). Dzieci potrzebują le-
karstw, specjalistycznego 
sprzętu i czułej opieki ro-
dziców. W przypadku nie-
których rodzajów nowotwo-
rów, po zakończeniu terapii, 
konieczna jest długotrwała 
rehabilitacja.

 Fundacja „Nasze 
Dzieci” pomaga dzieciom 
chorym na nowotwory i 
ich rodzinom. Dochód ze 
sprzedaży płyty „Świę-
ta bez granic 2014” oraz z 
trójkowych licytacji, które 
poprowadzi niezastąpiony 
Kuba Strzyczkowski, prze-
każemy Fundacji.

 Dziękujemy, że są Pań-
stwo z nami i że razem pró-
bujemy zmieniać świat na 
lepszy.

Zespół Trójki

Serce Europy
Dzięki temu zabiegowi au-
tor „Powstania ‘44”, „Euro-
py” oraz mnóstwa innych 
historycznych bestsellerów 
rozpościera przed czytelni-
kiem niezwykłą panoramę 
historycznych i kulturo-
wych sił kształtujących na-
szą teraźniejszość. Historia, 
literatura, religia, konflik-
ty międzynarodowe i we-
wnętrzne, polityczne intrygi 
i rywalizacje. W tej książce 
nie brakuje niczego.

Polska w „Sercu Europy” to 
nie tylko geograficzny śro-
dek kontynentu. To miejsce, 

Historię Polski zazwyczaj poznajemy według utartego schematu: średnio-
wiecze, nowożytność, zabory i powstania, odzyskanie niepodległości i wiek 
dwudziesty. Ale tak nie musi być! Norman Davies udowadnia, że nie ma dla 
niego schematów, od których nie można byłoby się oderwać. W „Sercu Euro-
py” podróż przez polską historię biegnie ścieżką od czasów najnowszych do 
epok najbardziej w czasie odległych. 

w którym 
rytm rozwoju 
europejskiej 
c y w i l i z a c j i 
jest najlepiej 
s ł y s z a l n y . 
Pierwsze pol-
skie wydanie 
tej książki 
to gratka dla 
w s z y s t k i c h 
miłośników 
historii i pi-
sarstwa Nor-
mana Davie-
sa.

DriveCLUB
W DriveClub gracz od-

najdzie wiele licencjono-
wanych samochodów spor-
towych przeniesionych do 
wirtualnego świata z dba-
łością o najmniejsze szcze-
góły. Oprawa graficzna robi 
wielkie wrażenie i pokazuje 

DriveClub to emocjonujące wyścigi samochodowe przygotowane przez Evo-
lution Studios specjalnie z myślą o konsoli Sony PlayStation 4. 

czego gracze mogą się spo-
dziewać po nowej genera-
cji konsol. Zaawansowane 
funkcje sieciowe pozwalają 
nie tylko na wspólną roz-
grywkę, ale także są uzu-
pełnione o wirtualne ran-
kingi tytułowych „klubów” 

które zakładamy ze znajo-
mymi. Model jazdy w Dri-
veClub jest zręcznościowy i 
stawia na czerpanie maksy-
malnej przyjemności z pro-
wadzenia kilkusetkonnych 
maszyn sportowych.
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Czytaj on-line! 
W

Gotuj z nami

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 90 minut

Składniki :
> 80 dag filetów z ryb morskich
> 50 dag pieczarek
> 3 marchwie
> 2 pietruszki (korzeń)
> 1 seler
> 3 cebule
> sok z cytryny
> sól, pieprz
> cukier
> mąka do obtoczenia filetów
> olej
> 3 łyżki koncentratu pomidorowego
> pęczek natki pietruszki

Sposób przygotowania :
 Filety pokroić na kawałki, natrzeć sokiem z 
cytryny i posolić. Następnie zawinąć w folię spożyw-
czą i włożyć do lodówki na 60 min. Pieczarki pokroić 
i skropić sokiem z cytryny. Koncentrat pomidorowy 
rozmieszać z 1/3 szkl. wody. Cebulę pokroić w kostkę i 
zeszklić na tłuszczu. Marchew, pietruszkę, seler zetrzeć 
na tarce z dużymi oczkami i razem z pieczarkami do-
dać do cebuli. Dusić do miękkości, podlewając przygo-
towanym koncentratem z wodą. Całość doprawić do 
smaku i połączyć z posiekaną pietruszką. Filety obto-
czyć w mące i usmażyć na złoty kolor. Usmażoną rybę 
ułożyć w naczyniu żaroodpornym, przykryć przygoto-
wanymi warzywami i na 10 min wstawić do nagrzane-
go piekarnika o temp. 180°C. 

Ryba po grecku

W

Statystyki wykazują, że 
Polacy stopniowo zwięk-
szają spożycie ryb. Należa-
łoby jednak dążyć, aby  na 
naszym stole ryby gościły 
nawet trzy razy w tygodniu. 
Niestety Polacy jadają w 
stosunku do mieszkańców 
innych krajów europejskich 
mało ryb, bo w ciągu roku 
przypada ich poniżej 15 kg 
na osobę. Dla porównania, 
w innych krajach europej-
skich jest to ponad 20 kg 
na mieszkańca. Natomiast 
rekordzistami w spożyciu 
ryb są Japończycy, którzy 
spożywają średnio aż 40 kg 
ryb rocznie. Ryby z uwagi 
na pochodzenie dzielimy na 
dwie grupy: tj. ryby morskie 
i ryby słodkowodne. Przed-
stawicielami pierwszej 
grupy są między innymi: 
łososie, tuńczyki, śledzie, 
halibuty, dorsze, szproty 
czy makrele, natomiast do 
drugiej grupy należą: lesz-
cze, karasie, karpie, pstrągi, 
płocie, sandacze, jesiotry i 
liny. Wszystkie jednak sta-
nowią wartościowy produkt 
spożywczy. Największy 
udział procentowy w mię-
sie ryb stanowi woda, bo aż 
57-82%, natomiast tłuszcz  
0,13-27%, białko 12-24% 
a węglowodany poniżej 
1%. Ryby są źródłem peł-
nowartościowego białka, o 
wysokiej przyswajalności. 
Białko to zawiera wszyst-
kie potrzebne organizmo-
wi aminokwasy, których 
nie jesteśmy w stanie sami 
wytworzyć. Rybie białko w 
porównaniu do białka mię-

Jedzmy ryby dla zdrowia
Ryby są wyjątkowo wartościowym produktem spożywczym a ich wartość odżywcza  jest dla naszego 
organizmu bezcenna. Gościć powinny na naszych stołach nie tylko okazjonalnie,  np. z okazji Świąt Bo-
żego Narodzenia, adwentu czy postu ale i na co dzień.

sa wieprzowego, wołowego 
czy drobiowego jest bar-
dziej lekkostrawne. Ryby, 
w szczególności morskie, 
bogate są również w niena-
sycone kwasy tłuszczowe 
z rodziny omega-3 i ome-
ga-6. Kwasy te pozytywnie 
wpływają na krzepliwość 
krwi, zmniejszając tym sa-
mym rozwój miażdżycy. 
Korzystnie oddziałują także 
na funkcjonowanie i rozwój 
mózgu oraz koncentrację i 
pamięć. Kolejnym istotnym 
składnikiem, którego źró-
dłem są ryby jest jod, wcho-
dzący w skład hormonów 
tarczycy. Pierwiastek ten 
jest niezwykle ważny dla 
właściwej pracy naszego 
organizmu. Ryby posiadają 
także w swym składzie np. 
selen, tj. pierwiastek mający 
właściwości przeciwutle-
niające. Są one również źró-
dłem witamin: A, E, D i z 

grupy B, mikro- i makroele-
mentów oraz pierwiastków 
śladowych jak np.: sodu, 
potasu, magnezu, wapnia, 
fosforu. Ryby morskie mają 
znacznie więcej tłuszczu 
niż ryby słodkowodne. Jest 
to jednak korzystne, bo-
wiem tłuszcz ten zawiera 
niezbędne dla zdrowia wie-
lonienasycone kwasy tłusz-
czowe z rodziny omega-3. 
Tłuszcz rybi, nawet spoży-
wany w dużych ilościach, 
nie stanowi zagrożenia cho-
lesterolowego. Przy zakupie 
zwracajmy uwagę  na ich 
świeżość. Świadczy o tym 
ich charakterystyczny świe-
ży zapach, gładka i wil-
gotna skóra, lśniąca łuska, 
oczy powinny być wypukłe 
i przejrzyste, skrzela koloru 
jasnoczerwonego a mięso 
sprężyste i jasnoróżowe. 
Ryby są jednak wyjątkowo 
podatne na szybkie psucie 

się, z uwagi na dużą za-
wartość w ich mięsie wody 
oraz wyższą temperaturę  
otoczenia niż środowiska 
wodnego, co sprzyja pro-
cesom rozpadu, np. białek. 
Ryby można przyrządzać 
na wiele sposobów, m.in.:  
na parze, gotowane, w ga-
larecie, faszerowane, du-
szone, smażone, wędzone, 
grillowane, suszone lub 
surowe a także jako zupy 
rybne. Ponadto  mają za-
stosowanie w przetworach 
rybnych. Zaliczamy do nich 
śledzie, pasztety, pasty oraz 
konserwy rybne (w sosie 
własnym, oleju lub w wa-
rzywach). Zamieszczajmy 
więc w naszym jadłospisie 
jak najczęściej dania z ryb, 
ponieważ są nie tylko zdro-
we ale i smaczne.

KK

witaminy A,D,E,K
kwasy tłuszczowe OMEGA
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Marketing a cena auta
 Obecnie promocja już 

się zakończyła, a cena For-
da Ka wróciła do „normy” 
- auto kosztuje obecnie 
ponad 30 tys. zł i nie jest 
już najtańsze w Polsce, ale 
mimo wszystko atrakcyj-
ne cenowo. Zwłaszcza, gdy 
zestawimy je z jego tech-
nologicznym bliźniakiem - 
wytwarzanym w tej samej 
fabryce - Fiatem 500. Włoski 
modniś kosztuje kilka tys. 
zł więcej (wcześniej nawet 
kilkanaście). W segmencie 
najmniejszych samochodów 
to bardzo dużo.

Muszę jednak wyjaśnić, 
co rozumiemy pod terminem 
„bliźniak technologiczny”. 
Ka i 500 dzielą wspólną plat-
formę, mają ten sam silnik 
(w przypadku 500 dostęp-
ne są także inne jednostki), 
skrzynię biegów czy układ 
kierowniczy. Obaj produ-
cenci zadbali jednak o to, by 
samochody nie były całkiem 
identyczne. Podczas testu 
zaparkowałem małego For-
da obok 500, by porównać 
ich stylistykę. Bez wątpienia 
bryła nadwozia od razu su-
geruje podobieństwo pojaz-
dów, ale niemal wszystkie 
detale zewnętrzne wyglą-
dają inaczej. Także wnętrze 
aut jest tylko podobne, a nie 
identyczne. Ka posiada na 
przykład standardowe zega-
ry, podczas gdy 500-ka wy-
posażona jest w designerski, 
pojedynczy cyferblat. Bra-

Test : Ford Ka 1.2 69 KM

Do niedawna najtańszy
O produkowanym w polskiej fabryce Fiata, w Tychach, Fordzie Ka, Polacy przypomnieli sobie kilka miesięcy temu dzięki promocji. Podstawowy egzemplarz 
miejskiego auta kosztował niespełna 26 tys. zł, co było hitem w skali całego rynku.

wa dla stylistów, którym po 
prostu się „chciało”. Dla po-
równania słynne „trojaczki” 
grupy Volkswagena - Up, 
Citigo i Mii różnią się tylko 
logotypami oraz dwoma, 
może trzema detalami.

Na ceny aut wpływa 
także to, ile ich producent 
wydaje na reklamę. Auto 
produkowane w Polsce moż-
na by na tym rynku zaofero-
wać taniej, m.in. dlatego, że 
nie ponosi się kosztów jego 
importu. Fiat 500 mimo to 
jest dość drogi, na co musi 
mieć wpływ  fakt, że swe-
go czasu widywaliśmy go 
na co drugim billboardzie i 
w reklamach telewizyjnych. 
Ford Ka to pojazd nieco 
skromniejszy, wprowadzany 
z mniejszą „pompą” i może 
dlatego atrakcyjny cenowo.

Co dostaniemy, kupu-
jąc Ka?

Ka to mały samochód 
miejski, którego możemy 
mieć za stosunkowo nie-
duże pieniądze. Pozostaje 
nam tylko odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czy warto 
je zainwestować? Sylwetka 
pojazdu przyciąga wzrok, 
choć nie jest tak rewolucyj-
na jak w przypadku jego 
pierwszej generacji. Zwykle 
im mniej „pudełkowate” są 
nadwozia małych samocho-
dów tym mniej jest w nich 
miejsca dla pasażerów. I 
rzeczywiście w środku Ka 
jest dość ciasno, zwłaszcza 
na tylnej kanapie. Kierowca 

siedzi na niezbyt wygod-
nym fotelu, za to umiesz-
czonym na tyle wysoko, że 
może dobrze widzieć drogę. 
Wygodna jest fiatowska 
skrzynia, umieszczona wy-
soko, w panelu centralnym 
pojazdu. Pamiętam jej pracę 
w pierwszej generacji Fiata 
Pandy i odnoszę wrażenie, 
że od tego czasu przekład-
nia znacznie się poprawiła. 
Atutem Ka są także szyby 
umieszczone pod odpo-
wiednim kątem, zapewnia-
jące optymalną widoczność.

Jakość elementów wy-
posażenia wnętrza to kwe-
stia dyskusyjna. Z jednej 
strony plastiki są dość przy-
jemne w dotyku, z drugiej 

podczas testu zdarzały się 
historie typu: samootwie-
rający się schowek. Moją 
uwagę przykuł także tłu-
mik, który nosił już pierw-
sze symptomy rdzewie-
nia. Testowy egzemplarz 
wyprodukowano zaledwie 
kilka miesięcy temu. Miej-
my nadzieję, że wszelkich 
oszczędności przy produk-
cji tego modelu dokonano 
tylko przy tych mniej istot-
nych podzespołach.

Silnik 1.2 69 KM to 
jednostka dość kompromi-
sowa. Nie jest przesadnie 
oszczędna (średnie spalanie 
testowe 6,1 l na 100 km), 
ani dynamiczna. Konstruk-
cyjnie motor ma już swoje 

lata, ale wciąż jest przez 
Fiata udoskonalany i przede 
wszystkim - dostosowywa-
ny do obowiązujących norm 
emisji spalin. Układ zmien-
nych faz rozrządu zastoso-
wano tu raczej właśnie w 
celu obniżenia emisji szko-
dliwych gazów niż poprawy 
mocy i osiągów.

Zgrabne nadwozie Ka 
dobrze trzyma się drogi i 
jest wygodne we wszelkich 
miejskich manewrach. W 
trasie, jak każde miejskie 
auto, mały Ford sprawuje 
się słabiej, ale nieźle na tle 
konkurencji. Dość dobrze 
dopasowane do naszych 
dróg zawieszenie i wy-
godny układ kierowniczy 

sprawiają, że jazda, nawet 
w dłuższej trasie, nie jest 
uciążliwa. 

Małe auto za małe pie-
niądze

Bezpośredni konkuren-
ci Forda Ka to m.in. Renault 
Twingo, Opel Adam, VW 
Up czy Citroen C1. Tak się 
złożyło, że to modele dość 
nowe - niedawno debiutu-
jące lub po premierze nowej 
generacji. Ford Ka bez wąt-
pienia nie odstaje od nich 
designem, ale technicznie 
jest mniej nowoczesny. Ma 
jednak swój niewątpliwy 
atut, czyli cenę, a ta, jak 
wiemy, potrafi czynić cuda.

Witold Hańczka
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Z ustaleń Policji wynika-
ło, iż osoby poruszające się 
w gminie Brody samocho-
dem marki Opel mogą mieć 
związek z narkotykami. Po 
przeszukaniu siedzących 
w środku auta dwóch męż-
czyzn, okazało się, iż jeden 
z nich posiada przy sobie 
torebkę z proszkiem białego 
koloru. Na miejscu okazało 
się, że nieopodal tego miej-
sca znajdował się zaparko-
wany samochód 23-letniego 
mężczyzny. Podczas jego 
oględzin funkcjonariusze 
znaleźli większą ilość narko-
tyków – 7 torebek najpraw-
dopodobniej marihuany oraz 
3 torebki najprawdopodob-
niej amfetaminy. W miejscu 
zamieszkania podejrzanego 
znaleziono około 30 gra-
mów prawdopodobnie mari-

Brody

Narkotyki warte 3 lata więzienia
Wydział Kryminalny skarżyskiej Policji zatrzymał 23-latka podejrzanego o posiadanie narkotyków. U 
mieszkańca gminy Brody znaleziono substancje, które ze wstępnych ustaleń zidentyfikowano jako ma-
rihuana i amfetamina. 

5 grudnia funkcjonariu-
sze Komendy Powiatowej Po-
licji zatrzymali 22- i 26-latka, 
którzy według ustaleń Policji 
zajmowali się procederem 
kradzieży akumulatorów sa-
mochodowych. Łupem mło-
dych mężczyzn padały także 
inne części samochodowe. 

W ręce Policji w pierw-
szej kolejności wpadł młod-
szy z zatrzymanych. Na 
trop 22-letniego mieszkańca 
gminy Łączna w powiecie 
skarżyskim Policja wpadła 
poprzez sprawę listopadowej  
kradzieży akumulatorów z 
ciężarówki w Skarżysku-
-Kamiennej. Sprawą zajął 

Skarżysko-Kamienna

Złodzieje 
akumulatorów
Nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi dwóm 
mieszkańcom powiatu skarżyskiego podejrzewa-
nych o włamania do samochodów. 

się Wydział Kryminalny 
Komendy Powiatowej w 
Skarżysku i ustalił prawdo-
podobnego sprawcę. Podczas 
przeszukania mieszkania, w 
którym mężczyzna się znaj-
dował, funkcjonariusze zna-
leźli także inne rzeczy, które 
pochodzą z włamań. Wów-
czas okazało się, iż 22-latek 
nie działał w pojedynkę a po-
magał mu 26-latek, którego 
też udało się zatrzymać. Zra-
bowane łupy obaj mężczyźni 
sprzedawali w punktach sku-
pu złomu. Dzięki Policji uda-
ło się także odzyskać część 
skradzionych rzeczy.

DR

Akcja poszukiwawcza 
rozpoczęła się po tym, jak 
Komenda Powiatowa Po-
licji w Końskich odebrała 
telefon od samego zaginio-
nego, który poinformował 
ich, iż zabłądził w lesie w 
okolicach miejscowości 
Bedlno i Trzemoszna. W 
porozumieniu ze Strażą 
Pożarną funkcjonariusze 
ruszyli mężczyźnie z po-
mocą, tym bardziej, że jak 
poinformował ich 50-latek 
wpadł on do bagna i nie 
może się z niego wydostać. 

Końskie 

Zabłądził 
w lesie
Kilkunastu funkcjonariuszy Policji oraz Straży 
Pożarnej poszukiwało 50-latka, który zgubił się w 
lesie. Akcja poszukiwawcza miała miejsce w nocy 
16 grudnia. Na szczęście mężczyznę udało się od-
naleźć.

Policja i Straż miały do 
przeszukania duży zalesio-
ny teren między Bedlnem 
a Trzemoszną w gminie 
Końskie. Na szczęście po 
kilku godzinach mężczyznę 
udało się odnaleźć. Miesz-
kaniec gminy Końskie był 
mocno wyczerpany a jego 
ciało wskazywało na stan 
wychłodzenia. Karetka po-
gotowia zabrała mężczyznę 
do szpitala. Teraz stan jego 
zdrowia jest stabilny i jego 
życiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo.                     DR

Jak wynika ze wstęp-
nych ustaleń, najprawdo-
podobniej przyczyną wy-
padku był błąd kierowcy 
toyoty, która brała udział 
w zdarzeniu. Kierujący 
nią 67-letni mężczyzna 
zjechał na przeciwległy 

Stąporków

Wypadek na DK 42
Do wypadku drogowego doszło 18 grudnia na drodze krajowej 42 w Koziej Woli nieopodal Stąporkowa. 
Zderzyły się trzy samochody osobowe.

pas i uderzył w dwa nad-
jeżdżające z przeciwka 
samochody. Przyczyny z 
jakich mężczyzna zjechał 
ze swojego pasa ruchu 
nie są na tę chwilę zna-
ne. Na miejscu wypadku 
zjawili się funkcjonariu-

sze Policji ze Stąporkowa 
Pogotowie Ratunkowe ze 
szpitala w Końskich oraz 
Straż Pożarna. Strażacy, 
w celu wydostania kie-
rowcy toyoty z wnętrza 
pojazdu, musieli użyć 
specjalistycznego sprzętu. 

Po wydobyciu mężczy-
zny, karetka zabrała go 
do szpitala. Pozostałym 
uczestnikom wypadku 
nic się nie stało. Wszyscy 
uczestnicy zdarzenia byli 
trzeźwi.

DR

huany oraz około 6 gramów 
białego proszku. Mężczyznę 

niezwłocznie przewieziono 
do aresztu. Grozi mu do 3 lat 

więzienia. 
DR
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Strzelec  23.11 – 21.12 
To odpowiedni 
czas by dopiąć 
zaległe sprawy 
na ostatni guzik. 

Warto podsumować swoje 
osiągnięcia w mijającym roku. 
A wnioski, które się  w przy-
szłości przydadzą, z pewnością 
same się nasuną. Planowane 
spotkanie rodzinne upłynie w 
wyjątkowo miłej atmosferze i 
tym samym relacje bardziej się 
zacieśnią.

Koziorożec  22.12 – 20.01
Przed tobą praco-
wity okres. Będziesz 
jednak w dobrej for-
mie i wszystkiemu 

podołasz. Nie będzie dla ciebie 
spraw trudnych. W sferze fi-
nansowej zmiany na lepsze. W 
najbliższym czasie krótki wy-
jazd, który będziesz mile wspo-
minał. 

Wodnik  21.01 – 19.02
Odczujesz zmę-
czenie i niechęć 
do podejmowania 
nowych wyzwań. 

Być może jest to znak, że war-
to zwolnić tempo życia i od-

począć. Nie bądź dla siebie 
jednak zbyt krytyczny, gdyż 
także każdego z nas gorszy 
czas dotyka prędzej, czy póź-
niej.

Ryby  20.02 – 20.03
Wszystko ułoży 
się po twojej my-
śli, jeśli będziesz 
postępować roz-

sądnie i bez  zbędnego po-
śpiechu. Staraj się przy tym 
być stanowczy i ufaj swojej 
intuicji. Więcej wolnego czasu 
spędzaj z rodziną. 

Baran  21.03 – 20.04 
Przedświąteczne 
porządki i zaku-
py dadzą ci się we 
znaki, więc święta 

będą okazją do odpoczynku i 
zregenerowania sił. Będzie to 
też odpowiedni czas, żeby po-
myśleć o pomnażaniu swoich 
oszczędności.

Byk  21.04 – 20.05
Twoje zawodowe pla-
ny wreszcie zakończą 
się pełnym sukcesem, 
co wpłynie na lepsze 

samopoczucie i poprawę fi-
nansów. To także odpowiedni 

czas na odnowienie starych 
znajomości a być może i po-
większenie ich grona.  
                                                                      

Bliźnięta  21.05 – 21.06 
Pomimo zmiennej 
pogody, dobry na-
strój nie będzie cię 
opuszczał. Wreszcie 

znajdziesz czas, aby zrealizo-
wać więcej własnych a zara-
zem ambitnych planów. Nie 
zaniedbuj zdrowia i dbaj o 
swoją formę fizyczną.
   

Rak 22.06 – 22.07 
Problemy, które 
cię ostatnio trapią, 
powinny wreszcie 
się rozwiązać i to z 
korzyścią dla ciebie. 

Przypływ gotówki cię ucieszy. 
To odpowiedni czas na spo-
tkania rodzinne, które będą 
okazją do ocieplenia relacji z 
bliskimi osobami.  

Lew  23.07 – 23.08  
Korzystny wpływ 
planet ułatwi ci 
podjęcie właści-
wych decyzji w 

ważnych sprawach, które być 
może zmienią diametralnie 
twoje dotychczasowe życie. 
Nieraz warto zaryzykować. 
Dbaj o dobre relacje z życio-
wym partnerem.

Panna  24.08 – 23.09
Masz szansę wresz-
cie odbić się od dna 
i wyjść na prostą. 
Szczęście się do cie-

bie uśmiechnie, wykorzystaj 
tę dobrą passę, a nie poża-
łujesz. Zachowaj większą 
ostrożność na drodze, z uwagi 
na trudne warunki atmosfe-
ryczne.
 

Waga  24.09 -23.10
Los nie będzie cię 
rozpieszczał, więc na-
leży zakasać rękawy i 
zabrać się solidnie do 

roboty. Tym bardziej, że to 
końcówka roku kalendarzo-
wego i pewne sprawy trzeba 
pozamykać. Warto jednak 
znaleźć też czas na spotkania 
towarzyskie. 
 

Skorpion  24.10 – 22.11
To dobry czas na 
wiążące decyzje. 
Znów nabierzesz 
wiatru w żagle. Jed-

nak nie pozwalaj sobie na 
zbytnie ekstrawagancje w wy-
datkach, prezenty pod choin-
kę nie muszą być zbyt kosz-
towne. Mile spędzone chwile 
z najbliższymi poprawią ci 
humor.                                                                                                                  

Wróżka Amanda

Humor
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Syn zrobił nareszcie prawo jazdy i prosi ojca o auto. 

Ojciec ostro odpowiada: 
 - Popraw oceny w szkole, przeczytaj Pismo Święte i 

zetnij włosy, to wrócimy do tematu. 
Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi: 

- Poprawiłem stopnie, a Pismo znam już prawie na 
pamięć. Pożycz samochód! 

- A włosy? 
 Ale tato! Przeczytałem że wszyscy: Samson, Mojżesz, 

nawet Jezus mieli długie włosy! 
- O, widzisz synku! I chodzili na piechotę. 

  
Mama pyta się swego synka: 

- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o 

niczym nie wiem.

  
Jasiu leci zdesperowany do mamy i krzyczy: 

- Mamo, mamo drabina spadła! 
- To czego lecisz z tym do mnie, leć do ojca. 

Po chwili zastanowienia pyta: 
- Czy on o tym wie? 

- No jasne, stał na najwyższym szczeblu! 

  
Komisja poborowa. 

Chłopak z trudem odczytuje z tablicy największą literę. 
Lekarz decyduje: 

- Zdolny do walki z czołgami. 
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ogół ga-
tunków
zwierząt
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ny

Grek

Kazi-
mierz,
piłkarz

wypła-
cane z
delega-

cji
zataje-

nie
tożsa-
mości

... Nou,
stadion
w Bar-
celonie

na niej
kółka plebs

rozbły-
skują
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Przed zawodnikami 
kieleckiej Korony ciężka 
zima. Po urlopach związa-
nych z przerwą świątecz-
no-noworoczną przyjdzie 
czas wytężonej pracy pod-
czas przygotowań do rundy 
wiosennej. Nie mniej trud-
ne zadanie przed trenerem 
oraz włodarzami klubu, 
którzy muszą dokonać 
analizy nienajlepszej sytu-
acji drużyny. Do walki o 
utrzymanie potrzebne będą 
wzmocnienia a także poże-
gnanie tych zawodników, 
którzy byli najsłabszymi 
ogniwami w zespole. 14 
pozycja w tabeli nie może 
bowiem cieszyć osób zwią-
zanych z klubem. Korona 
zdobyła 21 punktów, a za-
tem zaledwie o 4 więcej niż 
Ruch Chorzów, który jest 
pod kreską. Należy przy-
pomnieć, iż zgodnie z zasa-
dami, które obowiązywały 
już w tamtym sezonie, po 
rundzie zasadniczej doro-
bek punktowy wszystkich 
drużyn zostanie podzielo-
ny przez dwa. Tabela zo-
stanie podzielona na grupę 
mistrzowską utworzoną z 
zespołów plasujących się 
w pierwszej ósemce oraz 
grupę spadkową utworzo-
ną z drużyn plasujących 
się w drugiej ósemce. Na tę 
chwilę Korona znalazłaby 
się w tej drugiej a to zwia-
stowałoby ciężką walkę o 
pozostanie w Ekstraklasie.  

Problem Korony polega 
w głównej mierze na fatal-
nym wejściu w sezon oraz 
zmiennym szczęściu w 
ostatnich czterech meczach 
rozgrywanych awansem z 
rundy wiosennej. Falstart w 
pierwszych meczach zaczął 
pogłębiać kłopoty zarów-
no w drużynie jak i szta-
bie szkoleniowym. O ile 
pierwszy mecz z rewelacją 
poprzedniego sezonu Za-
wiszą w Bydgoszczy moż-
na było wybaczyć o tyle 
porażka w drugiej kolejce 
z beniaminkiem z Bełcha-
towa mogła świadczyć o 
pewnych zaniechaniach 
podczas przygotowań. Nikt 
jednak wówczas nie mógł 

Wiosna pod znakiem niepokoju
Piłkarze Korony Kielce 12 grudnia zakończyli jesienne zmagania sezonu 2014/2015. Zawodnicy przez kilka jesiennych miesięcy rozegrali 15 meczy rundy 
jesiennej oraz 4 rozegrane awansem z rundy wiosennej. Pozycja kielczan nie napawa optymizmem, więc nadchodzi czas podsumowań i przemyśleń nad 
przyszłością a ta wydaje się być nerwowa. 

wiedzieć, że „Brunatni” 
okażą się w perspektywie 
czasu rewelacją rundy je-
siennej. Dopiero trzeci 
mecz przyniósł pierwszy 
punkt. Okazało się jednak, 
że jeden to trochę za mało. 
Co prawda Korona zremi-
sowała 2:2 z silną Pogonią, 
ale po pierwsze to nie ta 

Pogoń z Marcinem Roba-
kiem jako królem strzel-
ców i przecież podopieczni 
Tarasiewicza grali u sie-
bie. Kolejne cztery mecze 
piłkarze Korony pewnie 
chcieliby zapomnieć na 
długo. O ile porażka z Cra-
covią w stolicy małopolski 
1:2 mogła być przykrą lek-
cją o tyle porażka z Gór-
nikiem Zabrze u siebie aż 

0:3 wołała już o pomstę do 
nieba. Porażki w 6 kolejce 
z Legią nikt nie brał zbyt-
nio do siebie. Mistrz Polski 
niemal wszędzie jechał po 
3 punkty jak po swoje, tym 
bardziej porażka „Koro-
niarzy” na Pepsi Arenie w 
Warszawie nie mogła bu-
dzić zaskoczenia. Demony 

z 5 kolejki wróciły na mecz 
z Jagiellonią. Wynik 0:3 to 
deja vu meczu z Zabrzana-
mi. Po 7 meczach nikt nie 
miał wątpliwości, że Ko-
rona to pierwszy kandydat 
do spadku. Zaledwie jeden 
zdobyty punkt w tych spo-
tkaniach mówił wszystko. 
Kibice zaczęli mocno de-
nerwować się wynikami 
swoich zawodników. Prze-

łomowa okazała się 8 ko-
lejka i zwycięstwo z Pod-
beskidziem Bielsko-Biała 
2:1 przed własną publicz-
nością. Tydzień później 
piłkarze przegrali mecz we 
Wrocławiu ze Śląskiem, ale 
porażkę powetowali sobie 
w meczu u siebie z Piastem. 
Fakt, że piłkarze Korony 

mają problemy w meczach 
wyjazdowych uwidocznił 
się w meczu z Górnikiem 
Łęczna. Górnicy wygrali 
1:0 na swoim boisku i tym 
samym Korona przegrała 
swoje mecze z obydwoma 
beniaminkami tego sezonu. 
Nastroje w szatni poprawił 
niespodziewany remis z 
Lechem na Ściegiennego. 
Bramkę dającą jeden punkt 

w ostatnich sekundach 
zdobył Kamil Sylwestrzak. 
Strzelanie dla Korony roz-
począł w pierwszej połowie 
najjaśniejszy punkt druży-
ny Olivier Kapo. Pechowa 
dla zawodników Tarasie-
wicza nie była także 13 
kolejka. Wręcz przeciwnie, 
pech dopadł gospodarzy 

z Chorzowa, którzy prze-
grali to spotkanie 0:1. Dwa 
ostatnie mecze w tej run-
dzie to wręcz odwrotność 
początku tych rozgrywek. 
Po zaciętych spotkaniach 
Korona zdobyła 6 punktów 
w dwóch meczach i wydo-
stała się na powierzchnie. 
A rywale nie byli wcale 
do bicia. Z porażką 2:3 w 
Kielcach musieli pogodzić 

się piłkarze Wisły, którzy 
walczą o podium a na za-
kończenie rundy w Gdań-
sku Korona wygrała drugi 
z rzędu mecz na wyjeździe. 
Co prawda Lechia okupuje 
dolne rejony tabeli ale po-
tencjał w niej tkwi bardzo 
duży. Pierwszy mecz roz-
grywany awansem przy-
hamował rozpędzonych 
kielczan. Remis z Zawiszą 
u siebie wywołał spory 
niedosyt. W poprzednich 
meczach bowiem Korona 
radziła sobie z silniejszy-
mi rywalami i stratę dwóch 
punktów z absolutnym out-
siderem przyjęto w obozie 
Korony jak porażkę. Tym 
samym nie udał się rów-
nież rewanż za porażkę w 
pierwszej kolejce sezonu. 
Udał się natomiast w ko-
lejnym spotkaniu z dotych-
czasową rewelacją sezonu 
GKS-em Bełchatów. Piłka-
rze Korony pewnie wygrali 
2:0 i co ważniejsze zyskali 
oddech odskakując bezpo-
średnim rywalom o utrzy-
manie. Nie sprostali jednak 
szczecińskiej Pogoni, która 
nie pozwoliła sobie ode-
brać punktów na własnym 
terenie. Ta porażka spadła 
na zawodników jakby do-
stali obuchem w głowę. 
Cios był na tyle mocny, że 
w kolejnym – ostatnim je-
siennym meczu – przegra-
li z Cracovią 1:2. Mecz z 
„Pasami” był o tyle ważny, 
że drużyna spod Wawelu 
przerwę zimową spędzi 
dwa oczka nad Koroną. 

Przed piłkarzami z 
Kielc walka o byt w Eks-
traklasie. Gdyby nie począ-
tek tego sezonu oraz słaba 
końcówka jesieni kibice 
mogliby spać spokojnie o 
to, że w przyszłym roku 
najwyższa klasa rozgryw-
kowa nadal będzie w Kiel-
cach. Na razie jednak prze-
rwa dla działaczy. Jeżeli 
drużyna nie zostanie do-
brze wzmocniona może się 
okazać, że wiosna będzie 
czasem dużego niepokoju. 

Damian Rybusiewicz

Kielce


