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Z zawodu jest Pani na-
uczycielem. Czy zgodzi się 
Pani ze stwierdzeniem, że 
praca w tym zawodzie to 
misja?

Kiedy zastanawiam się 
nad tym, czym się zajmu-
ję zawodowo, przypomina 
mi się moja babcia, któ-
rej ogromnym marzeniem 
– niestety niespełnionym 
- było zostać nauczyciel-
ką. Wojna i okupacja, wy-
siedlenie, a wreszcie bycie 
mamą pięciorga dzieci na 

„Nie boję się nowych wyzwań”
O pracy w szkole a także poza nią, rozmawialiśmy z Dorotą Dudą – nauczy-
cielką i działaczką społeczną.

wsi – oto, co życie dało tej 
silnej, wrażliwej, ambitnej 
i utalentowanej kobiecie. 
Po latach, córki i wnucz-
ki spełniły jej marzenie. 
Można więc powiedzieć, 
że zawód, który wykonuję 
„wyssałam z mlekiem mat-
ki”, nauczycielki biologii, 
jak również jest spełnie-
niem woli jej matki. Już ten 
zbieg okoliczności sprawia, 
że jest to swego rodzaju 
misja pokoleniowa. Innym 
ważnym aspektem jest i to, 

że nauczyciel nie jest tylko 
wykładowcą i teoretykiem, 
jest człowiekiem, na któ-
rego cały czas patrzą jego 
uczniowie. Obserwują jego 
zachowanie, sposób reago-
wania w sytuacjach pro-
blemowych. Wielokrotnie, 
kiedy brakuje rodzica zbyt 
zaabsorbowanego pracą, to 
właśnie nauczyciel bywa 
tą zaufaną osobą, do której 
młody człowiek zwraca się 
o pomoc. 

W sierpniu 2013 roku 
Powiat Konecki złożył do 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, wniosek 
o dofinansowanie zadania 
pod nazwą „Termomoder-
nizacja budynku admini-
stracyjnego Starostwa Po-
wiatowego w Końskich oraz 
budynku II Liceum Ogólno-
kształcącego w Końskich”. 

Końskie

Termomodernizacja 
Starostwa i II LO
Trwa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowe-
go oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.
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Bilans otwarcia i pierwsze posumowania
Szanowni Państwo, choć do okrągłej rocznicy ubiegłorocznych wyborów samorządowych zostało jeszcze prawie półtora miesiąca, to można już pokusić się 
o pierwsze podsumowania tego, co w naszej gminie pozostało bez zmian, co się zmieniło a co jest zapowiedzią zmian. To wymaga jednak opisania punktu 
startu, stanu gminy na przełomie kadencji. Dlatego zacznę od tego.

Finanse gminne.
Nie ulega wątpliwości, 

że podstawą jakiejkolwiek 
działalności są finanse. 
Gminne dochody bieżące  
i ich źródła są dosyć sta-
bilne i nie ulegają więk-
szym zmianom. Istotne 
znaczenie mają natomiast 
zewnętrzne dotacje (ze 
źródeł krajowych i unij-
nych) i dochody majątko-
we, pochodzące ze sprze-
daży gminnego mienia, 
przede wszystkim nie-
ruchomości. Dochody 
te łącznie muszą pokryć 

wydatki bieżące gminy 
(utrzymanie oświaty, po-
moc społeczna, letnie i 
zimowe utrzymanie dróg, 
administracja gminna, in-
stytucje kultury itp.) a to, 
co zostanie, może zostać 
przeznaczone na inwesty-
cje – np. na budowę dróg 
czy chodników. Dla stanu 
finansów Gminy Końskie 
na koniec 2014 r. najważ-
niejsze są trzy wskaźniki:

1/ stale wzrastający 
w latach 2011-2014 udział 
wydatków bieżących: z ok. 
75,2 mln zł do 89,6 mln. 

zł, tj. o ponad 14,4 mln zł 
. Procentowo – w stosunku 
do ogółu wydatków – ozna-
cza to wzrost z 73,14% do 
88,74%

2/ gwałtowny spadek 
wydatków inwestycyjnych 
w ostatnich dwóch latach 
kadencji: w roku 2014 było 
to 11 mln 376 tys. 847 zł – 
najmniej w historii gminy 
od 2006 r.

3/ zadłużenie gminy – 
na koniec 2014 r. wynosiło 
ono 58 mln 520 tys. zł do 
spłacenia do 2022 r. Ozna-
cza to, że bieżąca obsługa 

zadłużenia (kapitał plus od-
setki) wymaga przeznacze-
nia – arytmetycznie rzecz 
ujmując – ok. 9 mln zł rocz-
nie przez siedem najbliż-
szych lat. Dla porównania: 
projekt budżetu na 2015 r. 
przewidywał przeznaczenie  
na drogi gminne nieco po-
nad 3 mln zł.

Zadłużenie jest szcze-
gólnie ważne, bo zdecy-
dowanie ogranicza możli-
wości inwestycyjne gminy  
w najbliższych latach. 
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Końskie
Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli
W Zespo-
le Placówek 
Oświa towych 
w Stadnickiej 
Woli odbyła się 
miejsko-gmin-
na uroczystość 
z okazji Dnia 
Edukacji Naro-
dowej.
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Pomysł na założenie 
Krajowego Stowarzysze-
nia Wspierania Przedsię-
biorczości pojawił się na 
początku 1995 roku – za-
ledwie pół roku później 
firma rozpoczęła inten-
sywną działalność na rzecz 
rozwoju konkurencyjności 
oraz prowadzenia jednolitej 
polityki finansowej wobec 
przedsiębiorstw.

Początkowo w dzia-
łalność firmy zaangażo-
wanych było zaledwie 
kilka osób pracujących  
w niewielkim biurze, jed-
nak już po czterech latach 
aktywności, KSWP zwięk-
szyło kilkakrotnie liczbę za-
trudnianych pracowników. 
Z czasem firma wspierała 
rozwój już nie tylko lokal-
nej, lecz również regional-
nej gospodarki – w dodatku 
aż czterech województw,  

20 lat KSWP
W tym roku Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości obcho-
dzi 20-lecie swojej działalności.

w których KSWP urucho-
miło sieć biur zamiejsco-
wych. Przełomowy dla 
KSWP okazał się rok 2012, 
kiedy to siedzibę firmy 
przeniesiono na nowe fun-
damenty (do biurowca o po-
wierzchni blisko 1200m2), 
dzięki czemu stworzono 
kompleksowe centrum ob-
sługi klienta, poszerzono 
skalę dotychczasowych 
działań i rozpoczęto re-
alizację nowych wyzwań. 
Kolejnym, dużym krokiem 
na przód była dokonana 
niecały rok później zmiana 
nazwy firmy z Koneckiego 
na Krajowe Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębior-
czości – od tego momentu 
KSWP (świadczące już swe 
usługi na arenie ogólnopol-
skiej) przestało kojarzyć się 
jedynie z firmą o lokalnym 
zasięgu.

 W przeciągu 20 lat 
działalności, KSWP udzie-
liło ponad 2100 pożyczek 
o wartości przekraczają-
cej 180 mln zł, dzięki któ-
rym powstało przeszło 500 
nowych przedsiębiorstw  
i 1200 nowych miejsc pracy, 
a także przeszkoliło ponad 
8000 osób oraz zrealizo-
wało 7000 usług informa-
cyjnych i doradczych. Sto-
warzyszenie ma na swoim 
koncie wiele nagród. Jedną 
z ostatnich jest przyznanie 
przez Ministra Gospodar-
ki, Honorowej Odznaki za 
zasługi firmy dla Rozwoju 
Gospodarki Rzeczpospoli-
tej Polskiej. Jak zapewnia 
Prezes, KSWP nadal za-
mierza działać z pełnym 
zaangażowaniem i pasją… 
nie mniejszą niż wtedy, gdy 
dopiero rozpoczynało swą 
działalność.

Zaraz na początku ka-
dencji odwołał z tej funk-
cji panią Panek, powołując 
Sławomira Cichego, który 
udzielił kandydatowi St. Pa-
cosze poparcia w drugiej tu-
rze wyborów. Po kilku mie-

Gowarczów

Wójt powołał 
kolejnego zastępcę
Wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha w ciągu niespełna dziesięciu miesięcy 
urzędowania już dwukrotnie zmienił swojego zastępcę.

siącach, we wrześniu został 
także odwołany Sł. Cichy. 
Jego zwolnienie z pracy Pan 
wójt argumentował utratą 
zaufania i brakiem aktyw-
ności w pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych.

REKLAMA

www.mluksus.pl

VAT8% 

Na artykuły spożywcze 
wydawano w ostatnich 
latach prawie 36 tysię-
cy zł! Największym po-
wodzeniem cieszyły się 
herbatniki … mafijne, 
których rocznie kupo-
wano po 100 kg.

Apetyt władzy
W gminie Końskie władzom poprzedniej kadencji służył niezły apetyt.

Koneckie szkoły i 
przedszkola wzbogaciły 
się w tym roku o nowe pla-
ce zabaw dofinansowane 
z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Łącznie będzie 
ich osiem. Na zdjęciu: plac 
zabaw przy Szkole Podsta-
wowej nr 2. Jeszcze nie jest 
skończony, ale dzieciaki już 
korzystają.

Place zabaw

Kolejnym zastępcą zo-
stała Marzena Dziewit, była 
kierownik referatu w Urzę-
dzie Gminy w Wolanowie 
pow. radomski.

ANZET
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Początkowo wartość 
Projektu opiewała na kwo-
tę przekraczającą 246 mln 
złotych, jednakże po roz-
strzygnięciu wszystkich 
przetargów oraz po prze-
analizowaniu wydatków 
poniesionych na realizację 
poszczególnych zadań, 
wartość całkowitą Projektu 
udało się ograniczyć do 162 
585 075,96 PLN, natomiast 
dotacja z Funduszu Spójno-
ści wynosi aktualnie 80 802 
085,75 PLN.

Wykonaliśmy ogromny 
zakres robót: wybudowa-
liśmy ok.  134,3 km sieci 
kanalizacji sanitarnej i ok. 
9,1 km sieci kanalizacji 
deszczowej, zmodernizo-
waliśmy ok. 5,4 km sieci 
kanalizacji sanitarnej, prze-
budowaliśmy ok. 3,5 km 
sieci wodociągowej oraz 
Oczyszczalnię Ścieków  
w Kornicy. 

Roboty budowlane roz-
poczęły się w listopadzie 
2009 roku. Jako pierw-
sze zostały skanalizowa-

Zakończyła się największa inwestycja 
w historii gminy Końskie i powiatu koneckiego
7 września koneckie wodociągi zakończyły realizację Projektu „Uporządko-
wanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”, 
współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-
2013. Umowa na dofinansowanie Projektu została podpisana 23 lutego 2010 r.

ne Kornica i Proćwin,  
a następnie Rogów, ulice  
w części wschodniej miasta 
Końskie (popularnie nazy-
wane „Stary Młyn”), Mo-
dliszewice, Piła, Pomyków, 
Koczwara, Górny Młyn, 
Szabelnia, Czerwony Most. 

lizowanych dotychczas ulic 
w samych Końskich), w 3 
miejscowościach – Modli-
szewice, Rogów oraz na 
Starym Młynie, wybudo-
wano kanalizację deszczo-
wą i tam dodatkowo prze-
budowano prawie 5,5 km 

ków zautomatyzowano, co 
w znaczący sposób wpły-
nęło na bezpieczeństwo 
środowiska naturalnego  
i środowiska pracy. Wszel-
kie procesy, które powodu-
ją emisję odorów zostały 
zhermetyzowane, co wy-
eliminowało uciążliwości 
odorowe w okolicy. Ponadto 
w ramach przebudowy zo-
stały  wybudowane dwie, 
najdłuższe w kraju  sło-
neczne suszarnie osadów  
(o długości ok.150 m każ-

bardzo ograniczony.  Zakup 
tego pojazdu był możliwy 
dzięki realizacji przez Spół-
kę Projektu „uporządko-
wanie gospodarki wodno – 
ściekowej na terenie Miasta 
i Gminy Końskie – ETAP 
II” dofinansowanego z Fun-
duszu Spójności w ramach 
Programu Infrastruktura  
i Środowisko” na lata 2007 
– 2013. Poza zakupem sa-
mochodu ciśnieniowego 
Spółka zakupiła również 
specjalistyczny samochód 
dostawczy przeznaczony do 
poboru i transportu próbek 
ścieków. Wybudowana zo-
stała kanalizacja sanitarna 
w ul. Spacerowej w Koń-

środków higieny osobistej 
(podpasek, pampersów, pa-
tyczków do uszu, wacików, 
ręczników papierowych), 
szmat, gruzu, popiołu czy 
resztek posiłków.

Zgodnie z obowiązują-
cą Ustawą z dnia 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ście-
ków Art.9 pkt. 2 zabronione 
jest wprowadzanie do sieci 
kanalizacyjnej następują-
cych materiałów: 

• odpadów stałych, 
które mogą powodować 
zmniejszenie przepustowo-
ści przewodów kanaliza-
cyjnych, a w szczególności: 
żwiru, piasku, popiołu, 
szkła, tekstyliów, włókien;

•  odpadów płyn-
nych niemieszających się  
z wodą, a w szczególności: 
sztucznych żywic, lakie-
rów, mas bitumicznych, 
smół i ich emulsji, miesza-
nin cementowych;

•  substancji palnych 
i wybuchowych, a w szcze-
gólności: benzyn, nafty, 
oleju opałowego; 

• substancji żrących 
i toksycznych, a w szcze-
gólności: mocnych kwasów 
i zasad, formaliny, siarcz-
ków, cyjanków oraz roz-
tworów amoniaku czy siar-
kowodoru.

Wszystkie te odpady, 
małe czy duże, wędrują 
rurami kanalizacyjnymi, 
które nie są do tego dosto-
sowane i niestety je zatyka-
ją. Szczególnie narażone są 
na to pompownie, których 
mamy ponad 50 rozmiesz-
czonych w całej gminie. Po-
niżej przedstawiamy zdję-
cie, jak to, o czym piszemy 
wygląda.

Tak jeszcze 3 lata temu wglądał teren oczyszczalni 
ścieków. A tak wygląda dziś:

Apelujemy i przypominamy: kanalizacja to nie śmietnik !!!

Zatkana kanalizacja nie jest tylko problemem dla 
pracowników wodociągów – ale  cierpią na tym przede 
wszystkim mieszkańcy, ponieważ zapchane rury  to nie-

przyjemne zapachy, a także zalane ściekami piwnice.
W trosce o nasze wspólne dobro, jeszcze raz apelujemy 

o niewrzucanie odpadów do kanalizacji.

Kolejnymi miejscowościa-
mi, które zostały już wy-
posażone w sieć kanalizacji 
sanitarnej są: Jeżów, Gra-
cuch, Sierosławice, Stary  
i Nowy Kazanów, Izabelów 
oraz w Końskich w ulicach: 
Grzybowej, Działkowej, 
Ogrodowej, Rzecznej, Iza-
belowskiej oraz w części 
ulicy Partyzantów i Bro-
warnej. Wincentów, Stary 
i Nowy Dziebałtów, Stary 
i Nowy Sokołów, Młynek 
Nieświński i Nieświń. Ogó-
łem kanalizacja sanitarna 
powstała w 21 miejscowo-
ściach (nie licząc nieskana-

ulic, a w Modliszewicach 
został dodatkowo zmoder-
nizowany 3,5 – kilometro-
wy, najbardziej awaryjny 
odcinek wodociągu. Tam, 
gdzie roboty budowlane 
prowadzone były w pasie 
drogowym, nawierzchnie 
dróg zostały odtworzone na 
całej szerokości, co niewąt-
pliwie wpłynęło na komfort 
korzystania z dróg, ale tak-
że podniosło walory este-
tyczne podkoneckich miej-
scowości.

Kolejnym a jednocze-
śnie najważniejszym kro-
kiem  była budowa przy-
łączy do poszczególnych 
posesji. Dzięki pozyskaniu 
przez Spółkę dofinansowa-
nia do budowy przyłączy 
kanalizacyjnych podłącza-
nie odbiorców do sieci od-
bywało się w sposób nie-
naruszający ich domowych 
budżetów. W praktyce 
oznacza to, że 13236 miesz-
kańców (czyli ponad 3000 
rodzin) uzyskało dostęp do 
zorganizowanego systemu 
odbioru ścieków komunal-
nych.

Oprócz kilometrów rur, 
które zostały ułożone pod 
ziemią, najbardziej widocz-
nym efektem realizacji Pro-
jektu jest  przebudowana, 
a właściwie budowana od 
podstaw, obok cały czas 
działającej, oczyszczalnia 
ścieków w Kornicy. Aktual-
nie jest to obiekt nowocze-
sny, spełniający najwyższe 
standardy ochrony środo-
wiska i jednocześnie posia-
dający niezwykłe walory 
estetyczne. Na oczyszczal-
ni zamontowane zostały 
wysokiej klasy urządzenia 
procesy oczyszczania ście-

da), które zapewnią prak-
tycznie całkowite wysusze-
nie osadu, pozbawionego 
uciążliwego zapachu suchej 
masy. Oprócz energii sło-
necznej do suszenia osadów 
ściekowych wykorzystywa-
ne będzie ciepło uzyskiwa-
ne z biogazu wytwarzanego 
w procesie fermentacji osa-
dów oraz ciepło pochodzące 
z oczyszczonych ścieków. 
Badania oczyszczonych 
ścieków potwierdzają, 
że oczyszczalnia spełnia 
wszystkie wymagania okre-
ślone w przepisach prawa. 
Zrealizowaliśmy postawio-
ny przed nami cel – odpro-
wadzana do rzeki woda jest 
czysta.

Od maja bieżącego roku  
można zauważyć poruszają-
cy się po Końskich oraz oko-
licznych miejscowościach 
duży niebieski samochód  
z logo PWiK. To „SŁOŃ” – 
jak pieszczotliwie nazywają 
go pracownicy koneckich 
wodociągów, czyli samo-
chód służący do czyszcze-
nia, bieżącej konserwacji 
i prawidłowej eksploatacji 
kanalizacji sanitarnej, li-
czącej w Gminie Końskie 
ponad 200 km. Dzięki temu 
pojazdowi możemy szyb-
ciej i sprawniej usunąć po-
wstające zatory w kanałach. 
W tym miejscu chcieliśmy 
zaapelować do Państwa  
o niewrzucanie do kanaliza-
cji odpadów, które zapycha-
ją kanalizację. Nasz nowy 
pojazd jest bardzo sprawny, 
ale mimo to ma ograniczo-
ne możliwości szczególnie 
zimą, ponieważ do czysz-
czenia używana jest woda 
i w ujemnych temperatu-
rach czas pracy pojazdu jest 

skich, której mieszkańcy 
już korzystają ze zorgani-
zowanego systemu odbioru 
ścieków. Natomiast serce 
koneckiego systemu kana-
lizacyjnego – czyli oczysz-
czalnia ścieków w Kornicy, 
jakkolwiek piękna i no-
woczesna, wzbogaciła się  
o dodatkowy komplet urzą-
dzeń wykorzystywanych  
w gospodarce osadowej 
(wirówka i zagęszczarka 
do osadu). Dla zmniej-
szenia kosztów ogrzewa-
nia, na zmodernizowanej 
oczyszczalni zamontowane 
zostały odnawialne źródła 
energii - pompy ciepła wy-
korzystujące ciepło ścieków 
oczyszczonych. Jest to no-
watorskie rozwiązanie za-
stosowane dopiero w kilku 
oczyszczalniach.

Niestety sieć kanalizacji 
sanitarnej traktowana jest 
często jak kosz na odpady, 
poprzez wrzucanie do niej 
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Z zawodu jest Pani na-
uczycielem. Czy zgodzi się 
Pani ze stwierdzeniem, że 
praca w tym zawodzie to 
misja?

Kiedy zastanawiam się 
nad tym, czym się zajmu-
ję zawodowo, przypomina 
mi się moja babcia, któ-
rej ogromnym marzeniem 
– niestety niespełnionym 
- było zostać nauczyciel-
ką. Wojna i okupacja, wy-
siedlenie, a wreszcie bycie 
mamą pięciorga dzieci na 
wsi – oto, co życie dało tej 
silnej, wrażliwej, ambitnej 
i utalentowanej kobiecie. 
Po latach, córki i wnucz-
ki spełniły jej marzenie. 
Można więc powiedzieć, 
że zawód, który wykonuję 
„wyssałam z mlekiem mat-
ki”, nauczycielki biologii, 
jak również jest spełnie-
niem woli jej matki. Już ten 
zbieg okoliczności sprawia, 
że jest to swego rodzaju 
misja pokoleniowa. Innym 
ważnym aspektem jest i to, 
że nauczyciel nie jest tylko 
wykładowcą i teoretykiem, 
jest człowiekiem, na któ-
rego cały czas patrzą jego 
uczniowie. Obserwują jego 
zachowanie, sposób reago-
wania w sytuacjach pro-
blemowych. Wielokrotnie, 
kiedy brakuje rodzica zbyt 
zaabsorbowanego pracą, to 
właśnie nauczyciel bywa 
tą zaufaną osobą, do któ-
rej młody człowiek zwraca 
się o pomoc. Tak zdarza 
się dość często w ostatnich 
latach, że matki, ojcowie, 
a nawet obydwoje rodzi-
ce wyjeżdżają za granicę 
do pracy. Dzieci zostają, 
by kończyć szkołę. Jest to 
skomplikowana sytuacja, 
ale pedagog musi stanąć na 
wysokości zadania i wes-
przeć wychowanka. Jest 
wiele zawodów, które wy-
konuje się w miejscu pracy. 
Zamykając drzwi sali lek-
cyjnej, nie przestaje się być 
nauczycielem. W klasie, na 
ulicy, w kawiarni wciąż się 
nim jest. Jeśli wymagam od 
uczniów określonych zasad, 
sama muszę ich przestrze-
gać. Wtedy jestem wiary-
godna i autentyczna.

Ma Pani na swoim 
koncie wiele sukcesów. 
Belfer 2015 Roku, Srebrny 
Krzyż Zasługi za działal-

ność na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. Otrzymała 
Pani również tytuł Kobie-
ty Przedsiębiorczej w po-
wiecie koneckim. Za jakie 
osiągnięcia to wyróżnie-
nie?

Myślę, że tytuły te nie 
są związane z jakimś spek-
takularnym osiągnięciem. 
Ja od ponad dwudziestu lat 
pracuję z młodzieżą, staram 
się być blisko ludzi i – jeśli 
mogę – pomagam innym. 
Nic specjalnego nie robię. 
Realizuję swo-
je pasje i za-
rażam nimi. 
Wolont a r i a t , 
bezinteresow-
na pomoc, ad-
opcje bezdom-
nych zwierząt, 
dbanie o dobro 
w szerokim 
tego słowa zna-
czeniu. Cieszę 
się, że zostało 
to zauważone 
i docenione, 
bo tak napraw-
dę to sukces 
uczniów i ab-
s o l w e n t ó w , 
dzięki którym 
moje działania 
przybierają na 
sile, zwiększa-
jąc moc oddziaływania. To 
im należą się te tytuły i sło-
wa podziękowania, każde-
mu z osobna, bo nigdy mnie 
nie zawiedli! 

Kandyduje Pani do 
Sejmu RP. Czy ma Pani 
jakieś doświadczenie 
związane z polityką?

Jeszcze do niedawna 
słowo „polityka” rzadko 
przychodziło mi na myśl. 
Jednak przyszedł taki mo-
ment, że zdecydowałam się 
kandydować w wyborach 
samorządowych do Rady 
Powiatu, by mieć wpływ na 
życie naszej społeczności 
lokalnej, czyli ludzi, któ-
rych znam, szanuję, a któ-
rzy borykają się z wieloma 
problemami. Tak właśnie 
postrzegam rolę radnego, 
bystrego obserwatora iden-
tyfikującego się z wyborca-
mi, czyli znajomymi, przy-
jaciółmi, sąsiadami. Nie 
boję się nowych wyzwań, 
a kierując się dobrem ludzi, 
uważam, że jestem wiary-
godna w tym, co robię. 

Co chciałaby Pani zro-
bić dla dobra nie tylko 
mieszkańców Ziemi Ko-
neckiej ale i całego kraju?

Kandydując do Sejmu, 
chciałabym mieć wpływ 
na edukację młodych lu-
dzi, szczególnie w zakresie 
szkolnictwa zawodowego, 
wychowanie w duchu pol-
skości i tradycji. Jestem 
przekonana, że dbałość  
o piękno naszej mowy 
ojczystej to nie tylko za-

danie szkoły, ale obowią-
zek nas wszystkich. Język  
i kultura tworzą człowieka 
i jego charakter, a przede 
wszystkim tożsamość na-
rodową. W dzisiejszym 
świecie chaosu, a wręcz 
nihilizmu w kwestii auto-
rytetów, których brak, cóż 
nam pozostaje? Polacy udo-
wodnili już swą siłę i moc 
w okresie niewoli, wojen 
i okupacji. Jednak młodzi 
ludzie, wychowani w duchu 
materializmu nie do końca 
rozumieją kim są. Kultura, 
naród, tradycja, obyczaje to 
nasze dobro wspólne. Żyje-
my w Europie, ale jesteśmy 
Polakami, o czym musimy 
pamiętać. Uczę tego na lek-
cjach języka polskiego. Nie 
jest to łatwe, by pokolenie 
„obrazkowe”, jak określa 
się młodzież, zachęcić do 
czytania klasyki literatu-
ry polskiej. I to nie tylko  
z braku chęci, ale również  
z powodu bariery języ-
kowej. Dzisiejszy żargon 
uczniowski jest jakby inną 
odmianą języka, a polsz-

czyzna ogólna bywa trak-
towana jak „trącąca mysz-
ką” mowa dziadków. Poza 
tym kolejną kwestią bliską 
mi jest rozwój szkolnictwa 
zawodowego. Kształcimy  
w liceach ogólnokształcą-
cych przyszłych lekarzy, 
prawników, a widać, że 
brakuje dekarzy, hydrauli-
ków, spawaczy, budowlań-
ców, mechaników. Należy 
jak najszybciej dokonać 
zmian w systemie oświaty, 
by szkolnictwo zawodowe 

odzyskało rangę sprzed lat, 
kiedy to najlepszymi szko-
łami oprócz liceów  były 
technika. W ostatnich la-
tach dużo mówi się o starze-
jącej się Europie. W Polsce 
to również wielki problem. 
Rodzi się coraz mniej 
dzieci, a z każdym rokiem 
przybywa ludzi starszych. 
Ukończyłam właśnie stu-
dia podyplomowe z zakresu 
gerontologii społecznej, co 
wyostrzyło moje spojrze-
nie na sprawę. Programy 
pomocowe ruszają powoli, 
trzeba by uświadomić Po-
lakom konieczność zadba-
nia o kondycję seniorów,  
o ich zdrowie, by mogli być 
samodzielni jak najdłużej  
i służyć społeczeństwu 
swoją wiedzą i doświad-
czeniem. I tu także widać 
potrzebę reformy w zakre-
sie medycyny. Zbyt mało 
mamy w naszym kraju wy-
kształconych gerontologów 
i gariatrów. Rodziny nie 
są z stanie zatroszczyć się  
o starszych. I nie chodzi tu 
jedynie o środki finanso-

we. Istnieje szereg barier  
w świadomości, sposobie 
myślenia. Odeszliśmy już 
od schematu rodziny wielo-
pokoleniowej, dzięki które-
mu dzieci i wnuki wiedzia-
ły, że dziadek, babcia nie 
mają siły, że nie są w stanie 
samodzielnie przygoto-
wać jedzenia, że trzeba im 
przeczytać tekst, bo słabo 
widzą itp. Dzisiejszy świat 
tabloidów kształtuje poglą-
dy i wzorce, dlatego ktoś 
słabszy, niepełnosprawny, 
starszy „odstaje” od modelu 
współczesnego. Dochodzi 
zbyt często do wykluczenia 
społecznego tej grupy ludzi. 
Współpracując z Warszta-

tem Terapii 
Zajęciowej 
w Końskich, 
w s p ó ł o r -
g a n i z u j ą c 
bale chary-
tatywne na 
rzecz osób 
n i e p e ł n o -
sprawnych 
i okrutnie 
d o ś w i a d -
c z o n y c h 
przez los, 
wiem, że 
wciąż trze-
ba pracować 
nad tą sferą 
życia spo-
ł e c z n e g o . 
Nadal ist-
nieją bariery 
architekto-

niczne, przy renowacjach 
budynków użyteczności 
publicznej zapomina się 
jeszcze i dziś o podjazdach 
dla niepełnosprawnych. 
Dla ludzi zdrowych nie 
jest problemem rozwijanie 
pasji, ale dla jeżdżących 
na wózkach, tak. Ci ludzie 

„Nie boję się nowych wyzwań”
O pracy w szkole a także poza nią, rozmawialiśmy z Dorotą Dudą – nauczycielką i działaczką społeczną.

chcą być samodzielni, nie 
potrzebują litości i absor-
bowania czasu rodzinie  
i znajomym, pragną być 
niezależni, musimy im to 
ułatwić. I znowu dochodzi-
my do edukacji i kształto-
wania sposobu myślenia, 
uczenia empatii i tolerancji, 
akceptacji dla inności i sła-
bości. W społeczeństwie, 
jak w życiu, jest miejsce dla 
młodych, jak i dla starych, 
dla zdrowych, a także dla 
niepełnosprawnych. Świat 
jest piękny w swej różno-
rodności. Ucząc takiego po-
strzegania rzeczywistości, 
na pewno będziemy mieli 
zapewniony sukces w przy-
szłości. Polacy są niezwy-
kle mądrym, inteligentnym 
narodem. Mamy niezwykłą 
przeszłość, historię i kultu-
rę. Jak już wcześniej wspo-
minałam, moja rodzina  
z dziada pradziada miesz-
kała na wsi. Szacunek dla 
ziemi, chleba wyniosłam  
z domu. Babcia zawsze 
mówiła, że ziemia to rzecz 
święta. Dla moich dziadków 
nieuprawianie roli byłoby 
grzechem. Dziś brzmi to 
archaicznie, ale ja również 
mam wielki szacunek dla 
wsi i ciężkiej pracy rolnika. 
Nigdy nie wyrzucam chle-
ba, a czytam ile to w Polsce 
marnuje się żywności każ-
dego dnia. Niedożywione 
dzieci, bieda i marnotraw-
stwo. Należy to zmienić  
„i to jak najszybciej, by nie 
wstydzić się za kilka lat, 
gdy młode pokolenie Pola-
ków nas będzie rozliczać  
z naszych działań.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

Justyna Pająk

Dorota Duda ma 47 lat i pochodzi z Modliszewic. 
Absolwentka filologii rosyjskiej i filologii polskiej w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Ukończyła 
również studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
oświatą oraz z gerontologii społecznej. Od ponad 20 
lat pracuje jako nauczyciel języka polskiego i języka 
rosyjskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Końskich, gdzie prowadzi samorząd uczniowski 
oraz wolontariat. Od 2014 r. Radna Rady Powiatu w 
Końskich. Społecznik, wolontariusz, organizator i 
współorganizator imprez charytatywnych oraz pomo-
cy dla potrzebujących. Członek Zarządu Stowarzy-
szenia „Powiatowe Konto Pomocy”. Współpracuje z 
Warsztatem Terapii Zajęciowej w Końskich, a także z 
„Olimpiadami Specjalnymi”.

Zainteresowania i hobby: literatura, film, mu-
zyka, piesze wędrówki (nordic walking); bezinte-
resowna pomoc potrzebującym ludziom oraz zwie-
rzętom (adopcje psów i kotów); projektowanie i 
szycie garderoby. Prywatnie jest mężatką i matką. 

Sylwetka
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Oprócz nauczycieli  
i pracowników oświaty  
z przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu miasta i gminy 
oraz powiatu, w uroczy-
stości uczestniczyli tak-
że: świętokrzyski kurator 
oświaty Małgorzata Muzoł, 
burmistrz Krzysztof Obra-
tański wraz z zastępcami 
Krzysztofem Jasińskim  
i Marcinem Zielińskim oraz 
starosta konecki Bogdan 
Soboń i wicestarosta An-
drzej M.Lenart.

Po złożeniu życzeń 
wszystkim pracownikom 
oświaty przez burmistrza, 
kuratora oświaty i starostę, 
przystąpiono do głównego 
punktu uroczystości – wrę-

Końskie

Odznaczenia 
i nagrody 
dla nauczycieli
W Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli odbyła się miejsko-
-gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

czenia medali i nagród po-
nad 50 nauczycielom i wy-
chowawcom.

Medale Komisji Edukacji 
Narodowej przyznane przez 
ministra otrzymali: K.Cygan-
kiewicz i K. Zwierzchowski 
z SP w Modliszewicach, H. 
Kowalczyk, M. Muszczyńska                      
i P. Muszczyński z ZSP Nr  
3 w Końskich, R. Kusztal 
z ZSP w Stąporkowie, W. 
Grzywacz z przedszkola w 
Stąporkowie, E. Misztal z SP 
i Gimnazjum w Gowarczowie 
oraz J. Zawrzykraj z SP w Ra-
doszycach.

Nagrodę ministra otrzy-
mała nauczycielka z II LO 
w Końskich, J. Gad. Świę-
tokrzyski Kurator Oświaty 
przyznał nagrody 5 nauczy-
cielom:

P. Dziubie z II LO  
w Końskich, B. Gawroń-
skiej i R. Walczykowi z ZS 
w Rogowie, J. Makówce  
z SP w Rudzie Malenieckiej                 
i A. Wąsik z SP w Radoszy-
cach.

Natomiast burmistrz  
K. Obratański wyróżnił 
nagrodami ponad 40 na-
uczycieli i wychowawców 
z przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów.

Uroczystość urozmaici-
ły występy przedszkolaków 
i uczniów szkół podsta-
wowych oraz gimnazjum. 
Młodzi artyści nagradzani 
byli gromkimi brawami 
przez zebranych na sali pe-
dagogów i gości.  

Andrzej Zdunek

Wzięło w nim udział 
ponad 250 zawodników  
z 16 klubów w wieku od  
6 do 18 lat.

Głównym organizato-
rem tego sportowego wy-
darzenia był Konecki Klub 
Karate Kyokushin i ubie-
głoroczny mistrz Polski 
Mateusz Garbacz.

Na zwycięzców indy-
widualnych w poszczegól-
nych grupach wiekowych 
i wagowych oraz zwycięz-
ców drużynowych czekały 
dyplomy, piękne medale  
i statuetki z żeliwa oraz 
upominki.

Należy odnotować nie-
spodziewanie liczny udział 
dziewcząt i dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat w tym tur-
nieju.

Nagrody zwycięzcom 
wręczali burmistrzowie: K. 
Obratański, M. Zieliński  
i K. Jasiński oraz przedsta-
wiciel starostwa powiato-
wego.

W kategorii druży-
nowej pierwsze miejsce  

Końskie

Koneccy karatecy 
zwycięzcami turnieju
To był już V Konecki Turniej Karate Kyokushin, który w tym roku miał zasięg 
ogólnopolski.

i „złotą” statuetkę wywal-
czyli koneccy karatecy.

Duże uznanie dla orga-

nizatorów i sponsorów tego 
bardzo udanego turnieju.

ANZET
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Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego art. 
133 KRIO, na rodzicach ciąży obowiązek dostar-
czania środków utrzymania dziecku, które nie jest 
w stanie utrzymać się samodzielnie. Oznacza to, że 
dziecko nie ma dochodów lub majątku, z którego mo-
głoby te dochody uzyskiwać. W stosunku do dzieci 
pełnoletnich ale np. studiujących rodzice mogą uchy-
lić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one 
połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub 
jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania 
możliwości samodzielnego utrzymania się.

Należy zatem postawić sobie pytanie, od czego za-
leżeć może wysokość przedmiotowych świadczeń za-
sądzanych na rzecz uprawnionych przez sąd. Zgodnie  
z obowiązującymi zasadami,  dzieci mają prawo do ży-
cia na takim samym lub podobnym poziomie społecz-
nym i ekonomicznym jak ich rodzice, ci z kolei mają 
obowiązek podzielić się z dzieckiem nawet najdrobniej-
szymi uzyskiwanymi przez nich dochodami.

Zakres i wysokość tych świadczeń zależy przede 
wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb uprawnio-
nych, tzn. dzieci,  oraz od zarobkowych i majątkowych 
możliwości zobowiązanych, czyli rodziców (art. 135 § 1 
KRIO). Zatem jeśli oceniamy, jakiej wysokości świad-
czeniem powinien być obciążony zobowiązany, analizie 
poddamy nie tylko to, ile dokładnie zarabia, a to, jakie 
dochody powinien lub mógłby mieć, gdyby dołożył sta-
rań w celu ich uzyskiwania na poziomie wyższym. Sąd 
powinien wziąć pod uwagę zarówno jego stan zdrowia, 
jak i wykształcenie oraz średnie zarobki, jakie uzyskuje 
się w danej branży i regionie, w którym mieszka.

Po drugiej stronie należy rozważyć, jakie potrzeby 
uprawnionego są jego potrzebami usprawiedliwiony-
mi w danych okolicznościach i środowisku, w jakim 
wzrasta. I chodzi tu nie tylko o te elementarne, jak do-
starczenie środków na zakup jedzenia i ubrań, higieny 
osobistej, edukacji szkolnej czy leczenia, ale należy 
analizować dostęp do zajęć pozaszkolnych, zapewnie-
nia potrzeb kulturalnych lub towarzyskich, biorąc pod 
uwagę jego zdolności postępu w nauce ale i zdrowie.

Należy również pamiętać, że wykonywanie obo-
wiązku alimentacyjnego względem dziecka może po-
legać w całości lub w części na osobistych staraniach  
o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego. Dzieje się 
tak np. w przypadku, gdy jeden z rodziców nie utrzy-
muje z dzieckiem kontaktów lub te kontakty są wyjąt-
kowo sporadyczne i nieregularne. W takim wypadku, 
rodzic ten możne zostać zobowiązany do pokrywania  
w całości lub części kosztów utrzymania lub wychowa-
nia uprawnionego, albowiem drugi rodzic, wykonuje 
swój obowiązek alimentacyjny poprzez te właśnie oso-
biste starania.

Adwokat Agnieszka Bienias

Ekspert radzi

Alimenty na dzieci
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Na zawodach zabrakło 
jedynie drużyny z Końskich. 
- Pierwszy raz się zdarzyło, 
że w zawodach zabrakło dru-
żyny z Końskich - powiedział 
nam burmistrz K. Obratański. 
- Przyczyny są dwie: pierw-
sza – nie było miejsko-gmin-
nych zawodów pożarniczych,  
a druga – prezes M. Cichocki 
nie ma już związku z gminą, 
która jest odpowiedzialna za 
sprawy pożarnicze. Do tej 
pory było dobrym obycza-
jem, że pełniący obowiązki 
honorowo prezesa, burmistrz 
odchodzący przekazywał te 
obowiązki swojemu następcy. 
Tym razem jednak tak się nie 
stało...

Uroczystego otwarcia 
zawodów dokonali: poseł na 
Sejm RP Mirosław Pawlak  
i starosta Bogdan Soboń.

Drużyny rywalizowały 
ze sobą w dwóch konkuren-
cjach – sztafecie oraz tzw. 
bojówce. Konkurencje oce-
niała komisja wg czasu ich 
wykonania.

Największym zaskocze-
niem i dużą niespodzian-

Końskie
Zawody strażackie bez OSP Końskie
Na stadionie sportowym Neptuna w Końskich odbyły się powiatowe zawody strażackie z udziałem  
8 drużyn OSP z terenu siedmiu gmin.

ką tegorocznych zawodów 
było zwycięstwo drużyny  
z Bernowa w gminie Go-
warczów, która stawiła się 
na zawodach w zastępstwie.

Na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna  
z Młotkowic, a na trzecim  
z Dęby. Obie drużyny z gm. 
Ruda Maleniecka.

Andrzej Zdunek, 
Foto: Hubert Gołos

Korzystne ceny i prze-
myślane przesunięcia bu-
dżetowe pozwoliły zwięk-
szyć nakłady na budowę 
dróg z 5,5 mln zł do pra-
wie 9,5 mln zł. Łącznie 
wykonano 41 większych i 

Czas na drogi
Ten rok zostanie w gminie Końskie zapamiętany 
jako czas inwestycji drogowych. 

mniejszych inwestycji dro-
gowych. To nie tylko gmin-
ne trakty, ale również drogi 
wojewódzkie i powiatowe. 
Dzięki temu cała gmina 
zmieniła się w wielki plac 
budowy.

Z jednej strony to możli-
wość zrobienia wygodnych, 
w miarę tanich zakupów, 

z drugiej – to tragedia dla 
lokalnego handlu, trans-
portu i hurtowni. W końcu 
września otwarty został 
najnowszy sklep sieciowy 
– NETTO. Renoma tej sieci 
daje gwarancje zadowolenia 
klientów.Ciekawe są jed-
nak okoliczności które po-
przedzały jego powstanie. 

BRUTTO, 
NETTO, CZY TARA?
Końskie w ostatnim okresie przeżyło wysyp sie-
ciowych marketów. 

Bowiem Gmina sprzedała 
działkę pod ten market w 
trakcie zmiany planu zago-

spodarowania przestrzen-
nego a właśnie ta zmiana 
umożliwiała  budowę. Jak 
wieść gminna niesie, na-
bywca, który sprzedał świe-
żo kupioną  działkę  już 
po zmianie planu, uzyskał 
przebicie przekraczające 2 
mln zł! To się nazywa dobry 
interes.

MAT

Przebudowa ulicy Polnej w Końskich, bardzo 
oczekiwana przez mieszkańców i dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 2.
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Bilans otwarcia i pierwsze posumowania
Szanowni Państwo, choć do okrągłej rocznicy ubiegłorocznych wyborów samorządowych zostało jeszcze prawie półtora miesiąca, to można już pokusić się o 
pierwsze podsumowania tego, co w naszej gminie pozostało bez zmian, co się zmieniło a co jest zapowiedzią zmian. To wymaga jednak opisania punktu startu, 
stanu gminy na przełomie kadencji. Dlatego zacznę od tego.

Finanse gminne.
Nie ulega wątpliwości, 

że podstawą jakiejkolwiek 
działalności są finanse. 
Gminne dochody bieżące  
i ich źródła są dosyć stabil-
ne i nie ulegają większym 
zmianom. Istotne znaczenie 
mają natomiast zewnętrzne 
dotacje (ze źródeł krajo-
wych i unijnych) i dochody 
majątkowe, pochodzące ze 
sprzedaży gminnego mie-
nia, przede wszystkim nie-
ruchomości. Dochody te 
łącznie muszą pokryć wy-
datki bieżące gminy (utrzy-
manie oświaty, pomoc 
społeczna, letnie i zimowe 
utrzymanie dróg, admini-
stracja gminna, instytucje 
kultury itp.) a to, co zosta-
nie, może zostać przezna-
czone na inwestycje – np. 
na budowę dróg czy chod-
ników. Dla stanu finansów 
Gminy Końskie na koniec 
2014 r. najważniejsze są 
trzy wskaźniki:

1/ stale wzrastający  
w latach 2011-2014 udział 
wydatków bieżących: z ok. 
75,2 mln zł do 89,6 mln 
zł, tj. o ponad 14,4 mln zł. 
Procentowo – w stosunku 
do ogółu wydatków – ozna-
cza to wzrost z 73,14% do 
88,74%

2/ gwałtowny spadek 
wydatków inwestycyjnych 
w ostatnich dwóch latach 
kadencji: w roku 2014 było 
to 11 mln 376 tys. 847 zł – 
najmniej w historii gminy 
od 2006 r.

3/ zadłużenie gminy – 
na koniec 2014 r. wynosiło 
ono 58 mln 520 tys. zł do 
spłacenia do 2022 r. Ozna-
cza to, że bieżąca obsługa 
zadłużenia (kapitał plus od-
setki) wymaga przeznacze-
nia – arytmetycznie rzecz 
ujmując – ok. 9 mln zł rocz-
nie przez siedem najbliż-
szych lat. Dla porównania: 
projekt budżetu na 2015 r. 
przewidywał przeznaczenie  
na drogi gminne nieco po-
nad 3 mln zł.

Zadłużenie jest szcze-
gólnie ważne, bo zdecy-
dowanie ogranicza możli-
wości inwestycyjne gminy  
w najbliższych latach. 
Ogranicza też wiarygod-
ność finansową gminy: wg 
rankingu najbardziej zadłu-

żonych gmin (w kategorii: 
miasta powiatowe) branżo-
wego czasopisma „Wspól-
nota”, Końskie ze 159 miej-
sca w 2010 r. spadło w 2014 
r.  na miejsce 11.

Gospodarka nierucho-
mościami

Gmina Końskie ma roz-
maite potrzeby i możliwości 
w tej dziedzinie. Kupując 
lub sprzedając, dzieląc lub 
scalając pewne nierucho-
mości przy możliwości ich 
kierunkowego przeznacze-
nia może zaspakajać lepiej 
lub gorzej ważne potrzeby 
społeczne. Dla oceny stanu 
tej części gospodarki naj-
większe znaczenie mają:

- tereny pod budow-
nictwo mieszkaniowe.  
W tej dziedzinie nie nastą-
piła żadna istotna poprawa. 
Grunty przy ul. Południo-
wej przeznaczone pod bu-
downictwo indywidualne, 
z ważnym planem miej-
scowym i projektami kom-
pletnego uzbrojenia zostały 
przeznaczone do sprzedaży, 
ale bez budowy osiedlowej 
infrastruktury. W rezultacie 
sprzedano 24 działki nie bu-
dując ani kawałka wodocią-
gu, drogi czy chodnika, co 
uniemożliwia budowę do-
mów. Gmina zyskała – i już 
wydała - prawie 4 mln zł, 
ale naruszyła zasadę zaufa-
nia obywateli do władzy pu-
blicznej, sprzedając działki 
jako uzbrojone. W rezulta-
cie sprzedaż pozostałych 
kilkudziesięciu działek wy-
hamowała. Nadal nie ma też 
terenów pod budownictwo 
wielorodzinne.

- tereny przemysłowe. 
Przeznaczone pod działal-
ność gospodarczą grunty 
między Końskimi, Kornicą 
i Proćwinem zostały dzięki 
wcześniej przygotowanym 
planom i zapewnionemu 
unijnemu dofinansowaniu 
uzbrojone w podstawową 
infrastrukturę: wodociągi, 
kanalizację, drogi, oświe-
tlenie uliczne. Nie zadbano 
wszakże o doprowadzenie 
energii elektrycznej dla 
potrzeb przemysłowych  
a komasacja gruntów zo-
stała rozwleczona w cza-
sie. Proces scalenia prawie 
siedmiuset działek miał być 
gotowy na koniec listopa-

da 2015 r., doprowadzenie 
energii wymagało nakła-
dów własnych inwestora  
i od 6 do 18 miesięcy ocze-
kiwania. W rezultacie na 
koniec 2014 r. gmina nadal 
nie mogła potencjalnym 
inwestorom niczego zaofe-
rować.

- tereny rekreacji i wy-
poczynku. Kojarzą się 
głównie z Sielpią. Na ko-
niec 2010 r. gmina zwięk-
szyła swój stan posiadania 
przejmując ośrodek MSW 
a w 2011 r. kupując budynki 
ośrodka ZHP (grunty nale-
żały do gminy). Zarządza-
nie tymi nieruchomościami 
zasługuje na miano kata-
strofy. Ośrodek MSW jako 
gospodarstwo pomocnicze 
policji przynosił jej skrom-
ny dochód ok. 100 tys. zł 
rocznie, by po kilku latach 
gminnego gospodarowania 
przynosić 100 tys. zł rocz-
nie… strat. Ośrodek ZHP, 
potwornie zaniedbany, wła-
ściwie nie miał zarządcy  
a jego najbardziej atrakcyj-
ną część przylegającą do 
zalewu wydzierżawiono na 
10 lat niemal bez możliwo-
ści odzyskania, w sposób 
umożliwiający dzierżawcy 
unikanie płacenia podatku 
od nieruchomości. Jaśniej-
szym elementem gminnej 
polityki w tym zakresie 
było uzyskanie od Skarbu 
Państwa własności zalewu 
w 2012 r. Pozostaje jednak 
zagadką, dlaczego czekano 
dwa lata – do 2014 r. - ze 
zleceniem wykonania kon-
cepcji rewitalizacji Sielpi. 
Jej podstawowa wartość 
– koncepcja wraz z decy-
zją środowiskową – będzie 
gotowa na przełomie lat 
2016/2017, co mocno prze-
sunie w czasie możliwość 
rozpoczęcia inwestycji  
i może utrudnić starania  
o unijne dofinansowanie.

- działania i zaniecha-
nia. W poprzedniej kaden-
cji uporządkowany został 
częściowo status własno-
ściowy zespołu parkowo 
– pałacowego po decyzji 
sądowej oddającej tę nie-
ruchomość Tarnowskim. 
Sprawa warunków, na ja-
kich gmina uzyskała wła-
sność części tego obszaru 
wymagałaby osobnej ana-

lizy; faktem jednak jest, 
że odrębnych właścicieli 
mają tereny po południo-
wej stronie ul. Partyzan-
tów a właściciel Świątyni 
Greckiej i Egipcjanki jest 
również współwłaścicie-
lem parkowego gruntu.  
Z kolei zaniechanie w spra-
wie terenów Dworca PKS-
-PKP spowodowało, że 
likwidator PKS sprzedał 
je inwestorom spoza Koń-
skich i gmina nie ma dziś 
żadnych możliwości, żeby 
ten bardzo zaniedbany ob-
szar miasta ucywilizować. 
W tej kategorii wspomnieć 
należy również o zadzi-
wiającej sprzedaży bardzo 
atrakcyjnej działki po SP 
nr 1 przy ul. Warszawskiej. 
Zadziwiającej, bo dokona-
nej w trakcie zmiany planu 
zagospodarowania prze-
strzennego, która znacząco 
zwiększyła jej wartość. Na 
zmianie planu w związku 
z tym skorzystał już ktoś 
inny, nie gmina.

Gospodarka mieszka-
niowa

Gmina posiada własny 
zasób mieszkaniowy, służą-
cy do zaspokajania potrzeb 
najbardziej potrzebujących. 
Na koniec 2014 r. w jego 
skład wchodziło 413 lokali, 
w tym 246 zlokalizowanych 
w budynkach wspólnot i 167 
w budynkach stanowiących 
wyłączną własność gminy. 
Łączny koszt funkcjono-
wania gospodarki mieszka-
niowej to w budżecie gminy 
ponad 500 tys. zł  przekazy-
wanych do ZGM w różnych 
formach. Na gminne miesz-
kanie oczekuje ok. 200 ro-
dzin. Po zakupie budynku 
biurowca PKS gmina prze-
budowuje go na mieszkania 
komunalne i socjalne.  

Planowanie prze-
strzenne. 

Największym wyzwa-
niem minionej kadencji 
w tej dziedzinie była ak-
tualizacja studium uwa-
runkowań i zagospoda-
rowania przestrzennego. 
Miała wprowadzić do 
polityki urbanistycznej 
gminy nowe możliwości 
związane z bardziej atrak-
cyjnym przeznaczeniem 
gruntów. Niestety, proces 
ten mimo kilkuletniej pra-

cy nie został zakończony 
a wielokrotne przesuwanie 
terminów dezaktualizowa-
ło część już uzgodnionych 
zapisów. 

Administracja
Jest podstawowym 

„narzędziem” działania 
gminy. Ideałem jest spraw-
na, szybka, kompetentna i 
względnie tania. Niestety, 
wszystko wskazuje, że w 
poprzedniej kadencji uzna-
na została za sposób na 
walkę z bezrobociem. O 
ile w grudniu 2010 r. listę 
obecności podpisywały 104 
osoby (w tym 83 na umo-
wach stałych), to w grudniu 
2014 r. tych podpisów było 
już 169. Jednocześnie 95% 
sprzętu komputerowego ma 
pięć i więcej lat a szybkość 
postępowań administracyj-
nych w żaden sposób nie 
uległa poprawie. Nic dziw-
nego, że koszty funkcjono-
wania administracji znacz-
nie wzrosły. Przy wzroście 
ilości samochodów gmin-
nych o trzy pojazdy, wzro-
sły wydatki na paliwo i inne 
koszty eksploatacyjne. Zna-
cząco wzrosły też wydatki 
urzędu na środki spożyw-
cze. Jeszcze w 2010 r. było 
to poniżej 10 tys. rocznie, 
by w latach następnych 
dojść do niemal 36 tys. zł. 
Różnica między wydatka-
mi na administrację w roku 
2010 a w 2014 przekroczyła 
2,6 mln zł a łączny skutek 
wzrostu kosztów admini-
stracji w latach 2011-2014 
sięgnął 8 mln zł. 

Oświata i kultura
W oświacie udało 

się utrzymać bardzo do-
bry poziom bazy szkolnej  
i przedszkolnej. Nie zmieni-
ła tego znacząco likwidacja 
szkoły w Bedlnie, której 
budynek był w złym stanie 
technicznym. Jednak mimo 
utrzymania zapisów budże-
towych nie przygotowano 
budowy szkoły w Kopani-
nach ani w zakresie zakupu 
działki, ani zamówienia do-
kumentacji. Dokumentacja 
na budowę przedszkola w 
Pomykowie jest natomiast 
gotowa i posiada pozwole-
nie na budowę. Problemem 
jest jej oderwanie od demo-
graficznej rzeczywistości: 
przewiduje trzy oddziały 

przedszkolne, podczas gdy dziś 
jest jeden a prognozy demo-
graficzne dają szanse na dwa. 
W kulturze: Miejsko – Gmin-
ny Dom Kultury funkcjonuje  
w należącym do prywatnego 
właściciela budynku Egipcjanki 
i w grudniu 2014 r. nie było żad-
nych koncepcji co do jego przy-
szłej lokalizacji. Za to likwidacji 
uległa jedna z najbardziej popu-
larnych filii bibliotecznych – na 
Osiedlu Warszawska.

Sport i rekreacja
Gmina Końskie zawsze 

wspierała hojnie sport, nie szczę-
dząc na to – w proporcji do moż-
liwości finansowych – pieniędzy. 
Baza sportowa - zarówno auto-
nomiczna, jak i przyszkolna - po 
wielkich inwestycjach lat 2007-
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2010, częściowo kończonych 
w 2011 r. jest więcej, niż przy-
zwoita. Jednak i tu widoczne 
są zaniechania: zrezygnowano  
z przebudowy stadionu OSiR-u, 
pozostawiono symboliczne sale 
gimnastyczne w kilku szkołach. 

Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji –  
w 2014 r. miało zakończyć 
największą w historii Koń-
skich inwestycję komu-
nalną – Uporządkowanie 
Gospodarki Wodno-Ścieko-

rodzinnych oraz większo-
ści budynków publicznych. 
Po budowie nowego kotła 
w latach 2010-2011 two-
rzy sprawny i bezpieczny 
system ciepłowniczy. Pro-
blemem jest ograniczona 
ilość odbiorców ciepła, co 
wpływa na wysokość cen 
ze względu na duży udział 
kosztów stałych. Stawia to 
przed zakładem konieczność 
dalszych modernizacji.

P r z e d s i ę b i o r s t w o 
Gospodarki Komunal-
nej – prowadzi targowicę 
miejską, świadczy usługi  
w zakresie letniego i zimo-
wego utrzymania dróg (nie 
tylko gminnych), utrzymu-
je zieleń miejską i – nade 
wszystko – odpowiada za 
gospodarkę „śmieciową”. 
Przychody z tej dziedzi-
ny mają znaczący udział  
w bilansie spółki. Do 2010 
r. na gminne składowisko 
odpadów przyjmowane 
były śmieci niemal wyłącz-
nie z gminy Końskie, co  
z jednej strony ogranicza-
ło dochody, ściśle związa-
ne z ilością ton odpadów,  
z drugiej – przedłużało ży-
wotność kwatery, na któ-
rej odpady są składowane. 
Wprowadzony w Końskich 
w 2008 r. indywidual-
ny program powszechnej 
zbiórki i segregacji śmieci 
jeszcze tempo zapełnia-
nia kwatery wyhamował. 
Po otwarciu składowiska 
na odpady z innych gmin 
z jednej strony wzrosły 
wyraźnie dochody PGK,  
z drugiej zaś błyskawicznie  
wzrosła szybkość zapełnia-
nia kwatery. W tej sytuacji 
rozbudowa składowiska 
stała się koniecznością. Na 
koniec roku 2014 PGK mia-
ło podpisaną umowę o wy-
konanie rozbudowy składo-
wiska za kwotę ok. 28 mln 
zł oraz umowę z Narodo-
wym Funduszem Ochrony 
Środowiska o wsparciu tej 
inwestycji kwotą 12 mln zł. 
Jedyne zagrożenie – jak się 
wydawało – stanowił krót-
ki termin realizacji zadania 
– do końca sierpnia 2015 r. 
oraz wysoki udział wkładu 
własnego spółki, sięgający 
16 mln zł. Wkrótce miało 
się okazać, że lista proble-
mów jest znacznie dłuższa. 
Najważniejsze to: koniecz-
ność uzyskania nowej de-
cyzji środowiskowej po-
trzebnej do pozwolenia na 
budowę, bo zarząd spółki 
„nie zauważył”, że przetarg 
ogłosił na budowę inwesty-

cji innej, niż we wcześniej 
uzyskanej decyzji środo-
wiskowej oraz nadal zbyt 
mała ilość trafiających na 
składowisko odpadów. Pro-
jekt bowiem bilansuje się 
przy rocznym napływie ok. 
48 tys. ton (i związanych 
z tym opłat). Tymczasem na 
dziś nie jest to nawet połowa.

Ośrodek Sportu i Re-
kreacji to spółka gminna 
powołana do zarządzania 
Sielpią. Mając dochody 
z opłat dzierżawnych za 
gminne grunty, na któ-
rych położone są liczne 
ośrodki wypoczynkowe 
oraz własną bazę hotelo-
wą i inne drobne dochody 
właścicielskie OSiR miał 
z tychże dochodów finan-
sować utrzymanie terenów 
ogólnodostępnych, plaż 
itd. Wg bilansu spółki za 
2013 r. miała ona zysk w 
wysokości ok. 5 tys. zł. 
Bilans nie ujawniał jednak 
zobowiązań podatkowych 
wobec gminy, przesuwa-
nych z roku na rok. Na ko-
niec 2014 r. wynosiły one 
ok. 960 tys. i ciągle rosną. 
Jednocześnie gmina odręb-
nymi zleceniami wspierała 
spółkę na kilkaset tysięcy 
zł rocznie.

Co się zmieniło?
Niespełna rok po wybo-

rach samorządowych to za 
mało, by mówić o jakimś 
przełomie, ale pewne zda-
rzenia i zjawiska są już wi-
doczne. Najbardziej spek-
takularne zmiany, to:

- w dziedzinie finan-
sów – powrót do wzrostu 
wydatków inwestycyjnych, 
zarówno w dziedzinie re-
alizacji, jak i przygotowa-
nia dokumentacji. Dzięki 
połączeniu oszczędności 
na bieżących wydatkach 
budżetowych ze zwięk-
szeniem skuteczności  
w realizacji dochodów po-
datkowych udało się zna-
cząco zwiększyć wydatki 
inwestycyjne. Najbardziej 
widoczne jest to na dro-
gach: tutaj nakłady finan-
sowe wzrosły z pierwot-
nych 5,5 mln zł do niemal 
9,5 mln zł. a więc o pra-
wie 73%. Szczególne zna-
czenie mają zlecone pra-
ce nad dokumentacjami:  
w trakcie opracowywania 
są projekty ulic: Hubala  
i Grzybowej oraz połą-
czenia drogowego między 
Kornicą a Młynkiem Nie-
świńskim i Piłą, kończą się 
prace nad projektami hal 
gimnastycznych przy SP  

w Dziebałtowie i Gimna-
zjum nr 2, zlecony został 
Stowarzyszeniu Archi-
tektów Polskich konkurs 
na rewitalizację centrum 
miasta, opracowywane 
są audyty efektywności 
energetycznej budynków 
publicznych, niezbędne 
dla prac termomoderniza-
cyjnych. Łączne nakłady 
inwestycyjne w planie bu-
dżetowym z projektowa-
nych 12,3 mln zł wzrosły 
do prawie 15,6 mln zł.

- w gospodarce nieru-
chomościami – udało się 
przyśpieszyć prace nad 
scaleniem gruntów na tere-
nach przemysłowych. Sca-
lenie zostało zatwierdzone 
uchwałą Rady Miejskiej  
w lipcu br. a dziś wydzie-
lone działki są już przygo-
towywane do sprzedaży. 
Jednocześnie trwają prace 
nad projektem zasilania 
energetycznego. Na tere-
nach przeznaczonych pod 
indywidualne budownic-
two mieszkaniowe przy ul. 
Południowej rozpoczęła się 
budowa wodociągów, kana-
lizacji i innych elementów 
uzbrojenia, przewidziana 
do zakończenia na koniec 
przyszłego roku. Na Sielpi 
przeznaczono do sprzedaży 
część ośrodka ZHP i ośro-
dek MSW. Nowi właścicie-
le zapowiadają duże prace 
remontowe – i będą płacić 
podatki

- w administracji – 
wprowadzono nowy regula-
min organizacyjnych Urzę-
du i rozpoczęto znaczącą 
redukcję zatrudnienia. Na 
koniec września listę obec-
ności podpisywały 124 oso-
by. Nie powiodła się próba 
likwidacji Straży Miejskiej, 
zablokowana przez rad-
nych koalicji SLD – PO.  
W związku z tym zmniej-
szono zatrudnienie – z 17 
zatrudnionych na koniec 
2014 r. dziś pozostało 6. 
Wszystko to pozwoli na 
ograniczenie wydatków ad-
ministracyjnych.

- w oświacie i kultu-
rze – zlecono wykonanie 
dokumentacji projekto-
wych na halę gimnastyczną  
w Dziebałtowie i halę wi-
dowiskowo-sportową przy 
Gimnazjum nr 2, zaku-
piono działkę pod budową 
szkoły w Kopaninach, trwa 
weryfikacja dokumentacji 
przedszkola w Pomykowie. 
Wybudowano świetlicę  
w Sokołowie i przeniesiono 
do niej filię biblioteki

- w sporcie i rekreacji 
– nie powiodła się zabloko-
wana przez radnych koalicji 
SLD – PO próba uporząd-
kowania zarządzania czę-
ścią obiektów sportowych 
i rekreacyjnych, które dziś 
nie mają gminnej opieki. 
To ponad 30 placów zabaw 
i blisko 10 boisk. Przygo-
towywana jest na rok przy-
szły przebudowa Ogródka 
Jordanowskiego o zmienio-
nym w stosunku do projek-
tu zakresie.

- w spółkach i zakładach 
komunalnych:

- w PWiK zakończo-
no realizację projektu ka-
nalizacyjnego. Jak podają 
media, od 1 stycznia 2016 
r. Komisja Europejska nali-
czać będzie kary dla gmin, 
które nie rozwiązały proble-
mów gospodarki ściekowej. 
My już jesteśmy bezpiecz-
ni. Projekt przewidujący 
wzrost cen ścieków o 4 zł/
m3 kosztował poprzedniego 
prezesa utratę stanowiska a  
cenę udało się utrzymać na 
dotychczasowym poziomie

- w ZEC-u wykonano 
prace remontowe za po-
nad 1 mln zł. Jednocześnie 
prowadzone są przygoto-
wania do rozbudowy sieci 
ciepłowniczej i zwiększe-
nia liczby odbiorców. Cenę 
ciepła udało się utrzymać 
na dotychczasowym po-
ziomie

- w PGK trwa wyścig 
z czasem przy budowie in-
stalacji na składowisku od-
padów. Dopiero 28 sierpnia 
uzyskano pozwolenie na 
budowę, która ma koszto-
wać ponad 28 mln zł. Dzięki 
zgodzie NFOŚ przesunięto 
termin realizacji zadania na 
połowę grudnia

- w OSiR na Sielpi przy-
gotowano plan kompensa-
cji zadłużenia (które dziś 
sięga kwoty 1,2 mln zł) 
majątkiem spółki. Sytu-
acja wymaga jednak zmian 
radykalnych i takie też są 
przygotowywane.

To bardzo trudne zada-
nie, by w krótkim tekście 
zmieścić informacje, które 
w opracowanym w Urzę-
dzie Gminy bilansie otwar-
cia nowej kadencji zajmują 
kilkaset stron. Mam nadzie-
ję, że chociaż częściowo 
to się udało. Mieszkańcy 
naszej gminy mają prawo 
wiedzieć, jaka jest sytuacja 
Końskich, co się robi a co 
planuje robić.          

Krzysztof Obratański

Projekt modernizacji Ogródka 
Jordanowskiego nie doczekał się 
realizacji ze względów finanso-
wych – jego wartość szacunko-
wa to 3,5 mln zł i uznać trzeba 
go za przejaw gigantomanii. 
Znakomita większość pozasz-
kolnych obiektów sportowych  
i rekreacyjnych nie ma zarządcy 
i narażona jest na szybką degra-
dację. Jaśniejszym punktem jest 
powstanie szeregu boisk trawia-
stych na terenach wiejskich oraz 
– głównie w ramach funduszu 
sołeckiego – kilkunastu placów 
zabaw. 

Gminne spółki i zakłady 
komunalne

Sytuacja tych firm jest tak 
różna, że wymaga odrębnego 
omówienia.

wej. W maju 2014 r. okazało 
się jednak, że wykonaw-
ca ostatnich kanalizacji –  
w Młynku Nieświńskim 
i w Nieświniu kompletnie 
zawalił i spółka musiała 
przebudowę źle wykona-
nych sieci zlecić innym wy-
konawcom. Oznaczało to 
dodatkowe koszty i przesu-
nięcie terminów. Głównym 
problemem PWiK po za-
kończeniu inwestycji będzie 
sprawne utrzymanie całego 
systemu ze szczególną dba-
łością o to, by ceny wody  
i ścieków – już dziś bardzo 
wysokie – nie wzrosły.

Zakład Energetyki 
Cieplnej – odpowiada za 
ogrzewanie osiedli wielo-
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Wytwarzanie ciepła re-
alizowane jest przez cztery 
źródła ciepła:

- Ciepłownia miejska,  
w której zainstalowane są 
dwa kotły węglowe: WR-15 
o mocy 15 MW i WLM 25  
o mocy 23 MW,

- Kotłownia gazowa K-1, 
w której zainstalowane są 
trzy kotły gazowe o łącznej 
mocy 1,75 MW,

- Kotłownia gazowa K-2, 
w której zainstalowane są 
dwa kotły gazowe o łącznej 
mocy 1,15 MW,

- Kotłownia gazowa K-3, 
w której zainstalowane są 
dwa kotły gazowe o łącznej 
mocy 1,39 MW.

Ciepłownia jest głównym 
źródłem ciepła przyłączo-
nym do sieci przesyłowej, 
eksploatowanej przez ZEC  
w Końskich. Kotłownie ga-
zowe nie są przyłączone do 
sieci przesyłowej, natomiast 
każda z nich zasila zewnętrz-
ną instalację odbiorczą. 
Łączna moc zamówiona 
przez odbiorców wynosi ak-
tualnie 21,573 MW w tym:  
z ciepłowni miejskiej 18,1794 
MW z kotłowni gazowych 
3,3936 MW. Sprzedaż ciepła 
kształtuje się na poziomie 
ok. 120 000 GJ, z tego ok.  
100 000 GJ z ciepłowni. 

Przesył i dystrybucja cie-

ZEC pełen energii
Końskie

Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich jest samorządowym zakładem budżetowym Miasta i Gminy Koń-
skie. Powołany został i działa od 1 stycznia 1992 roku na podstawie Uchwały Nr XVI/119/91 Rady Miej-
skiej w Końskich. Podstawową statutową działalnością zakładu jest wytwarzanie oraz przesył i dystry-
bucja ciepła na terenie miasta Końskie. Drugą działalnością jest obrót i dystrybucja energii elektrycznej. 
Ogółem ZEC w Końskich zatrudnia 68 pracowników a Dyrektorem zakładu jest mgr inż. Leszek Grochal. 
Działalności gospodarcze prowadzone są w oparciu o koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki. 

pła realizowane są za pośred-
nictwem przesyłowej sieci 
cieplnej. Całkowita długość 
wysokoparametrowej sieci 
ciepłowniczej eksploatowa-
nej przez zakład wynosi 10 
616  metrów, w tym magi-
stralnej 2 908 metrów. Ruro-
ciągi preizolowane od długo-
ści 4 136 metrów, stanowią 
39 % ogółu sieci cieplnej. 
System dystrybucyjny cie-
pła obejmuje również węzły 
cieplne, za pośrednictwem 
których ciepło przekazywa-
ne jest z sieci do instalacji 
odbiorczych w budynkach. 
Ogółem w systemie ciepłow-
niczym w mieście eksplo-
atowanych jest 121 węzłów  
z tego 74 są własnością ZEC, 
50 węzłów to węzły wymien-
nikowe wyposażone w auto-
matykę pogodową. 

Na przestrzeni ostatnich 
lat zakład prowadził syste-
matyczną modernizację źró-
deł ciepła, sieci i węzłów. W 
2012 roku zrealizowana zo-
stała inwestycja w ciepłowni,  
w ramach której wybudowany 
został nowy kocioł WR-15 w 
technologii ścian szczelnych 
w miejsce wyeksploatowa-
nego kotła WLM-25. Dzięki 
temu sprawność wytwarza-
nia ciepła wzrosła z 79% do 
85%. Zadanie ujmowało tak-
że wykonanie nowej instalacji 

odpylającej dla całej ciepłow-
ni, która zapewni osiąganie 
wskaźników wymaganych 
po roku 2015. Wraz z instala-
cją odpylającą wybudowano 
nowy emitor spalin. Ponadto  

cji wraz z nową automatyką 
sterującą.

Równolegle do prowa-
dzonych modernizacji źródeł 
wytwarzania ciepła, syste-
matycznie wymieniane są 

w automatykę pogodową 
zwiększa niezawodność  
i komfort dostaw ciepła do 
odbiorców. W latach 2010 
-2015 zmodernizowanych 
zostało ogółem 47 węzłów 
cieplnych. 

Zgodnie z planem roz-
woju przewidywane są nadal 
sukcesywne modernizacje 
poszczególnych składników 
systemu ciepłowniczego  
w tym:

- modernizacja układu 
hydraulicznego w ciepłowni, 

- wymiana kotłów i au-
tomatyki sterowniczej w ko-
tłowni gazowej K-3,

- wymiana odcinków 
sieci ciepłowniczej ok. 1500 
metrów do 2018 roku,

koncesji świadczy usługi 
dystrybucyjne i prowadzi 
sprzedaż energii elektrycznej 
dla przedsiębiorstw, zlokali-
zowanych na terenie byłego 
zakładu ZAMTAL. System 
dystrybucji energii elektrycz-
nej oparty jest o stację roz-
dzielczo – transformatorową 
110/15/6 kV (GPZ). Moc 
zainstalowanych transfor-
matorów w GPZ wynosi 32 
MW, natomiast moc zamó-
wiona przez odbiorców ok. 
7,5 MW. Roczna sprzedaż 
usług dystrybucyjnych wy-
nosi ok. 38 tys. MWh. W celu 
utrzymania odpowiednie-
go stanu technicznego oraz 
standardów dostaw energii, 
zakład systematycznie doko-
nuje modernizacji urządzeń  
w formie inwestycji i remon-
tów, w tym: 

- wymiana układów po-
miarowo–rozliczeniowych 
energii po stronie wysokiego 
napięcia,

- wymiana odgromników 
w 110 kV, 

- montaż baterii konden-
satorów kompensacyjnych  
6 kV,

- wymiana izolatorów 
przepustowych 110 kV na 
transformatorach,

- wymiana układów łą-
czeniowych 110 kV w sek-
cji I (wyłącznik, odłącznik, 
uziemnik).

Ponadto zgodnie z pla-
nem rozwoju w kolejnych la-
tach planowane są:

- wymiana układów łą-
czeniowych 110 kV w sekcji 
II, 

- modernizacja pól roz-
dzielni średniego napięcia, 

- modernizacja zabezpie-
czeń w Rozdzielni Średniego 
Napięcia,

- wymiana odłączników 
w polach odpływowych SN. 

BAD

Kotły gazowe w kotłowni osiedlowej K-1 ul. Niepodległości 13A Stacja rozdzielczo – transformatorowa GPZ 110/15/6 kV

zainstalowano stację odga-
zowania próżniowego wody 
kotłowej co pozwala wydat-
nie obniżyć agresywność ko-
rozyjną wody w rurociągach 
sieci cieplnej i urządzeniach 
ciepłowni. 

Modernizacją objęto 
również kotłownie gazową 
K-1, w której w latach 2012 
-2013 wymienione zostały 
wszystkie trzy kotły. Zain-
stalowano kotły Viessmann 
z palnikami nowej genera-

odcinki sieci cieplnej z jed-
noczesnym zastosowaniem 
technologii rur preizolowa-
nych. W ciągu ostatnich 5 lat 
wymienionych zostało ok. 
2 800 m sieci przesyłowej 
i dystrybucyjnej o różnych 
średnicach. Wymiana ta 
zmniejszyła awaryjność sieci 
cieplnej i poprawiła spraw-
ność przesyłu ciepła. Rów-
nież wymiana węzłów ciepl-
nych na kompaktowe węzły 
wymiennikowe wyposażone 

- zakończenie moderni-
zacji węzłów cieplnych – 12 
szt.

Ponadto rozważana jest 
budowa źródła kogeneracyj-
nego do wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w skoja-
rzeniu. 

Zakład Energetyki Ciepl-
nej w Końskich jest lokal-
nym operatorem systemu 
dystrybucyjnego oraz sprze-
dawcą energii elektrycznej. 
Na podstawie posiadanych 

Pomieszczenie sterowni automatyki kotłów w budynku Ciepłowni ul. Odlewnicza 5
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Warto przeczytać
Złe psy. 
Po ciemnej stronie mocy

Oto wstrząsające historie 
policjantów, którzy nie wy-
trzymali presji w pracy, prze-
szli na drugą stronę barykady 
i trafili do więzienia albo wy-
lądowali w szpitalu psychia-
trycznym.

Przerzucanie zwłok z 
dzielnicy do dzielnicy czy 
imprezy ze świadkami koron-
nymi zakończone grupowym 
seksem to ledwie punkt wyj-
ścia do dramatów ujawnio-
nych w rozmowach.

Dlaczego niektórzy prze-
chodzą na złą stronę? Czy 
komuś udało się stamtąd wró-
cić? Poznaj policję od środka. 
Twardo, po męsku, bez cen-
zury.

Patryk Vega w kolejnym tomie serii „Złe psy” kontynuuje odkrywanie prawdy 
o polskiej policji. Tym razem rozmawia o sytuacjach, gdy człowiek przechodzi 
na ciemną stronę mocy.

Gry tajnych służb
Taki komentarz usły-

szeliśmy przy wielu tajem-
niczych zgonach wysokich 
urzędników państwowych, 
polityków i osób publicz-
nych we współczesnej wol-
nej Polsce. Czy tajne służby 
mogły brać udział w tych 
nieszczęśliwych wypad-
kach? Czy są w naszym kra-
ju ludzie, którzy działają po-
nad prawem? Dorota Kania, 
dziennikarka śledcza i autor-
ka bestsellerowych książek 
„Cień Tajnych Służb” oraz 
„Resortowe Dzieci”, poszu-
kuje odpowiedzi na te py-
tania w najnowszej książce 
Gry Tajnych Służb. Książka 
zawiera wiele sensacyjnych 
materiałów, które rzucają 
nowe światło na zakulisową 
działalność tajnych służb. 
Znajdziemy tu niepubliko-
wane do tej pory dokumenty 
operacyjne. W każdej hi-
storii pojawiają się osoby, 
które zginęły w dziwnych 
okolicznościach lub zostały 
zamordowane, a sprawców 
nie ustalono (m.in. nie-
wyjaśniona śmierć Jacka 
Bartosiaka sekretarza pol-
skiej ambasady w Bejrucie  
i funkcjonariusza SB, znają-

Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Sprawców nie ustalono. 
cego tajne operacje na Bli-
skim Wschodzie; Waleriana 
Pańki prezesa NIK, który 
zginął w wypadku samocho-
dowym zaraz po tym, jak 
wyszła na jaw afera FOZZ; 
gen. Jerzego Fonkowicza, 
funkcjonariusza Informacji 
Wojskowej, później LWP, 
bliskiego współpracownika 

Jaroszewicza, zginął w bar-
dzo podobny sposób; czy 
też Tadeusza Stecia prze-
wodnika sudeckiego, który 
został zamordowany przez 
nieznanych sprawców, a ra-
zem z Jaroszewiczem i Fon-
kowiczem dotarł do tajnego 
niemieckiego archiwum).

Warto zobaczyć
Anatomia Zła

 Fabuła „Anatomii zła” 
przywołuje najgłośniej-
sze, nierozwiązane sprawy 
kryminalne z ostatnich lat.  
W rolach głównych – lau-
reat Polskiej Nagrody Fil-
mowej – Orła za kreację  
w „Rysie” Krzysztof Stro-
iński, laureat Nagrody im. 
Zbyszka Cybulskiego i na-
grody za debiut festiwalu w 
Gdyni Marcin Kowalczyk 
(„Jesteś Bogiem”) oraz Piotr 
Głowacki („Bogowie”), An-
drzej Seweryn („Różycz-
ka”), Łukasz Simlat („Pani 
z przedszkola”) i Michalina 
Olszańska („Jack Strong”) 
i Anna Dereszowska („Lej-
dis”). Za zdjęcia do „Ana-
tomii zła” odpowiada Mi-
chał Englert, laureat FPFF  
w Gdyni i festiwalu Sun-
dance („Nieulotne”). Auto-
rem muzyki jest nagradza-
ny kompozytor i producent 
muzyczny Ludek Drizhal 
(„Uwikłanie”, „Śmiertelna 
wyliczanka”). Premiera fil-
mu odbędzie się w ramach 
tegorocznego Festiwalu 
Filmowego w Gdyni, gdzie 
w Konkursie Głównym 
imprezy „Anatomia zła” 
powalczy o najważniejsze 
nagrody. Płatny zabójca  
o pseudonimie „Lulek” 
(Stroiński) zostaje warunko-
wo zwolniony z więzienia. 
Wkrótce potem prokurator 
(Głowacki), który kilka lat 
wcześniej doprowadził do 
jego aresztowania, skła-

Najnowszy film zdobywcy Złotych Lwów – Jacka Bromskiego to wnikliwe 
spojrzenie na „rzeczywistość, w której dobro się nie liczy, a w której zło stało 
się punktem odniesienia”.

da mu propozycję nie do 
odrzucenia. W zamian za 
duże pieniądze, wymazanie 
kartoteki i możliwość dys-
kretnego opuszczenia kraju, 
„Lulek” ma zlikwidować 
komendanta Centralnego 
Biura Śledczego. Zabójca 
angażuje do pomocy Stasz-
ka (Kowalczyk), wydalone-
go z armii snajpera, który 
został kozłem ofiarnym nie-
udanej misji w Afganista-
nie. Podając się za oficera  

kontrwywiadu, „Lulek” 
wmawia mężczyźnie, że 
został wybrany do zadania 
specjalnego i jeśli je wyko-
na, dostanie szansę na po-
wrót do wojska. W trakcie 
przygotowań do zamachu, 
Staszek zaczyna nabierać 
podejrzeń, co do praw-
dziwych intencji „Lulka”. 
Tymczasem zleceniodawcy 
naciskają na przyspiesze-
nie akcji. Rozpoczyna się 
śmiertelne odliczanie.

Warto posłuchać
Sounds 
Good Feels Good

Album ten jest kontynuacją ich pierwszej płyty, 
która sprzedała się w oszałamiającej liczbie ponad 
3 milionów na całym świecie, czyniąc ich najwięk-
szym debiutem roku w Stanach Zjednoczonych! 
Album promuje singiel „She’s Kinda Hot” - elek-
tryczny kawałek z buntowniczym tekstem.

Najgłośniejszy debiutancki zespół 2014 
roku ogłasza premierę nowego albumu 
studyjnego „Sounds Good Feels Good”. 
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W sierpniu 2013 roku 
Powiat Konecki złożył do 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, wniosek 
o dofinansowanie zadania 
pod nazwą „Termomoder-
nizacja budynku admini-
stracyjnego Starostwa Po-
wiatowego w Końskich oraz 
budynku II Liceum Ogólno-
kształcącego w Końskich”. 
Wniosek został rozpatrzo-
ny pozytywnie, plasując 
się na szóstym miejscu  
w skali kraju, uzy-
skując maksymal-
ne dofinansowanie  
w wysokości 80%  kosztów 
kwalifikowanych.

04.08.2014 roku, zosta-
ła zawarta z Operatorem 
Programu, którym jest Na-
rodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, umowa na reali-
zację Projektu pn.: „Termo-
modernizacja budynku ad-
ministracyjnego Starostwa 
Powiatowego w Końskich 
oraz budynku II-go Li-
ceum Ogólnokształcącego  
w Końskich”, dofinanso-
wanego w ramach Me-
chanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014 
roku. 

Poprzez fundusze Eu-
ropejskiego Obszaru Go-
spodarczego i fundusze 

Końskie

Termomodernizacja 
Starostwa i II LO
Trwa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowe-
go oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.

norweskie, kraje: Islandia, 
Liechtenstein i Norwe-
gia, przyczyniają się do 
zmniejszania nierówno-
ści społecznych i ekono-
micznych oraz wzmacnia-
nia relacji dwustronnych  
z państwami beneficjentami  
w Europie. Te trzy państwa 
ściśle współpracują z Unią 
Europejską na podstawie 
Porozumienia o Europej-
skim Obszarze Gospodar-
czym (Porozumienie EOG).  
W okresie 2009 – 2014 war-
tość funduszy EOG i fundu-
szy norweskich wynosi 1,79 
miliarda euro. Norwegia za-
pewnia około 97% łącznego 
finansowania. Fundusze 
są dostępne dla organizacji 
pozarządowych, instytucji 
badawczych i szkół wyż-
szych, sektora publicznego 
i sektora prywatnego w 12 
nowo przyjętych państwach 
członkowskich UE oraz 
Grecji, Portugalii i Hiszpa-
nii. Najważniejsze obszary 
wsparcia obejmują ochronę 
środowiska i zmiany klima-
tyczne, badania i stypen-
dia, społeczeństwo obywa-
telskie, ochronę zdrowia  
i wsparcie dla dzieci, rów-
ność płci, sprawiedliwość 
oraz dziedzictwo kulturo-
we.

Celem ogólnym Projek-
tu pn.: „Termomodernizacja 
budynku administracyjne-

go Starostwa Powiatowego 
w Końskich oraz budyn-
ku II-go Liceum Ogólno-
kształcącego w Końskich”,  
jest poprawa efektywno-
ści energetycznej poprzez 
kompleksową modernizację 
dwóch budynków użytecz-
ności publicznej, których 
właścicielem jest Powiat 
Konecki tj.: budynku ad-
ministracyjnego Starostwa 
oraz budynku II Liceum 
Ogólnokształcącego w Koń-
skich. Realizacja Projektu 
przyczyni się do osiągnię-
cia następujących rezulta-
tów Programu: poprawy 
efektywności energetycznej  
w budynkach objętych 
przedmiotową inwesty-
cją oraz wzrostu produkcji 
energii ze źródeł odna-
wialnych. Równie istotne 
cele to: poprawa standardu 
obiektów oraz walorów es-
tetycznych – podniesienie 
komfortu przebywania  
w budynkach użyteczności 
publicznej, ograniczenie 
wydatków eksploatacyj-
nych oraz remontowych, 
ponoszonych tytułem bie-
żącego utrzymania bu-
dynku, w głównej mierze 
redukcja kosztów utrzyma-
nia, poprawa stanu środowi-
ska  powiatu, w tym przede 
wszystkim jakości powie-
trza, wzrost świadomości 
społeczno-ekologicznej 

mieszkańców powiatu, po-
prawa wizerunku i wzrost 
atrakcyjności inwestycyjnej 
powiatu.

W wyniku przepro-
wadzonego przetar-
gu nieograniczonego  
w lutym 2015 r. została 
podpisana umowa z Wy-
konawcą, tj.: f irmą „AR-
BUD” Sp. z.o.o., Spółka 
komandytowa  z siedzi-
bą w Radomiu na kwotę  
3.150.294,72 zł.

Prace prowadzone są 
równocześnie na dwóch 

obiektach, w Starostwie i II 
Liceum.

W budynku Starostwa 
Powiatowego wykonano do-
tychczas następujące prace:

- docieplenie elewa-
cji budynku oraz stropów  
i stropodachów,

- instalację centralnego 
ogrzewania na 4 i 5 kondy-
gnacji,- częściowo zmoder-
nizowano instalację wenty-
lacji,

- częściowo wymienio-
no oświetlenie na energo-
oszczędne typu LED.

W budynku II Li-
ceum Ogólnokształcącego  
w Końskich wykonano:

- docieplenie przegród 
budynku tj.: ścian ze-
wnętrznych i stropodachu,

- wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową,

- zmodernizowano in-
stalację ciepłej wody użyt-
kowej. 

Planowany termin za-
kończenia robót budowla-
nych przewidziany jest na 
30 listopada 2015 r.

MATI
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Czytaj on-line! 

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 60 minut

Składniki :
– 1 kg świeżych grzybów
– 6 średnich ziemniaków
– 2 cebule
– 25 dag twarogu
– 1/2 szklanki śmietany
– 2 łyżki oliwy
– przyprawy: czosnek, kminek, estragon, sól, pieprz
– bułka tarta.

Sposób przygotowania:
Grzyby umyć i pokroić w paseczki. Cebulę posie-

kać i usmażyć na tłuszczu. Następnie dodać grzyby i 
dusić mieszając. Później dodać śmietanę, sól i pieprz. 
Ziemniaki ugotować w mundurkach na półtwardo. Po 
ostudzeniu obrać i pokroić w plastry. Naczynie żaro-
odporne wysmarować olejem i wysypać bułką tartą. 
W naczyniu wykładać na przemian warstwami plastry 
ziemniaków i grzyby, które należy posypać drobno 
pokruszonym twarogiem oraz przyprawami. Górną 
warstwą powinny być plastry ziemniaków skropione 
oliwą. Zapiekankę piec w piekarniku w temp. 180 st. C 
przez ok. 45 min.

Gotuj z nami
Zapiekanka z grzybami

W

Grzyby od wielu wieków 
goszczą na naszych stołach, 
pomimo że nie posiadają 
zbyt wielkich wartości od-
żywczych. Stanowią one 
ciekawe urozmaicenie na-
szego codziennego jadłospi-
su. Świeże grzyby naszemu 
organizmowi nie dostarcza-
ją wielu kalorii, są niskoka-
loryczne a ich kaloryczność 
jest nieznacznie wyższa  
w grzybach suszonych. 
Grzyby w swym składzie 
zawierają znikomą ilość 
białka, bo ok. 4 % posiada-
jącego wartość odżywczą 

Sezon 
grzybowy w pełni
Grzyby jadalne swoją popularność zawdzięczają dużym wartościom smakowym i aromatycznym. Zbie-
rać powinniśmy jedynie te grzyby, które rozpoznajemy i jesteśmy pewni, że są jadalne.  

podobną do białka roślin-
nego i do 5 % węglowo-
danów w suchej masie  
a także tłuszcze, enzymy, 
mikroelementy i antybio-
tyki. Są one na ogół bogate  
w witaminy, a przede wszyst-
kim w witaminy z grupy 
B i PP a także witaminę A, 
C i D. Natomiast duża jest  
w nich zawartość wody, bo aż 
średnio 90 %. Na uwagę za-
sługuje zawartość pożytecz-
nych enzymów, które nawet  
w niewielkich ilościach 
pobudzają nasz apetyt, 
ułatwiają trawienie i przy-

swajanie pokarmu. Grzyby 
jednak należą do potraw 
ciężkostrawnych, ponieważ 
w ich ściankach komórko-
wych znajduje się substan-
cja podobna do chityny.  
W związku z tym powin-
niśmy je spożywać łącząc  
z dodatkami lekkostrawny-
mi, z którymi się świetnie 
komponują, jak np. ziem-
niakami, kaszą, makarona-
mi, surówkami czy sałatka-
mi. Grzyby jadalne cenione 
są przede wszystkim za ich 
wysokie walory smakowe 
i można je przygotowywać 

na wiele sposobów. Najczę-
ściej używane są do przygo-
towywania zup, przystawek, 
przekąsek, sosów czy wyko-
rzystywane są do sporządza-
nia sałatek, farszów, lecza 
czy zapiekanek. Świeżych 
grzybów nie należy dłużej 
przechowywać, gdyż mogą 
spowodować poważne za-
trucie pokarmowe. Niektóre 
grzyby z powodu zawartości 
białka i wody psują się tak 
szybko, że już następnego 
dnia po zbiorze nie nadają 
się do spożycia. Aby je prze-
chowywać dłużej, należy je 
obgotować, zamarynować, 
ukisić, ususzyć lub zamro-
zić. Przetwory grzybowe 
pozwalają nam cieszyć się 
smakowitymi potrawami  
z grzybów nie tylko w sezo-
nie grzybobrania ale i poza 
tym okresem. Należy jednak 
zwrócić szczególną uwa-
gę na ich zbieranie. Grzy-
by powinny być zbierane  
i weryfikowane przez oso-
by doświadczone, ponieważ 
istnieje duże ryzyko pomy-
lenia grzybów jadalnych  
z gatunkami trującymi i nie 
lekceważmy tego ostrzeże-
nia.   

KK
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Skarżysko – Kamienna 

16 października dyżur-
ny policji otrzymał zgło-
szenie o napadzie na jeden 
z banków na terenie mia-
sta. Informacje o zdarzeniu 
przekazano do wszystkich 
patroli. Najbliżej placówki 
był patrol dzielnicowych, 
którzy wykonywali obchód 
rejonu. Po wysłuchaniu 
komunikatu udali się nie-

Sprawca napadu 
na bank zatrzymany
Podejrzany o napad na bank, 47-letni mieszkaniec powiatu otwockiego został 
zatrzymany przez skarżyską policję. Sprawcy grozi kara do 12 lat pozbawie-
nia wolności.

zwłocznie na miejsce zda-
rzenia.

Mężczyzna, który gro-
ził kasjerce przedmiotem 
przypominającym broń, 
po interwencji ochroniarza 
banku wbiegł na piętro i za-
barykadował się w łazien-
ce. Funkcjonariusze policji 
sforsowali drzwi i dostali się 
do pomieszczenia. Sprawca 

próbował uciec przez okno, 
został jednak szybko obez-
władniony i zatrzymany. 
Nieopodal miejsca zdarze-
nia znaleziono samochód 
napastnika. 47-latek był już 
notowany za przestępstwa 
przeciw mieniu. Za napad 
na bank grozić mu może na-
wet 12 lat więzienia.

KG

 Starachowiccy funkcjo-
nariusze podejrzewali, że  
w dwóch sklepach w Wą-
chocku prowadzona jest 
sprzedaż wyrobów tytonio-
wych bez akcyzy. 13 paź-
dziernika wraz z funkcjo-
nariuszami Służby Celnej 
weszli do tych placówek.

W jednym ze sklepów 
znaleziono 333 paczki pa-
pierosów oraz prawie 6 
kg krajanki tytoniowej 
bez akcyzy. Na terenie 
posesji właścicieli skle-
pu znajdowało się jeszcze 
ponad 700 paczek niele-
galnych papierosów i 9 
kg krajanki tytoniowej.  
W drugim punkcie zaś po-
licja zabezpieczyła ponad 
445 paczek papierosów i 2,5 

Wąchock

Zabezpieczono wyroby 
tytoniowe bez akcyzy
Około 1500 paczek papierosów i 17 kg krajanki tytoniowej bez polskich zna-
ków akcyzy zostało zabezpieczonych przez starachowickich policjantów. 
Osobom podejrzewanym o posiadanie i handel nielegalnymi wyrobami tyto-
niowymi grozi do 3 lat więzienia.

kg krajanki bez akcyzy.
Według wstępnych 

obliczeń Skarb Państwa 
mógł zostać uszczuplo-
ny z tytułu niezapłacone-
go podatku akcyzowego  
o ponad 27 tysięcy złotych. 

Obie właścicielki sklepów 
składały już wyjaśnienia  
w tej sprawie. Zgodnie z 
Kodeksem Karnym Skarbo-
wym za takie przestępstwo 
grozi im  kara nawet do 3 lat 
pozbawienia wolności.   KG

Do zdarzenia doszło  
w jednej z placówek ban-
kowych w Końskich. Funk-
cjonariusze z Wydziału 
Kryminalnego ustalili, że 
jeden z mieszkańców gmi-
ny Końskie może próbo-
wać wyłudzić kredyt go-
tówkowy. Przypuszczenia 
potwierdzono. Mężczyzna 
przedstawił fikcyjne za-
świadczenie o zatrudnie-
niu i zarobkach. Próbował 
w ten sposób wyłudzić kr 
edyt na kwotę 1500 złotych. 
21-letni mężczyzna trafił do 

Końskie

Próba wyłudzenia kredytu
12 października funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego koneckiej Policji 
zatrzymali mieszkańca gminy Końskie, który usiłował wyłudzić kredyt w jed-
nej z placówek bankowych. Za ten czyn grozi mu do 8 lat pozbawienia wol-
ności.

policyjnego aresztu. Dzięki 
natychmiastowej interwen-
cji koneckich policjantów 
nie doszło do oszustwa. 

Oszustowi grozi do 8 lat 
więzienia.

KG

Według wstępnych usta-
leń 46-latek organizował 
agencje towarzyskie od 
2013 roku. W tym czasie 
czerpał korzyści majątkowe 
z uprawiania prostytucji. 
Funkcjonariusze ustalili 

Kielce

Sutener zatrzymany
Kieleccy policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który jest podejrzany  
o czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez kobiety. Za-
stosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz zbliżania i kontaktowania się 
z pokrzywdzonymi oraz zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

kobiety w wieku od 20 do 
25 lat, pokrzywdzone jego 
działaniami.

Wobec zatrzymanego 
mężczyzny prokuratura za-
stosowała środki zapobie-
gawcze w postaci dozoru 

policyjnego, a także zakazu 
opuszczania kraju i zakazu 
zbliżania się do pokrzyw-
dzonych. Grozi mu kara do 
5 lat więzienia.

KG

Zdarzenie miało miej-
sce w nocy z 9 na 10 
października. Nieznani 
sprawcy włamali się do 
niezamieszkałego domu 
na terenie Skarżyska-Ka-
miennej. Skradziono ro-
wer, wiatrówkę, komplet 
kół samochodowych oraz 
drobne metalowe elemen-
ty. Wartość strat szacu-
je się na kwotę przeszło  
2 tysięcy złotych.

Skarżysko-Kamienna

10 lat 
więzienia za włamanie
Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych przez policję w związku z podejrze-
niem o włamanie do jednego z domów. Policjanci odzyskali większość skra-
dzionego mienia. Sprawcom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze skar-
żyskiej policji po dwóch 
dniach trafili na trop zło-
dziei. Sprawcy zostali za-
trzymani 13 października 
w miejscu zamieszkania. Są 
to dwaj bracia w wieku 35  
i 37 lat, którzy byli notowani 
wcześniej za przestępstwa 
kryminalne. Po przeszu-
kaniu ich posesji udało się 
odnaleźć skradziony rower 
oraz wiatrówkę. Policjan-

ci znaleźli też komplet kół 
ukryty na łące przy jednej  
z ulic. Zatrzymani męż-
czyźni wstępnie przyznali 
się do popełnionego czynu. 
Przestępstwo zagrożone 
jest karą do 10 lat więzienia. 
Możliwe, że bracia odpo-
wiedzą także za inne wła-
mania, do których doszło  
w ostatnim czasie w Skar-
żysku-Kamiennej.          KG

74-letni mieszkaniec 
Końskich otrzymał telefon 
od kobiety podającej się za 
jego córkę. Twierdziła, że 
miała wypadek. Dla uwia-
rygodnienia swoich słów 
przekazała telefon męż-
czyźnie, który podszywając 
się pod funkcjonariusza po-

Końskie

Oszustwo „na wnuczka”
W dalszym ciągu policjanci odnotowują przypadki oszustw metodą „na 
wnuczka”. Oszuści najczęściej dzwonią do osób starszych podając się za 
wnuczka, znajomego lub kuzyna, czy też policjanta.

licji powiedział, że jego cór-
ka miała wypadek w Łodzi. 
Oszust polecił seniorowi do-
konanie wpłaty 30 tysięcy 
złotych na wskazane konto 
za „polubowne załatwienie 
sprawy”. 74-latkowi rozmo-
wa wydała się podejrzana. 
Po jej zakończeniu wykonał 

telefon do swojej córki, aby 
zweryfikować otrzymane 
informacje. Okazało się, że 
kobieta nie uległa żadnemu 
wypadkowi. Mężczyzna 
zawiadomił policję o próbie 
oszustwa.

KG



Wieści 15Wwww.gazeta-wiesci.pl
Rozrywka

Wieści
Gazeta Regionalna

Wydawca: 
P.W. WAM PRESS Sp. z o.o. 

Wojciech Adam Michalak - redaktor naczelny, 
Justyna Pająk - sekretarz redakcji,

Tomasz Szymański - dziennikarz,
Bartosz Michalak - redaktor techniczny

Gazeta Regionalna Wieści 

tel. 502 814 323
www.gazeta-wiesci.pl; 
e-mail: redakcja@gazeta-wiesci.pl, reklama@gazeta-wiesci.pl

Waga 24.09-23.10
To odpowiedni 

czas na wdrażanie 
nowych pomysłów. 
Dawne nierokują-

ce nadziei przedsięwzięcia 
przyniosą ci teraz dodatkowe 
zyski finansowe. Wyjaśnią 
się także sprawy rodzinne, 
które były powodem twojego 
rozdrażnienia. Pomyśl o spę-
dzaniu wolnego czasu w gro-
nie przyjaciół i nie zaniedbuj 
kontaktów towarzyskich.

 

Skorpion 24.10-22.11
W najbliższym 

czasie nie podej-
muj ryzykownych 
p r z e d s i ę w z i ę ć , 

ponieważ możesz wówczas 
doświadczyć rozczarowania. 
Unikaj jakichkolwiek speku-
lacji finansowych. W każdej 
sytuacji możesz zawsze li-
czyć na wsparcie swojej ro-
dziny.

 

Strzelec 23.11-21.12
Na arenie za-

wodowej przed 
tobą świetna pas-
sa i szkoda było-

by ją zmarnować. Ale nie licz, 
że do celu uda ci się dojść bez 
większych poświęceń i wy-

rzeczeń. W stosunkach z 
zaprzyjaźnionymi osobami 
weź sprawy w swoje ręce.  

Koziorożec 22.12-20.01
Twoje ambit-

ne plany wreszcie 
znajdą odzwier-
ciedlenie w dzia-

łaniach, co pozytywnie 
wpłynie na   samopoczucie 
i atmosferę rodzinną. Sytu-
acja finansowa również ma 
szansę ulec poprawie. Bądź 
pewny siebie i nie bój się 
wyzwań.  

Wodnik 21.01-19.02
P o z y t y w n y 

wpływ gwiazd 
spowoduje, że 
pomyślnie zre-

alizujesz podjęte wcześniej 
przedsięwzięcia. Odczujesz 
satysfakcję, gdyż twoje sta-
rania zostaną w pełni doce-
nione i odpowiednio wyna-
grodzone.

  

Ryby 20.02-20.03
Z upływem 

czasu stajesz się 
osobą bardziej 
zorganizowaną, 

radzącą sobie z trudniej-
szymi wyzwaniami. W naj-
bliższym czasie twój talent i 

ambicja zostaną przez prze-
łożonych dostrzeżone. Tym 
samym polepszy się sytu-
acja finansowa.  

  

Baran 21.03-20.04
Na dłuższą 

metę nie da się żyć 
mrzonkami. Co-
dzienność to nie-

ustająca walka z przeciwno-
ściami losu. Tylko solidną 
pracą i konsekwencją moż-
na osiągnąć zamierzony cel. 
Nie lekceważ odczuwanych 
dolegliwości zdrowotnych.

Byk 21.04-20.05
Nastanie spo-

kojniejszy czas w 
sferze zawodowej. 
Nawał pracy minie. 

Z nadejściem jesiennych 
krótszych i pochmurnych 
dni poczujesz się zmęczo-
nym. Warto pomyśleć o 
wzmocnieniu odporności 
organizmu, aby nie dać się 
grypie.  

   

Bliźnięta 21.05-21.06
Układ planet 

będzie ci sprzyjał 
na wielu płasz-
czyznach. Dobre 

zdrowie i samopoczucie po-
zwolą optymistycznie spoj-
rzeć na rzeczywistość. Psy-
chicznie zyskasz większe 
poczucie bezpieczeństwa i 

stabilizację życiową.  

Rak 22.06-22.07
Zawodowa ru-

tyna już cię nudzi, 
więc postanowisz 
szukać dla siebie 

nowych wyzwań. Zaczniesz 
analizować dotychczasowe 
działania i wyciągać z nich 
wnioski, aby w przyszłości 
uniknąć popełnienia błę-
dów i wreszcie wyjść na 
prostą.

    

Lew 23.07-23.08  
W ostatnim 

okresie nie masz 
powodów do świę-
towania sukcesów. 

Być może należałoby po-
myśleć o  zmianie pracy lub 
się przebranżowić. Więcej 
odwagi w tych przedsię-
wzięciach. Uważaj na zdro-
wie, pora roku sprzyja prze-
ziębieniom.  

 

Panna 24.08-23.09
To dobry czas 

na podjęcie nowych 
wyzwań, działań, 
rozwijanie dalszej 

kariery lub poszerzenie 
swojej wiedzy. Twoje zaan-
gażowanie przyniesie zyski 
ale też i satysfakcję. Czeka 
cię miłe spotkanie w gronie 
rodzinnym.   

Wróżka Amanda
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Pewien bezrobotny inżynier nie mogąc od dłuższego 
czasu znaleźć zatrudnienia, postanowił zmienić fach i zało-
żyć własną klinikę. Na budynku wywiesił szyld z napisem 
„Wyleczymy twoją dolegliwość za 500 zł, w przeciwnym 

wypadku damy ci 1000 zł”. Przechodzący obok lekarz 
postanowił to wykorzystać i trochę zarobić.

- Dzień dobry, nie wiem co się stało, straciłem smak…
- Siostro, proszę przynieść pudełko 22, jest w nim 

syrop. Proszę go podać pacjentowi.
- Dobrze. Proszę otworzyć usta…

- Fuj… przecież to benzyna!
- Gratulacje, odzyskał pan smak, 500 zł.

Wściekły lekarz zapłacił. Po kilku dniach wrócił do 
kliniki:

- Dzień dobry, straciłem pamięć, pomóżcie mi ją odzy-
skać…

- Siostro, proszę przynieść pudełko 22, jest w nim 
syrop. Proszę go podać pacjentowi.

- Dobrze, już podaję…
- Ale przecież tam jest benzyna!

- Gratuluję, odzyskał pan pamięć, 500 zł.
Jeszcze bardziej zdenerwowany lekarz zapłacił, jednak 

po kilku kolejnych dniach ponownie postanowił się od-
gryźć:

- Dzień dobry, straciłem wzrok, proszę mi pomóc…
- Przykro mi, nie mamy na to lekarstwa. Proszę, tu jest 

pana 1000 zł.
- Ale tu jest tylko 500 zł…

- Gratuluję, odzyskał pan wzrok, należy się 500 zł.
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Oprócz usług w za-
kresie transportu i skła-
dowania odpadów, Spół-
ka świadczy także szereg 
innych usług dla ludności 
m.in.

- zamiatanie chodników 
przed lokalami,

- odśnieżanie chodni-
ków,

- odśnieżanie dróg i pla-
ców,

- zamiatanie mechanicz-

Relacje

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Końskich Sp. z o. o. – Pracujemy dla mieszkańców!!!
PGK w Końskich Sp. z o.o. prowadzi obsługę ko-
munalną mieszkańców miasta i gminy.

- wywóz nieczystości 
płynnych (szamba),

- usługi pilarką spalinową,
- prace mikrociągni-

kiem,
- prace koparką 

„OSTRÓWEK”,
- wynajem ciągnika  

z oprzyrządowaniem,
- wynajem kontenera 

pod gruz budowlany.
10 września 2015 roku 

rozpoczęły się roboty bu-

wana w ramach projektu pn. 
„Rozbudowa Regionalnego 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w miejscowości  
Końskie ul. Spacerowa”, 
przy wykorzystaniu środ-
ków z Funduszu Spójności, 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura  
i Środowisko, Priorytet II 
- II Gospodarka odpadami  
i ochrona powierzchni zie-
mi, działanie 2.1 Komplek-
sowe przedsięwzięcia z za-
kresu gospodarki odpadami 
komunalnymi ze szczegól-
nym uwzględnieniem odpa-
dów niebezpiecznych.

Przy ulicy Spacero-
wej,  zamiast istniejącego 
od wielu lat składowiska, 
powstanie nowoczesny za-
kład zagospodarowania 
odpadów komunalnych,  
w którym wszystkie proce-
sy technologiczne zostaną 
zhermetyzowane, co spo-
woduje wyeliminowanie 
uciążliwych zapachów, któ-
re mogą przedostawać się 
do otoczenia. Ten nowocze-

DOBRZE WYPOSAŻONE I NOWOCZESNE SKŁADOWISKO ODPADÓW 
Z KORZYŚCIĄ DLA ŚRODOWISKA I MIESZKAŃCÓW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko

Jak
segregować

odpady?

A TO CIEKAWE!
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Czy wiesz jak długo rozkładają się śmieci?

Rozkład naturalny śmieci trwa bardzo długo. 
Niektóre odpady rozkładają się setki lat. 

Dlatego tak ważna jest segregacja, 
aby można było wykorzystać 
surowce ponownie.

BIOODPADY

POZOSTAŁE

PRZETERMINOWANE LEKI, 
CHEMIKALIA, 

ZUŻYTE BATERIE 
I AKUMLATORY

METAL

WRZUCAJ:
puszki po napojach, puszki po kon-

serwach, drobny złom żelazny, metale 
kolorowe, kapsle.

WRZUCAJ:
ściętą trawę, opadłe liście, obcięte 

fragmenty bylin czy warzyw, resztki 
ugotowanych warzyw, obierki owoców 
i warzyw, łupiny orzechów, stary chleb, 

odpady roślinne z gospodarstwa 
domowego, resztki potraw.

Wyrzucamy 
do specjalnie 
oznakowanych 
pojemników.

NIE WRZUCAJ:
Opakowań po środkach 
do impregnacji drewna, 
farbach, lakierach, sma-
rach, środkach ochrony 
roślin i nawozów, pojem-
ników po aerozolach 
i środkach chemicznych.

NIE WRZUCAJ:
Resztek owoców 
cytrusowych, skórek od 
bananów, kości zwierząt, 
mięsa i padliny zwierząt, 
oleju jadalnego, drewna 
impregnowanego, płyt 
wiórowych i MDF, leków, 
odchodów zwierząt, 
popiołu z węgla kamien-
nego.

SEGREGUJMY OPADY – TO SIĘ WSZYSTKIM OPŁACA!!!

ne dróg, placów i chodni-
ków

- posypywanie solą 
dróg, chodników i placów,

- wykaszanie terenów 
zielonych,

dowlane związane z budową 
zakładu mechaniczno-bio-
logicznego  przetwarzania 
odpadów komunalnych przy 
ul. Spacerowej w Końskich. 
Inwestycja ta jest realizo-

sny obiekt będzie spełniał 
wszystkie wymogi ochrony 
środowiska, przewidziane 
przepisami prawa polskiego 
i unijnego w zakresie prze-
róbki odpadów.

Na terenie Zakładu Za-
gospodarowania Odpadów 
w Końskich realizowany 
jest projekt „Rozbudowa 
Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpa-
dów w miejscowości Koń-
skie przy ul. Spacerowej”. 
W ramach tej inwesty-
cji powstaną m.in.: hala 
wielofunkcyjna do me-

chaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów, 
infrastruktura drogowa  
i magazynowa, punkt selek-
tywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych, kompostownia, 
istniejące obiekty zakładu 
będą przebudowane, tak, 
aby spełniały standardy 
ochrony środowiska, prze-
widziane polskim prawem.

W zakładzie będzie 
odbywała się segrega-
cja wszystkich surowców 
wtórnych: papieru, szkła, 
metalu, plastiku i teksty-
liów. Do kompostowni zaś 
trafią wszystkie odpad-
ki kuchenne i „zielone”.  
A odpady niebezpiecz-
ne będą składowane 
w specjalnie do tego 
przygotowanym maga-
zynie. Odbieranie ich  
i utylizacja, to zadania 
przeznaczone dla wy-

specjalizowanych firm. 
Dzięki takim działa-
niom, do minimum uda  
się ograniczyć strumień 
odpadów, których nie 
można już przetworzyć  
i w żaden sposób odzy-
skać.

W obiektach znajdujących 
się na składowisku zostaną 
zamontowane urządzenia wy-
korzystujące najnowsze tech-
nologie, które są bezpieczne 
dla otoczenia, co potwierdza-
ją certyfikowane testy.

Korzyści z rozbudowy 
składowiska to zmniej-
szenie opłat za oddawanie 
śmieci, wzrost przycho-
dów dla przedsiębiorstwa  
i zmniejszenie uciążliwo-
ści dla osób mieszkających 
w pobliżu, a także możli-
wość stworzenia kilkunastu 
miejsc pracy dla mieszkań-
ców.          WAT


