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Spośród wielu zreali-
zowanych zadań w mijają-
cym roku, proszę wskazać 
jedno, z którego jest Pan 
najbardziej zadowolony?

Niezwykle trudno jest 
mi wskazać tylko jedno ta-
kie zadanie. Przede wszyst-
kim jestem zadowolony  
z takiego kształtu, jaki uda-
ło się nadać tegoroczne-

Współpraca buduje
Kończy się rok kalendarzowy, ale również mija rok kadencji Burmistrza Krzysztofa Obratańskiego. Jest 
to doskonały czas na podsumowanie tego okresu.

mu budżetowi. Budżet jest 
wprawdzie planem rocz-
nym dochodów i wydat-
ków, ale zawiera elementy 
rzutujące na przyszłość. 
To, że w tym roku udało 
się znacząco zmniejszyć 
udział wydatków bieżących 
i zwiększyć wydatki in-
westycyjne w stosunku do 
wyjściowego projektu jest 

dobrą prognozą na lata na-
stępne. Doraźnie przełożyło 
się to, między innymi, na 
dużą ilość zrealizowanych 
inwestycji drogowych. Pra-
wie podwoiliśmy pierwotną 
kwotę przeznaczoną na dro-
gi a przecież budowa dróg 
jest najbardziej pożądaną 
i oczekiwaną przez miesz-
kańców inwestycją, bo de-

cyduje o jakości naszego 
życia.  

Natomiast od strony 
strategicznej wydaje mi się, 
że najważniejszą sprawą 
jest przedterminowe za-
kończenie procesu scalania 
gruntów, przeznaczonych 
pod działalność gospodar-
czą. 

Parking 
w centrum
W centrum Końskie brakuje parkingów. Na rogu 
ulic Warszawskiej i Spółdzielczej jest duży plac, 
który jest odpowiednim miejscem na utworzenie 
parkingu. 
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Nowa 
Wojewoda
Agata Wojtyszek jest już nowym wojewodą święto-
krzyskim. Nominację na ten urząd otrzymała z rąk 
premier Beaty Szydło. Agata Wojtyszek dotych-
czas była wicestarostą starachowickim, a wcze-
śniej dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10. W 
wolnych chwilach śpiewa w chórze.

Z inicjatywą stworzenia 
muzeum rapu i hip-hopu 
wyszedł  poseł Piotr Liroy-
-Marzec – legenda tego 
gatunku muzyki. Pomysł 
zyskał aprobatę prezyden-
ta  Kielc. Do ustalenia  po-
zostają kwestie lokalizacji 
oraz utrzymywania obiektu 

Powstanie 
muzeum w Kielcach?
Świętokrzyski poseł ruchu KUKIZ’15 Piotr Liroy-
-Marzec oraz prezydent miasta Wojciech Lubawski 
prowadzą rozmowy na temat możliwości powstania  
w Kielcach muzeum rapu i hip-hopu.

muzeum. Piotr Liroy-Ma-
rzec z projektem założenia 
w Kielcach muzeum rapu i 
hip-hopu nosił się od co naj-
mniej 10 lat. Wybrał Kielce, 
ponieważ istnieje tam silnie 
rozwinięta kultura muzycz-
na oraz tradycja hip-hopu. 
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Odpowie 
za posiadanie 
narkotyków
Starachowiccy funkcjonariusze zatrzymali 24-let-
niego mieszkańca gminy Wąchock. Mężczyzna 
posiadał w domu blisko 85 gramów suszu roślin-
nego, który wstępnie został zidentyfikowany jako 
marihuana. 
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Niech czas Bożego Narodzenia
upłynie w atmosferze miłości i rodzinnego ciepła,

a Nowy Rok obdaruje Wszystkich 
pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
i spełnienia wszystkich marzeń w 2016 roku

mieszkańcom Miasta i Gminy Końskie
życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Końskich 

Zbigniew Kowalczyk 

Burmistrz Miasta
Krzysztof Obratański

Zastępca Przewodniczącego
Lidia Wiśniewska

Zastępca Burmistrza
Krzysztof Jasiński

Zastępca Przewodniczącego
Marek Kozerawski

Zastępca Burmistrza
Marcin Zieliński

Na placu przy skrzy-
żowaniu ulic Spółdzielczej  
i Warszawskiej obecnie są 
parkowane samochody „na 
dziko”. Problem z zago-
spodarowaniem tego placu 
wynika z podziału własno-
ściowego. Na tak niewiel-
kim obszarze ulokowane 
są dwie działki Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej, 
jedna działka PSS Społem 
oraz jedna Gminy Końskie. 
Ułożenie wzajemne tych 

Parking 
w centrum
W centrum Końskie brakuje parkingów. Na rogu ulic Warszawskiej i Spół-
dzielczej jest duży plac, który jest odpowiednim miejscem na utworzenie par-
kingu. 

działek powoduje, że ża-
den z właścicieli nie może 
samodzielnie wykorzysty-
wać tego gruntu. Od dawna 
Gmina stara się te działki 
scalić. - Jesteśmy na dobrej 
drodze do dokonania za-
mian gruntowych zarówno 
z PSS Społem, jak i OSM. 
Jest uchwała Rady Miejskiej 
wyrażająca zgodę na taką 
zamianę, a także uchwała 
Rady PSS Społem dotyczą-
ca zamiany. Pozostaje tylko 

kwestia działki zamiennej 
dla Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej. Jeżeli rozwią-
żemy tę kwestię, będziemy 
mogli zaprojektować i zbu-
dować parking - tłumaczy 
Burmistrz Krzysztof Obra-
tański. Jeśli w pierwszym 
kwartale 2016 roku dojdzie 
do zamiany działek oraz 
wykonania dokumentacji 
technicznej, to w drugiej 
połowie roku parking zosta-
nie wybudowany.           KG

Przy ulicy Fabrycznej, w 
północno-wschodniej czę-
ści Końskich, wielu przed-
siębiorców ulokowało swo-
je firmy. Nic dziwnego, że 
przeszkadzała im ogromna 
ilość dziur oraz ciągłe bło-
to. Przedsiębiorcy zabiegali 
więc o budowę drogi. Przez 
ulicę Fabryczną przejeż-
dżają również goście Sali 
Bankietowej “U Motyla”. 
Do tej pory trasa do sali dla 
młodych par, uczestników 
zabaw weselnych czy kar-
nawałowych nie była kom-
fortowa. 

Przez kilka lat nie moż-

Budowa ulicy 
Fabrycznej 
na finiszu
W Nowym Roku do firm ulokowanych przy ulicy 
Fabrycznej w Końskich będzie już można dojechać 
bez przeszkód.

na było rozpocząć budowy 
ponieważ grunty, na któ-
rych znajdowała się droga 
należała do rodziny Tar-
nowskich. Jakiekolwiek 
działania można było pod-
jąć dopiero, gdy samorząd 
odkupił ten teren. Po zała-
twieniu wszelkich formal-
ności ogłoszono przetarg 
na wyłonienie wykonawcy 
zadania. Wygrała firma 
Bakamex z Kielc, która za-
pewnia, że do końca bieżą-
cego roku zakończy wszel-
kie prace i mieszkańcy będą 
mogli swobodnie poruszać 
się ulicą Fabryczną.

Ż e b y 
Radoszyce 
mogły uzy-
skać prawa 
m i e j s k i e , 
muszą speł-
nić kilka 
warunków.  
Dzięki zre-
a l i z o w a -
nym już in-
westycjom 
jest w 
g m i n i e 
n i e z b ę d -
na infra-
s t r u k t u r a 
techniczna: 
wodociągi 
i kanali-
zacja. Ra-
d o s z y c e 
p o s i a d a ją 
także wyodrębnione cen-
trum. Argumentem, który 
przemawia za odzyskaniem 
statusu miasta jest to, że 
miejscowość posiada herb 
zatwierdzony przez komi-
sję heraldyczną. Obecnie 
jest to największa wieś w 
województwie świętokrzy-
skim, która liczy ponad 17 
kilometrów kwadratowych 

Radoszyce 
starają się o prawa miejskie 
Radoszyce, które były przez pewien czas miastem, w 1869 roku utraciły pra-
wa miejskie. Obecnie pojawiła się szansa na ich przywrócenie. Był to główny 
temat poruszany podczas XII sesji Rady Gminy Radoszyce. 

powierzchni.  Aktualna 
liczba mieszkańców Rado-
szyc pozwalana na to, aby 
przekształcić je w miasto, w 
którym 2/3 ludności utrzy-
muje się z działalności po-
zarolniczej.

Jeśli Radoszyce stały-
by się miastem, mogłyby 
ubiegać się o środki z Unii 
Europejskiej, niedostępne 

dotychczas. 
D z i a ł a n i a , 
które były 
do tej pory 
prowadzone 
na terenie 
gminy: bu-
dowa dróg, 
chodników, 
o ś w i e t l e -
nia, budowa 
oczyszczalni, 
a także wpro-
w a d z e n i e 
selektywnej 
zbiórki odpa-
dów zwięk-
szają znacz-
nie szansę 
powrotu na 
listę miast w 
Polsce.

W ł a d z e 
gminy zamierzają prowa-
dzić na ten temat rozmo-
wy w sołectwach. Każdy 
mieszkaniec będzie miał 
możliwość wyrażenia swo-
jej opinii, a projekt nadania 
praw miejskich będzie prze-
głosowywany. Opinię musi 
wydać także Wojewoda 
Świętokrzyski. 
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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

będą dla Państwa wyjątkowym czasem

spędzonym wśród rodziny i przyjaciół

bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

a każdy dzień Nowego 2016 Roku 

przyniesie zdrowie, radość i nadzieję.

Dyrekcja i pracownicy 

Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich

Obrady Sejmiku Ziemi 
Odrowążów otworzył Ma-
rian Król, przewodniczący 
Rady Powiatu Koneckiego. 
Przedstawił on przybyłych 
samorządowców, wśród 
których znaleźli się Bogdan 
Soboń – Starosta Konecki, 
Maria Barbara Chomicz – 
Przewodnicząca Rady Po-
wiatu Opoczyńskiego, Józef 
Róg – Starosta Opoczyński, 
Paweł Krzysztof Wochniak 
– Przewodniczący Rady Po-
wiatu Przysuskiego, Marian 
Niemirski – Starosta Przy-
suski, Anita Gołosz – Prze-
wodnicząca Rady Powiatu 
Szydłowieckiego oraz Wło-
dzimierz Górlicki – Staro-
sta Szydłowiecki. 

Na sali pojawili się rów-
nież posłowie RP: Maria 
Zuba i Robert Telus, a także 
przedstawiciele władz wo-
jewództwa: Adam Jarubas 
– Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz 
Agata Binkowska, która 
jest członkiem Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskie-
go.

Jubileuszowy 
Sejmik Ziemi Odrowążów
Przedstawiciele czterech powiatów zebrali się na obradach Sejmiku Ziemi Odrowążów. Samorządowcy 
z powiatów koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego spotkali się w Centrum Konfe-
rencyjno-Szkoleniowym „Markiz” w Końskich. Podjęto 4 uchwały.

Oprócz starostów i rad-
nych powiatowych w ko-
neckim Markizie pojawiło 
się wielu burmistrzów i wój-
tów. - Ziemia Odrowążów, 
to inicjatywa powiatów.  
W sensie administracyj-
nym uzasadniona bliskimi 
historycznymi związkami 
tworzącymi pewną większą 
całość. Powiaty nie są sa-
motnymi wyspami, a two-
rzące je gminy odgrywają 
istotną rolę, szczególnie we 
współpracy ponadregional-
nej. Cieszę się z obecności 
władz gminnych, co ozna-
cza, że powiaty nie są pozo-
stawione same sobie. Życzę 
myślenia do przodu, a więc 
wyprzedzania zagrożeń  
i wykorzystywania szans 
- mówił Krzysztof Obra-
tański - Burmistrz MiG  
w Końskich. 

Jedna z przyjętych pod-
czas spotkania uchwał do-
tyczyła zaangażowania w 
działania zmierzające do 
modernizacji odcinka linii 
kolejowej L 25: Skarży-
sko Kamienna-Tomaszów 

Mazowiecki oraz jego 
elektryfikacji. - To z całą 
pewnością jeden z najtrud-
niejszych projektów, ale 
będzie on przecież służył 
nie tylko naszym powiatom 
– podkreśliła Maria Barba-
ra Chomicz. Zebrani byli 
zgodni co do tego, że mo-
dernizacja znacząco ułatwi 
transport wielkich ładun-
ków do zakładów działają-
cych w regionie. 

Kolejna podjęta uchwała 
dotyczyła wspólnych pro-
jektów promujących tury-
stykę i dziedzictwo kulturo-
we. Jedną z istniejących już 
form współpracy jest two-
rzenie periodyku „Ziemia 
Odrowążów”, który, pod re-
dakcją Dariusza Kowalskie-
go – naczelnika Wydziału 
Promocji Starostwa Konec-
kiego, opisuje wydarzenia  
z czterech powiatów.

Następna uchwała od-
nosi się do projektu wy-
dawnictwa - Atlas Ziemi 
Odrowążów. - Nie będzie 
to typowy atlas zawierają-
cy mapy naszych powiatów. 

Znajdzie się tam miejsce 
zarówno na historię jak  
i opis atrakcji turystycznych 
– tłumaczył Włodzimierz 
Górnicki.

Podjęto także uchwałę 
w sprawie realizacji wspól-
nych projektów wspierają-
cych przedsiębiorców dzia-
łających na terenie Ziemi 
Odrowążów. Proponowano 
organizację wspólnych tar-
gów, czy przygotowanie 
wspólnej oferty inwestycyj-
nej. Wspólnie warto dzia-
łać, a granice województw 
nie są żadną przeszkodą. 
Więzy krwi, pochodzenie 
ludności, zakładanie po-
szczególnych miejscowości, 
folklor, kultura utożsamiają 
nas do wspólnego działania  
- mówił Bogdan Soboń.

Uchwały wejdą w życie 
po przyjęciu ich przez po-
szczególne Rady Powiatu. 
Następny, VI  Sejmik Ziemi 
Odrowążów, którego orga-
nizatorem będzie powiat 
opoczyński, odbędzie się  
w czerwcu 2016 roku.

– Ustawa jest tak zapro-
jektowana, by do minimum 
ograniczyć ewentualne 
zamieszanie. Mamy wy-
starczającą liczbę miejsc 
w przedszkolach. Mamy 
wyznaczone terminy, po to 
by dyrektorzy szkół mogli 
przygotować się do zmian 
– powiedziała minister edu-
kacji. – Do 31 grudnia bę-
dziemy starali się o podpis 
Prezydenta pod ustawą – 
dodała.

Jakie zmiany, poza pod-
wyższeniem wieku rozpo-
czynania edukacji szkolnej, 
znajdują się w projekcie?

– Powracamy do zeró-
wek, czyli do obowiązko-
wej edukacji przedszkol-
nej dla dzieci 6-letnich. 
Wprowadzamy też zmiany 
dotyczące nadzoru peda-
gogicznego i kompetencji 
kuratora oświaty. Przywra-

7-latki do szkół
Anna Zalewska, minister edukacji narodowej 
przedstawiła projekt ustawy, który wprowadza 
obowiązek szkolny dla dzieci w wieku siedmiu lat.

camy weto kuratora oświaty 
w sprawie likwidacji szkół. 
Organ prowadzący, który 
będzie chciał zlikwidować 
szkołę będzie musiał mieć 
pozytywną opinię, czyli 
zgodę kuratora. Powierza-
my kompetencje ministro-
wi edukacji – to on będzie 
wybierał kuratora i wiceku-
ratora oświaty. Szczegóły 
konkursów będą określone 
w rozporządzeniu – tłuma-
czyły w trakcie konferencji 
prasowej minister Anna 
Zalewska i poseł Marzena 
Machałek.

– Dla nas bardzo waż-
na jest wolność rodziców, 
prawo wyboru. Ta ustawa 
została przygotowana na 
wniosek Polaków – powie-
działa szefowa MEN.

MAT na podst. MEN

Z inicjatywą stworzenia 
muzeum rapu i hip-hopu 
wyszedł  poseł Piotr Liroy-
-Marzec – legenda tego 
gatunku muzyki. Pomysł 
zyskał aprobatę prezyden-
ta  Kielc. Do ustalenia  po-
zostają kwestie lokalizacji 
oraz utrzymywania obiektu 
muzeum. Piotr Liroy-Ma-
rzec z projektem założenia 
w Kielcach muzeum rapu i 
hip-hopu nosił się od co naj-
mniej 10 lat. Wybrał Kielce, 
ponieważ istnieje tam silnie 
rozwinięta kultura muzycz-
na oraz tradycja hip-hopu. 
Wcześniej jednak nie było 
spodziewanego zaintere-
sowania projektem. Gdyby 
do realizacji jego planów 
doszło kilka lat wcześniej, 
Kielce byłyby pierwszym 
miastem na świecie, w któ-

Powstanie muzeum w Kielcach?
Świętokrzyski poseł ruchu KUKIZ’15 Piotr Liroy-Marzec oraz prezydent mia-
sta Wojciech Lubawski prowadzą rozmowy na temat możliwości powstania  
w Kielcach muzeum rapu i hip-hopu.

rym funkcjonowałoby takie 
muzeum. Obecnie placów-
ka tego typu funkcjonuje 
już w Nowym Jorku w Sta-
nach Zjednoczonych. 
 Według koncepcji Liroya 
działalność kieleckiego 
muzeum ma obejmować 
kulturę hiphopową w jej 
ogólnoświatowym wymia-
rze w przeciwieństwie do 
tej w Nowym Jorku, która 
jest poświęcona jedynie 
scenie amerykańskiej. Pla-
ny zakładają wybudowanie 
muzeum z salą koncertową 
i pewnego rodzaju klubem. 
Według założeń można by 
było skupić różne środowi-
ska muzyczne, bo rap czer-
pie z wielu stylów muzycz-
nych oraz tradycji.

 Placówka taka 
nadała by Kielcom status 

stolicy rapu, a jednocześnie 
byłaby dobrą inwestycją fi-
nansową oraz promocyjną 
dla miasta w skali świata. 
W planach jest przeprowa-
dzenie konsultacji z miesz-
kańcami, by mogli wyrazić 
swoje zdanie.

KG



Wieści4
www.gazeta-wiesci.plWRelacje

W poniedziałkowe 
przedpołudnie przed ko-
neckim magistratem zebrali 
się najmłodsi mieszkańcy 
miasta, pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy Końskie 
oraz samorządowcy, aby 
wspólnie zainaugurować 
okres świąteczny. Wspólne 
kolędowanie wprowadziło 
wszystkich zgromadzonych 
w świąteczny nastrój. Sym-
bolicznego zapalenia choin-
kowych lampek dokonały 
przedszkolaki. 

Burmistrz Krzysztof 
Obratański oraz Starosta 
konecki Bogdan Soboń 
złożyli wszystkim zgroma-
dzonym serdeczne życze-
nia świąteczne. Burmistrz 
podkreślił, że magia Świąt 
Bożego Narodzenia nie ma 

Choinka przed magistratem
W Parku Miejskim w Końskich po raz pierwszy od kilku lat stanęła wysoka choinka świąteczna. 15 grud-
nia w obecności dzieci z koneckich przedszkoli, samorządowców oraz pracowników Urzędu Miasta i 
Gminy Końskie uroczyście zapalono lampki na świątecznym drzewku.

Pięć lat temu z inicjaty-
wy magistratu koneckiego 
powstała koncepcja przebu-
dowy targowicy. Zakładała 
ona budowę zadaszonego  
i uporządkowanego rozkładu 
stoisk, które miały znajdo-
wać się między dwoma bu-
dynkami wzorowanymi na 
dawnym annotargu. Według 
założeń kupcy mieli mieć 
do dyspozycji stanowiska 
z dostępem energii, wody  
i kanalizacji. Zakładano, że 
będzie 220 takich stanowisk, 
czyli o 80 więcej niż dotych-
czas. Koncepcja przebudowy 
spotkała się z pozytywnymi 
opiniami nie tylko handlu-
jących, ale też osób, które 
robią tam zakupy. Niestety 
dokumentacja techniczna  

Przebudują 
targowicę?
W budżecie miasta i gminy Końskie na rok 2016 nie 
ma zagwarantowanych pieniędzy na przebudowę 
targowicy. Koncepcja przebudowy, która powsta-
ła w 2010 roku wymaga pewnych zmian, ponieważ 
działają w pobliżu dwa hipermarkety i spada liczba 
klientów. 

z 2010 r. straciła ważność.  
W okolicy targowicy powsta-
ły dwa hipermarkety, które 
przejęły część klientów.

Nie ma zagwarantowa-
nych pieniędzy w przyszło-
rocznym budżecie miasta i 
gminy, na przebudowę tar-
gowicy. Władze skupiają 
się głównie na możliwości 
uzyskania dofinansowań 
na budowę dróg. Będą zaś 
rozważać przebudowę ko-
neckiej targowicy, ale taki 
remont oznacza  wyłącze-
nie tamtejszego handlu. 
Obawa jest też taka, że jeśli 
zamknie się czasowo han-
del w targowicy, klienci 
mogą już nie wrócić po jego 
wznowieniu.

KG

Obecnie policjanci za-
rabiają średnio 4 372 zł. 
Od nowego roku ich pensja 
wzrośnie o 201 zł (wraz z 
miesięczną równowartością 
nagrody rocznej). Zaś śred-
nie wynagrodzenie funk-
cjonariuszy Straży Granicz-

Podwyżki 
dla służb MSWiA
Od nowego roku funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu będą zarabiać więcej.

nej w 2016 r. wzrośnie o 203 
zł. Jeśli chodzi o wynagro-
dznie funkcjonariuszy Pań-
stwowej Straży Pożarnej, to 
obecnie wynosi ono średnio 
4280 zł. Po nowym roku 
będą otrzymywali 4478 zł.

W projekcie budżetu na 

rok 2016 r. dla Biura Ochro-
ny Rządu przeznaczono do-
datkowe 5 mln 174 tys. zł na 
wynagrodzenia. Przeciętna 
pensja pracowników BOR-u 
wzrośnie o 209 zł. Obecnie 
funkcjonariusze BOR zara-
biają średnio 4 539 zł.

REKLAMA

www.mluksus.pl

VAT8% 

żadnego odpowiednika, że 
są to najbardziej rodzin-
ne święta. Najważniejsze 
tego dnia były dzieci i do 
nich kierowano większość 

słów. Życzono maluchom, 
aby znaleźli pod choinką 
wszystkie prezenty, jakie 
sobie wymarzyli. Na zakoń-
czenie uroczystości miko-

łaje i śnieżynki częstowały 
wszystkich słodkościami.

Obecnie policjanci za-
rabiają średnio 4 372 zł. 
Od nowego roku ich pensja 
wzrośnie o 201 zł (wraz z 
miesięczną równowarto-
ścią nagrody rocznej). Zaś 
średnie wynagrodzenie 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej w 2016 r. wzro-
śnie o 203 zł. Jeśli chodzi 

o wynagrodzenie funkcjo-
nariuszy Państwowej Stra-
ży Pożarnej, to obecnie 
wynosi ono średnio 4280 
zł. Po nowym roku będą 
otrzymywali 4478 zł.

W projekcie budżetu 
na rok 2016 r. dla Biura 
Ochrony Rządu przezna-
czono dodatkowe 5 mln 

174 tys. zł na wynagrodze-
nia. Przeciętna pensja pra-
cowników Biura Ochrony 
Rządu wzrośnie o 209 zł. 
Obecnie funkcjonariusze 
Biura Ochrony Rządu za-
rabiają średnio 4 539 zł.

MAT
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Wydarzenia

Życzymy Państwu zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością, 

a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia
spełniają się w każdym momencie.

Aby 2016 Rok był szczęśliwy w osobiste doznania, 
spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe 

oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. 

Wesołych Ś
wiąt

www.osm.konskie.pl

ŻYCZĄ 
ROLNICY I ZARZĄD OKRĘGOWEJ 

SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W KOŃSKICH

Decyzja premier Beaty 
Szydło przecięła medial-
ne spekulacje dotyczące 
objęcia tego stanowiska 
przez innych kandydatów. 
Bowiem w gronie kandy-
datów zgłoszonych przez 
władze świętokrzyskiego 
Prawa i Sprawiedliwości 
obok Agaty Wojtyszek, 
byli także  Janusz Knap  
i Zbigniew Koniusz. 

Pani Premier zazna-
czyła w swojej wypowie-
dzi podczas nominacji, że 
nowi wojewodowie muszą 
współpracować z samo-
rządami.

- Samorząd to wielkie 

Nowa Wojewoda
Agata Wojtyszek jest już nowym wojewodą świętokrzyskim. Nominację na 
ten urząd otrzymała z rąk premier Beaty Szydło. Agata Wojtyszek dotychczas 
była wicestarostą starachowickim, a wcześniej dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej nr 10. W wolnych chwilach śpiewa w chórze.

osiągnięcie Polski, dzię-
ki któremu w regionach 
realizuje się wiele wspa-
niałych zadań i inwesty-
cji– powiedziała Beata 
Szydło. 

Zapytany przez nas 
o opinię na temat nowej 
Wojewody Burmistrz 
Końskich Krzysztof 
Obratański stwierdził                                 
– Jestem przekonany, że to 
dobry wybór, ta nominacja 
to także sygnał, że sprawy 
samorządu terytorialnego 
w województwie święto-
krzyskim znajdą właściwe 
miejsce, pani wojewoda 
Agata Wojtyszek w do-

tychczasowej działalności 
samorządowej potrafiła 
zręcznie gromadzić wokół 
swoich projektów innych 
samorządowców, wyka-
zywała się taktem i kon-
sekwencją w działaniu.                            
Nowa Wojewoda z wy-
kształcenia jest matema-
tykiem, ma doświadczenie 
samorządowe bowiem była 
radną i wicestarostą po-
wiatu starachowickiego.  
Pani Wojewoda była jed-
ną z dwóch kobiet, wśród 
szesnastu dotychczas 
nowo mianowanych woje-
wodów.

MAT
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Ośrodek Sportu  
i Rekreacji ma ogromny 
dług wobec gminy Koń-
skie. Można powiedzieć, 
że znajduje się na skraju 
bankructwa. Zostanie za-
tem zlikwidowany?

Decyzja już zapadła. Na 
najbliższej sesji Rady Miej-
skiej zostanie przedstawio-
ny radnym projekt uchwały 
w sprawie likwidacji OSiR 
spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością, która 
powstała w latach 90-tych. 
Gmina jest jedynym udzia-
łowcem w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. Głównym za-
daniem spółki jest admini-
strowanie terenami publicz-
nymi oraz nadzorowanie 
kąpieliska w Sielpi Wielkiej. 
Poza sferą użyteczności pu-
blicznej, spółka prowadzi 
działalność gospodarczą 
polegającą na prowadzeniu 
ośrodka wypoczynkowego. 
W ostatnich latach spółka 
wykazywała straty, z roku 
na rok maleją jej przycho-
dy, rosną zobowiązania, 
a koszty pozostają na nie-

Stawiamy na sport
Sport i oświata są to dziedziny bliskie mieszkańcom miasta i gminy Końskie. Aktualną kwestią jest reorganizacja Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych. 
Mieszkańców niepokoją również głosy o upadłości Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poruszymy te kwestie w rozmowie z Krzysztofem Jasińskim – zastępcą Bur-
mistrza Miasta i Gminy Końskie.

zmienionym poziomie. 
Mimo dokonania licznych 
prac modernizacyjnych 
obiektów zarządzanych 
przez spółkę, jej dochody 
rokrocznie się zmniejszają. 
Na pogorszenie sytuacji fi-
nansowej spółki ma wpływ 
konkurencja na rynku hote-
larskim. Oferta podmiotów 
prowadzących ośrodki wy-
poczynkowe w Sielpi jest 
dużo bardziej atrakcyjna 
dla potencjalnych klientów, 
co sprawia, że spółka nie 
wytrzymuje konkurencji. 
Przeprowadzone analizy fi-
nansowe nie wskazują, by w 
najbliższym czasie sytuacja 
spółki miała ulec poprawie, 
dlatego też zapadła decyzja 
o likwidacji. Niezależnie od 
podjęcia uchwały spółka 
będzie funkcjonowała w se-
zonie letnim. 

W listopadzie br. 
na nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Koń-
skich podjęliśmy decyzję  
o wydzieleniu z Miejskiego 
Zarządu Obiektów Sporto-
wych zakładu budżetowego 

czyli Pływalni Miejskiej 
oraz powołaliśmy nową 
jednostkę budżetową, któ-
ra będzie się nazywała Za-
rząd Obiektów Sportowych 
i Rekreacyjnych. Nowo 
powołana jednostka przej-
mie część pracowników  
z MZOS i będzie zajmo-
wała się utrzymaniem 

wszystkich obiektów spor-
towych na terenie miasta  
i gminy łącznie z placami 
zabaw w wielu sołectwach 
oraz placami zabaw przy 
szkołach, które wymaga-
ją stałej konserwacji, pie-
lęgnacji i dbałości o stan 
techniczny. Jesteśmy na 
etapie formowania zakre-
su finansowo-rzeczowego 
czyli przyporządkowania 
jednostkom takich środków, 
które pozwolą na utrzyma-
nie pracowników oraz na 
zakup niezbędnego sprzętu 
do utrzymania tych obiek-
tów. 

Burmistrz Obratański 
podjął decyzję, że żaden 
z pracowników w wyni-
ku reorganizacji nie straci 
pracy. Osoby, które były 
zatrudnione w Miejskim 
Zarządzie Obiektów Spor-
towych częściowo znajdą 
zatrudnienie w Pływalni 
Miejskiej, a częściowo w 
tej nowej jednostce samo-
rządowej. Nikt więc na tych 
zmianach nie straci.

 
Zakład Obiektów 

Sportowych i Rekreacyj-
nych byłby jednostką 
utworzoną w formie spół-
ki?

Nie. Będzie to jed-
nostka budżetowa, któ-
ra będzie mieć przycho-
dy oraz otrzymywać  
z miasta dotacje pokrywają-

ce bieżące koszty utrzyma-
nia. Jest to najbezpieczniej-
sza formuła dla tej jednostki 
funkcjonowania ze względu 
na to, że trudno dzisiaj 
zakładać czy przychody   
z funkcjonowania hali spor-
towej czy lodowiska po-
zwolą na utrzymanie tych 
obiektów. Na pewno zaś po-
zwolą na to środki z dotacji.

 
Czyli władze miasta 

i gminy Końskie, zdają 
sobie sprawę z potrzeby 
funkcjonowania sportu? 
Choć nie jest to mały wy-
datek...

Jeśli chodzi o finanso-
wanie sportu staramy się 
robić to w zakresie możli-
wości budżetu miasta i gmi-
ny. Wspieramy w znacznym 
stopniu kluby sportowe na 
naszym terenie. Są to dzia-
łania o charakterze stałym. 
Na wsparcie klubów i utrzy-
manie obiektów sportowych 
przeznaczamy blisko 2 mln 
zł. Przyznajemy również 
stypendia sportowe, które 
pozwalają na stabilne funk-
cjonowanie sportowca bio-
rącego udział w rozgryw-
kach sportowych w różnych 
dyscyplinach sportu.

 
Jeśli chodzi o szkolnic-

two mówi się wiele o zmia-
nach naboru sześciolatków 
do szkół oraz o powrocie 
do obowiązku szkolnego 

dla dzieci w wieku 7 lat. 
Jak zapatruje się Pan na 
tę kwestię?

Niezręcznie jest wypo-
wiadać się z punktu widze-
nia samorządowca w od-
niesieniu do decyzji, które 
z jednej strony już zapadły, 
a z drugiej będą zapadać. 
Rząd PO i PSL pozosta-
wił po sobie zmianę zapisu  
w ustawie o systemie 
oświaty, wprowadzając 
obowiązek szkolny dla sze-
ściolatków. Jesteśmy więc 
po fakcie, bo 1 września 
wszystkie sześciolatki po-
szły do szkół. Kolejną pro-
pozycją jest zapis, który 
mówi o tym, że klasy „0” 
mają wrócić ze szkół do 
przedszkoli. Pociąga to za 
sobą zmiany o charakterze 
organizacyjnym. Przenie-
sienie zerówki do przed-
szkola  powoduje, że trzeba 
spełnić wszystkie wymaga-
nia m.in. w zakresie BHP, 
gdzie niezbędna będzie opi-
nia Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej a także opinia 
Państwowej Straży Pożar-
nej. Powiększenie struktury 
organizacyjnej przedszkola 
o zerówkę sprawia że trze-
ba wydzielić oddzielne sale 
lekcyjne, na co potrzebne są 
znaczne środki finansowe.  

Rozmawiała
Agnieszka Wilczyńska         

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego 
Narodzenia będzie dla Państwa okazją 

do spędzenia miłych chwil, w gronie najbliższych, 
w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości 

a Nowy 2016 Rok niech stanie się 
czasem spełnionych marzeń i nadziei.

Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego 

Adam Jarubas

Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego 
Agata Binkowska
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Zmiana alimentów może polegać zarówno na ich 
podwyższeniu, jak i obniżeniu. W każdym przypad-
ku jest to jednak „sprawa o alimenty”. Z wnioskiem o 
zmianę np. o podwyższenie ustalonego stosunku ali-
mentacyjnego może wystąpić jedna ze stron do sądu 
właściwego dla miejsca zamieszkania małoletnich. 
Zgodnie z art. 138 KRIO z pozwem o podwyższenie ali-
mentów można wystąpić w sytuacji, w której nastąpiła 
zmiana stosunków. 

Przywołana zmiana stosunków jest warunkiem 
dochodzenia podwyższonych alimentów  i  może ona 
dotyczyć wzrostu usprawiedliwionych potrzeb upraw-
nionego oraz zwiększenia się możliwości zarobkowych 
zobowiązanego. Warunkiem jest również to, że dotych-
czas zasądzona kwota alimentów nie zaspokaja w cało-
ści usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Należy 
również zwrócić uwagę na to, że sam wzrost możliwości 
zarobkowych zobowiązanego nie przesądza o możliwo-
ści i zasadności skutecznego wniesienia powództwa o 
podwyższenie alimentów. 

Sąd dokonując oceny tego, czy zostały spełnione 
przesłanki podwyższenia alimentów dokona oceny 
stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wy-
roku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w 
dacie orzekania o ich podwyższeniu. Ocena ta dotyczy 
zakresu zarówno potrzeb uprawnionego, czyli wykaza-
nia ile kosztuje utrzymanie uprawnionego, czyli pod-
stawowych potrzeb uprawnionego jak wyżywienie, 
ubranie czy edukacja, ale i zakresu potrzeb, które nie 
są zaspokojone a mogłyby być z uwagi na możliwości 
zarobkowe zobowiązanych. Sąd oceni również upływ 
czasu pomiędzy wydaniem pierwszego wyroku, a datą 
złożenia powództwa o podwyższenie alimentów. Ty-
tułem przykładu zmiany sytuacji można wskazać na 
zwiększenie się zakresu usprawiedliwionych potrzeb 
uprawnionego związanych z wydatkami na leczenie, 
rehabilitację, wyjazd na studia, czy też zwiększeniem 
wydatków wynikających z konieczności zapewnienia 
stałej opieki pielęgnacyjnej. Z kolei przykładem zmiany 
stosunków wpływającej na obniżenie obowiązku ali-
mentacyjnego może być choroba dłużnika, konieczność 
realizacji obowiązku alimentacyjnego względem dziec-
ka z nowego związku, utrata pracy w konsekwencji 
zwolnień grupowych. W pozwie okoliczności te należy 
przytoczyć, opisać i uzasadnić.  Opisując sytuację ma-
łoletniego należy odnieść się do konkretnych sytuacji 
i potrzeb oraz wydatków, które są uzasadnione w celu 
zapewnienia mu rozwoju adekwatnego do jego zdrowia, 
możliwości intelektualnych i emocjonalnych zestawia-
jąc je z możliwościami zarobkowymi zobowiązanych.  
Zgodnie z tezą wyroku SN z dnia 26 marca 1969 r., III 
CRN 54/69: „Przy ocenie, czy zachodzą przesłanki do 
zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku 
alimentacyjnego w myśl art. 138 k.r.o., należy brać pod 
uwagę wszelkie okoliczności mogące świadczyć o zmia-
nie stosunków, a zwłaszcza możliwości zarobkowych i 
majątkowych stron.”

Adwokat Agnieszka Bienias

Ekspert radzi

Jak podwyższyć 
alimenty na dzieci 

Relacje

§
Obecnie, osoba pracu-

jąca na podstawie kilku 
umów zlecenia, podlega 
obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rento-
wym z tytułu umowy, która 
zawarta została najwcze-
śniej. Zleceniobiorca może 
jednak dobrowolnie na 
swój wniosek, zostać objęty 
ubezpieczeniami emerytal-
nym i rentowymi również z 
pozostałych, wszystkich lub 
wybranych umów zlecenia 
lub zmienić tytuł do ubez-
pieczeń, bez względu na 
wysokość wynagrodzenia. 

Oskładkowanie 
umów zlecenia
Od 2016 roku wejdą w życie zmiany dotyczące oskładkowania umów zlecenia.

Prowadzi to do wielu nad-
użyć. Zleceniodawcy, aby 
uniknąć opłacania składek 
adekwatnych do uzyskiwa-
nych przez zleceniobior-
ców przychodów zawierają 
ze zleceniobiorcami dwie 
umowy: jedną na niższą 
kwotę, od której to odpro-
wadzają niskie składki na 
ubezpieczenia społeczne 
i drugą na wyższą kwotę, 
która nie jest oskładkowa-
na.

Znowelizowana ustawa 
zmienia zasady oskładko-
wania umów zlecenia. Od 

nowego roku osoba speł-
niająca warunki do objęcia 
obowiązkowo ubezpiecze-
niami emerytalnym i ren-
towymi z tytułu wykony-
wania jednocześnie kilku 
umów zlecenia, również 
zawartych z tym samym 
zleceniodawcą, będzie pod-
legała obowiązkowo ubez-
pieczeniom z każdej umo-
wy zlecenia do momentu 
uzyskania, w wyniku su-
mowania, przychodu w wy-
sokości co najmniej mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę, oczywiście, o ile taki 

przychód uzyskuje. Zwol-
niony będzie tylko zlece-
niobiorca, który przedstawi 
zleceniodawcy dokumenty, 
z których będzie wynikał 
brak konieczności opłaca-
nia składek.

Odpowiedzialność za 
rozliczenie z ZUS, tak jak 
dotychczas, będzie ponosił 
płatnik. Ponadto, od 2016 
roku ZUS, jeżeli będzie 
taka potrzeba, pomoże zwe-
ryfikować prawidłowość 
rozliczania składek.

MAT na podst. MPiPS

Pieniądze przyznane zosta-
ły w ramach programu „Praca 
dla młodych” na lata 2016-2018. 
Środki będą sukcesywnie wy-
dawane w kolejnych latach na 
realizację programu wsparcia 
dla młodych bezrobotnych – do 
30 roku życia. 31 mln zł zapla-
nowano na rok 2016, oraz po 46 
mln na kolejne dwa lata. Zarząd 
Województwa Świętokrzyskie-
go dokonał podziału środków 
programu dla powiatów w 
oparciu o kryteria opracowane 
przez Wojewódzki Urząd Pra-
cy. 

Nowe miejsca pracy
123 miliony złotych trafią do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dzięki nim powstanie minimum 
5 tysięcy nowych miejsc zatrudnienia w województwie świętokrzyskim. 

W ramach programu 
pracodawcy będą mogli sta-
rać się o refundację części 
kosztów poniesionych na 
wynagrodzenia, nagrody 
oraz składki na ubezpiecze-
nia społeczne zatrudnianych 
osób poniżej 30 roku życia, 
przez okres roku. Będą mieli 
obowiązek zatrudnienia bez-
robotnego z własnych środ-
ków na kolejne 12 miesięcy. 
Dzięki temu dofinansowaniu 
powinno powstać około 5 ty-
sięcy nowych miejsc pracy. 

KG

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 

Nowym  2016 Roku

Redakcja
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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

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku 2016 składamy Państwu najserdeczniejsze 

życzenia Świąt pełnych rodzinnego ciepła, wzajemnej 
życzliwości oraz wszelkiej radości z narodzenia Bożej Dzieciny.

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu to, co najcenniejsze 
– dobre zdrowie, miłość najbliższych oraz spełnienie wszelkich 

osobistych i zawodowych planów. 

W zależności od regio-
nu i tradycji rodzinnych 
zestaw wigilijnych potraw 
bywa różny. Jakie są Pana 
ulubione potrawy poda-
wane podczas wigilijnej 
kolacji?

Potrawą, bez której nie 
wyobrażam sobie Wigi-
lii, jest karp po królewsku, 
którego przygotowujemy 
wspólnie z żoną. Jest to 
smażona ryba, do której  
robi się zalewę ze śmieta-
ny, płatków migdałowych, 
rodzynek i startego żółtego 
sera z dodatkiem pieprzu. 
Kawałki usmażonego kar-
pia układa się w brytfan-
nie i zalewa masą śmieta-
nową , a następnie zapieka  
w piekarniku. To przepysz-
ne danie można jeść na cie-
pło, jak i na zimno. Ja prefe-
ruje jednak na ciepło.

Warto rozpowszechnić 
tę potrawę z tego względu, 
że odmiana karpia królew-
skiego została wyhodowana 
przez profesora Franciszka 
Staffa w Rudzie Maleniec-
kiej.

Daniem, które kojarzy 
mi się ze smakami dzieciń-
stwa, jest karp po polsku. 
Przyrządzała go zawsze 
moja mama. Tradycyjnie 
w tym roku wybieramy się 
na wigilię właśnie do niej, 

Magia rodzinnych Świąt
Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi świętami w ciągu roku. 
Zagonieni przez cały rok ludzie, w tych dniach odkładają na bok troski i zmar-
twienia, by spędzić czas z rodziną i bliskimi. O magii i przeżywaniu świąt 
rozmawiamy ze Starostą Koneckim Bogdanem Soboniem.

która na pewno przyrządzi 
tę potrawę. Aby danie za-
chwycało smakiem, należy 
najpierw zasmażyć na ma-
śle marchewkę, pietruszkę  

i cebulę. Następnie te wa-
rzywa zalać wrzątkiem, 
dodać kawałki karpia  
i zagotować.  Dzięki temu 
powstaje przepyszna zupa 

rybna. Jemy ją z własno-
ręcznie robionym makaro-
nem.

Obowiązkowo na świą-
tecznym stole musi pojawić 
się smażony karp, a także 
pierogi z kapustą i grzy-
bami, barszczyk czerwony  
z uszkami lub zupa grzy-
bowa z łazankami, śledzie  

z orzechami i żurawiną, jak 
również z pomidorami i ro-
dzynkami.

Według tradycji nie-
odłączną częścią wieczoru 
wigilijnego jest wspólne 
śpiewanie kolęd.  Które 
kolędy są najbliższe Pań-
skiemu sercu?

Bardzo lubię kolędę 
autorstwa Franciszka Kar-
pińskiego „Bóg się rodzi”. 
Powstała ona w okresie sen-
tymentalizmu polskiego, 
czyli okresu przed romanty-
zmem. Bliska mojemu sercu 
jest też przepiękna kolęda, 
która pochodzi z Niemiec, 
„Cicha Noc”. Trzecią ulu-
bioną jest taka standardowa 
kolęda, która jest śpiewana 
w całej Polsce – „Wśród 
Nocnej Ciszy”. Te trzy lubię 

najbardziej, natomiast śpie-
wamy ich znacznie więcej. 
Jest w naszej rodzinie taka 
tradycja, że po wieczerzy 
wigilijnej nadchodzi czas, 
kiedy śpiewamy kolędy 
przy choince.

Jakie inne zwyczaje 
związane ze Świętami są 
obecne w Pana rodzinie?

Nie może być Bożego 
Narodzenia bez choinki. 
Drzewko musi być żywe. 
Co roku pamiętamy także 
o sianku pod obrusem. At-
mosfera Wigilii jest niepo-
wtarzalna. Czekamy na nią 
cały rok.

Myślę, że rodzina jest 
fundamentem w życiu, 
najważniejszą wartością. 
Święta są takim czasem, 
gdzie te więzi rodzinne są 
podtrzymywane. Zabie-
gani, zajęci wieloma spra-
wami życia codziennego,  
w trakcie Świąt odkładamy 
na bok te mniej istotne kwe-
stie i skupiamy się na tym 
co naprawdę ważne – na 
rodzinie.

Zwyczajem w naszej ro-
dzinie jest to, że w pierwszy 

dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia po obiedzie, jeśli 
warunki atmosferyczne po-
zwalają, idziemy wszyscy 
na spacer. Mamy cztery psy 
rasy Alaskan Malamute, 
więc są one szczęśliwe, gdy 
zabieramy je ze sobą.

W domu rodzinnym, je-
śli na święta spadł śnieg, ko-

niecznie organizowaliśmy 
kulig. Jest to najbardziej 
udana rozrywka okresu zi-
mowego. W „Popiołach” 
Stefana Żeromskiego nawet 
średnio zamożna szlachta 
jechała saniami od dwo-
ru do dworu odwiedzając 
kuzynów czy dalszych 
krewnych do momentu, aż 
stopniał śnieg. Słynny ku-
lig opisany jest w Potopie, 
kiedy Oleńka z Kmicicem 
jadą na przejażdżkę sania-
mi wyłożonymi skórami  
z niedźwiedzia polarnego. 
Kuligi są bardzo popularną, 
przyjemną rozrywką zimo-
wą, często praktykowaną  
w mojej rodzinie.

Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał 
Wojciech Adam Michalak
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Spośród wielu zreali-
zowanych zadań w mijają-
cym roku, proszę wskazać 
jedno, z którego jest Pan 
najbardziej zadowolony?

Niezwykle trudno jest 
mi wskazać tylko jedno ta-
kie zadanie. Przede wszyst-
kim jestem zadowolony  
z takiego kształtu, jaki uda-
ło się nadać tegoroczne-
mu budżetowi. Budżet jest 
wprawdzie planem rocz-
nym dochodów i wydat-
ków, ale zawiera elementy 
rzutujące na przyszłość. 
To, że w tym roku udało 
się znacząco zmniejszyć 
udział wydatków bieżących 
i zwiększyć wydatki in-
westycyjne w stosunku do 
wyjściowego projektu jest 
dobrą prognozą na lata na-
stępne. Doraźnie przełożyło 
się to, między innymi, na 
dużą ilość zrealizowanych 
inwestycji drogowych. Pra-
wie podwoiliśmy pierwotną 
kwotę przeznaczoną na dro-
gi a przecież budowa dróg 
jest najbardziej pożądaną 
i oczekiwaną przez miesz-
kańców inwestycją, bo de-
cyduje o jakości naszego 
życia.  

Natomiast od strony 
strategicznej wydaje mi się, 
że najważniejszą sprawą 
jest przedterminowe za-
kończenie procesu scalania 
gruntów, przeznaczonych 
pod działalność gospodar-
czą. Kiedy rozpoczynali-
śmy w latach 2003 - 2004 
roku prace nad nowymi 
terenami przemysłowymi 
między Końskimi a Kor-
nicą znaczna większość  
z ponad 103 ha gruntów 
była własnością prywatną. 
W ciągu 8 lat udało nam się 
odkupić od właścicieli nie-
mal połowę tej powierzchni. 
Przygotowany w 2009 roku 
wniosek o dofinansowanie 
uzbrojenia wraz z przy-
gotowaną dokumentacją 
techniczną został pozytyw-
nie oceniony przez Zarząd 
Województwa Świętokrzy-
skiego, co zaowocowało 
przyznaniem dotacji na ten 
cel. Według pierwotnego 
założenia prace scalenio-
we gruntów obejmujących 
około 700 rozproszonych 
działek, miały przebiegać 

Współpraca buduje
Kończy się rok kalendarzowy, ale również mija rok kadencji Burmistrza Krzysztofa Obratańskiego. Jest 
to doskonały czas na podsumowanie tego okresu.

równolegle z ich uzbraja-
niem. Z różnych względów 
rozminęły się one w czasie 
i w latach 2011-2012 gmina 
zbudowała drogi, wodocią-
gi, kanalizację i oświetle-
nie, natomiast samo scale-
nie zostało zlecone dopiero 
w 2013 roku, z planowanym 
terminem zakończenia 30 
listopada br. Udało nam się 
jednak prace te zakończyć 
prawie pół roku wcześniej. 
Jest to niezwykle ważne, 
bo z 700 rozproszonych 
działek, utworzono dział-
ki skonsolidowane o po-
wierzchni nie mniejszej niż 
20 arów - największa liczy 
ponad 30 ha. Teren ten zo-
stał objęty specjalną strefą 
ekonomiczną. Obecnie są 
już sprzedawane pierwsze 
uzbrojone działki. Z pew-
nością zaowocuje to oży-
wieniem gospodarczym, co 
w następstwie przełoży się 
na nowe miejsca pracy.

A czego nie udało się 
zrealizować?

Nie mogę sobie pogratu-
lować sukcesu, jeżeli chodzi 
o relacje z Radą Miejską. 
Zanim złożyłem ślubowa-
nie, część Rady Miejskiej 
zawiązała koalicję skupioną 
wokół mojego poprzednika. 
Wszyscy radni mają mandat 
społeczny. Niestety, w roz-
mowach o organizacji pra-
cy nowej Rady pominięto 
radnych z Prawa i Sprawie-
dliwości oraz ze Stowarzy-
szenia „Samorządni Ziemi 
Koneckiej”. Wbrew logice 
wyborów w okręgach jed-
nomandatowych koalicja 
Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej z Platformą Oby-
watelską działa w sposób -  
w mojej ocenie – zaprzecza-

jący idei samorządu. Prze-
kłada się to na trudności 
w podejmowaniu decyzji, 
które wydają mi się ważne  
z punktu widzenia intere-
sów gminy.

Końskie to miasto  
z tradycjami przemysło-
wymi. Czy jest szansa, 
żeby działające tutaj za-
kłady produkcyjne prze-
trwały?

Końskie położone jest  
w północnej części woje-
wództwa świętokrzyskie-
go, w której kontynuowane 
są tradycje przemysłowe  
z okresu międzywojenne-
go. Miasto przeżyło bardzo 
ciężko okres transformacji, 
który pociągnął za sobą 
upadek wielu zakładów 
przemysłowych. Zakła-
dy metalurgiczne Zamtal  
w połowie lat 70., w szczy-
towym okresie swojego 
rozwoju, zatrudniały 3500 
pracowników, w Konec-
kich Zakładach Odlewni-
czych pracowało 2400 osób 
a w „Kowencie” około 700. 
Były to jednak zakłady 
wpisane w ogólnokrajowy 
system powiązany z RWPG 
i wraz z jej rozpadem tra-
cił dotychczasowe rynki. 
Pojawiła się konkurencja 
a nowe warunki rynkowe 
wymuszały bardziej ela-
styczne podejście zarówno 
do produkcji, jak i sposobu 
organizacji pracy.

Końskie ma przewagę 
nad innymi miastami, po-
nieważ niemal od zawsze 
istniała tutaj tradycja pry-
watnej przedsiębiorczości. 
W bardzo trudnych warun-
kach w Polsce Ludowej, 
rozwijało się tutaj niezwy-
kle dynamiczne rzemiosło. 

Umiejętności porusza-
nia się w sferze biz-
nesu i organizowania 
sobie pracy, pozwoliły 
mieszkańcom Koń-
skich przetrwać trud-
ny początek lat 90. Od 
strony strategicznej 
reorientacji kluczowe 
były decyzje dotyczą-
ce lokalizacji w gmi-
nie Końskie zakładów 
ceramicznych. Ważna 
tu jest bliskość Opocz-
na, będącego wiel-
kim centrum produk-

cji płytek ceramicznych, 
dobrze uzbrojone tereny,  
a także dostępność dobrze 
wykształconych kadr. Dla 
oceny dzisiejszej sytuacji 
istotne są lata 2003-2010, 
w których udało się przy-
wrócić do życia znaczną 
większość terenów prze-
mysłowych. O ile są jesz-
cze miasta, w których tere-
ny poprzemysłowe straszą 
szkieletami opuszczonych 
budynków, o tyle w Koń-
skich udało się zagospo-
darować prawie wszystkie 
uzbrojone tereny. Proble-
mem jest to, że nowe miej-
sca pracy nie przybywają 
w takim tempie, na jakie 
jest na nie zapotrzebowa-
nie. Nowe firmy, które za-
stąpiły dawniej rozwinięty 
przemysł metalurgiczny, są 
bardziej zautomatyzowane,  
a to przekłada się na mniej-
szą liczbę zatrudnianych 
pracowników. Wyzwa-
niem jest więc poszerzenie 
terenów przemysłowych  
i właśnie temu posłużyło 
utworzenie specjalnej strefy 
ekonomicznej, w celu pozy-
skania nowych inwestorów. 
Ważną kwestią jest również 
ożywienie Sielpi.

Współpraca Urzędu 
Miasta i Gminy Końskie 
ze Starostwem jest wręcz 
wzorowa, co nie jest dziś 
powszechne w Polsce. 
Czy w związku z tym, są 
wspólne plany na rozwój 
Sielpi?

Jeżeli chodzi o relacje 
między gminą a powiatem, 
to w nasz ustrój samorzą-
dowy wpisana jest pewne-
go rodzaju rywalizacja po-
między powiatem a gminą 

wiodącą. Nawet przeszłość,  
w której starosta i burmistrz 
byli z tej samej opcji poli-
tycznej, wskazuje na to, że 
te wewnętrzne cechy ustro-
jowe powodowały zgrzyty 
na linii między urzęda-
mi. Jeżeli mówimy dzisiaj  
o dobrej współpracy w Koń-
skich, to jest ona wynikiem 
postawienia właściwej dia-
gnozy. Nie bez znaczenia 
jest również to, że Starosta 
jest obecny w Samorządzie 
Powiatowym od początku 
jego powstania. Przez dwie 
kadencje był Wicestarostą, 
teraz jest drugą kadencję 
Starostą, więc na pewno po-
siada duże doświadczenie 
w budowaniu właściwych 
relacji. Z drugiej strony mu-
szę przytoczyć fakt, że sam 
byłem radnym powiatowym 
i Przewodniczącym Rady 
Powiatu. To oczywiste, że 
pewne zadania się krzyżują 
a prawie wszystkie wyma-
gają współpracy. Chciał-
bym jednak podkreślić, że 
ta współpraca miała miejsce 
także w mojej poprzedniej 
kadencji. Przykładem jest 
chociażby ogromny projekt 
inwestycyjny - uporządko-
wanie gospodarki wodno-
-ściekowej. Przygotowania 
do realizacji trwały od 2003 
do 2009 roku. Znaczna 
część decyzji administra-
cyjnych wydawana jest na 
poziomie Starostwa, klucz 
do sukcesu leżał więc we 
współpracy między gminą 
i działającymi w jej imie-
niu projektantami a staro-
stwem.

Jeżeli chodzi o sprawę 
Sielpi to największe proble-
my, ale też nadzieje, wiąże-
my z rewitalizacją zbiorni-
ka i jego otoczenia. W tej 
chwili jesteśmy w trakcie 
opracowania studium wy-
konalności i uzyskaniu 
decyzji środowiskowej. 
Zatwierdzona została już 
koncepcja tej rewitalizacji. 
Wiemy, że będzie to duży 
projekt, trudny do wyko-
nania, bo musimy z nieco 
ponad 60 ha powierzchni 
pod wodą, usunąć prawie 
1,5 metra osadu. Będą to 
zatem miliony ton materia-
łu, który musimy wydobyć 
i wywieźć, aby przywrócić 
dawną pojemność czaszy 
zbiornika, a także wpro-
wadzić taki układ przepły-
wu wody, aby następowało 
samooczyszczanie wód w 
zalewie. Mamy nadzieję, 
że rewitalizacja zbiorni-
ka spowoduje wzrost jego 

walorów użytkowych.  Już 
ożywia się zainteresowanie 
tymi nieruchomościami. 
Starsze, czasem zaniedbane 
ośrodki, znajdują nowych 
nabywców, którzy chcą w 
nie inwestować, zwiększać 
atrakcyjność, podnosić 
standardy, aby przyciągnąć 
jak najwięcej potencjalnych 
turystów.

Zbliżają się Święta Bo-
żego Narodzenia, z czym 
się one Panu Burmistrzo-
wi kojarzą?

Święta kojarzą mi się z 
podróżą. Część Wigilii spę-
dzamy w moim rodzinnym 
domu, a część w rodzinnym 
domu mojej żony. Raz orga-
nizowaliśmy z żoną wspól-
ną Wigilię dla wszystkich 
najbliższych.

Z czasów dzieciństwa 
pamiętam, że do stołu wigi-
lijnego zasiadała cała liczna 
rodzina razem z dziećmi. 
Nieodzownym elementem 
była choinka oraz prezenty. 
Zawsze też przychodził mo-
ment na śpiewanie kolęd. 
Wieczór kończył się wspól-
ną wyprawą na Pasterkę. 
Jeżeli był śnieg i mróz to 
igiełki lodu na drzewach 
nadawały tej nocy magicz-
ności i niepowtarzalności.

Którą ze świątecznych 
potraw najbardziej Pan 
lubi?

Tradycja nakazuje 
skosztowanie wszystkich 
świątecznych dań. W przy-
padku osoby, która bierze 
udział w dwóch wigiliach, 
jest to sporym wyzwaniem. 

 
Czego życzy Pan 

mieszkańcom miasta  
i gminy Końskie z okazji 
Świąt?

W związku z tym, że 
nadchodzą niespokojne 
czasy życzę, żeby odczuwa-
ne zagrożenia dla Europy  
i Polski okazały się czysto 
iluzoryczne. Aby pewność 
dotycząca swojego miej-
sca zamieszkania przekła-
dała się na wewnętrzny 
spokój, dawała szansę na 
rozkwit życia rodzinnego  
i zawodowego. Życzę, żeby 
mieszkańcy swoje marzenia 
o przyszłości wiązali z na-
szym miastem i gminą i aby 
się one ziściły.

Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał
Wojciech Adam Michalak
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PAINTBALL

www.paintballossa.pl

- wieczory kawalerskie
- wieczory panieñskie
- 18- stki
- imprezy firmowe

StART100 kul 500 kul 1000 kul

MEDIUM MAX20
PLN 70

PLN 130
PLN

Dodatkowe 100 kulek = 20 zł



Wieści 11Wwww.gazeta-wiesci.pl
Kulturalnie

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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Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki :
> 50 dag fileta z karpia
> 0,5 l bulionu warzywnego
> 10 dag żółtego sera
> 3 łyżki śmietany
> 2 łyżki soku z cytryny
> 2 łyżki startego chrzanu
> 3 łyżki posiekanej natki pietruszki
> 1 cebula
> pieprz, sól

Sposób przygotowania:
Karpia włożyć do wywaru i gotować ok. 30 minut. Na-

stępnie oczyścić ze skóry i ości i rozdrobnić. Dokładnie 
zmieszać karpia, ser, cebulę, śmietanę i sok z cytryny. Do-
prawić do smaku przyprawami. Otrzymany farsz zawinąć 
w posmarowaną folię aluminiową. Wstawić do lodówki na 
noc. Następnego dnia odwinąć z folii i obtoczyć w natce pie-
truszki. Smacznego!

Gotuj z nami
Rolada z karpia z warzywami

W

W

Mięso ryb posiada wie-
le zalet, dzięki którym jest 
składnikiem ludzkiej diety 
od tysięcy lat. Statystyki po-
dają, że Polacy stopniowo 
zwiększają spożycie ryb. 
Przeciętny obywatel nasze-
go kraju w ciągu roku zjada 
ich około 14 kg. Należa-
łoby jednak dążyć, aby na 
naszym stole ryby gościły 
jak najczęściej. Natomiast 
w innych krajach europej-
skich spożycie ich wynosi 
ponad 20 kg na mieszkańca 
a rekordzistami są Japoń-
czycy, którzy zjadają rocz-
nie średnio aż 40 kg.  Ryby 
z uwagi na pochodzenie 
dzielimy na dwie grupy: tj. 
ryby morskie i ryby słodko-
wodne. Przedstawicielami 
pierwszej grupy są między 
innymi: łososie, tuńczyki, 
śledzie, halibuty, dorsze, 
szproty czy makrele, nato-
miast do drugiej grupy na-
leżą: leszcze, karasie, karpie, 
pstrągi, płocie, sandacze, 
jesiotry i liny. Wszystkie 
jednak stanowią wartościo-
wy produkt spożywczy. Naj-
większy udział procentowy 
w mięsie ryb stanowi woda, 
bo aż 57-82%, natomiast 
tłuszcz 0,13-27%, białko 
12-24% a węglowodany po-
niżej 1%. Ryby są źródłem 
pełnowartościowego białka, 
o wysokiej przyswajalności. 
Białko to zawiera wszystkie 

Ryby - zdrowy element diety
Ryby, bo o nich mowa, są nie tylko smaczne, ale i zdrowe.  Ich wartość odżywcza  jest dla naszego or-
ganizmu bezcenna. Gościć powinny one na naszych stołach nie tylko okazjonalnie,  np. z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia, adwentu czy postu, ale i na co dzień.

potrzebne naszemu organi-
zmowi aminokwasy, których 
nie jesteśmy w stanie sami 
wytworzyć. Rybie białko  
w porównaniu do białka 
mięsa wieprzowego, woło-
wego czy drobiowego jest 
bardziej 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. Pamiętajmy, że 
kwasów tłuszczowych za-
wartych w rybach nie znaj-
dziemy w żadnych innych 
produktach spożywczych. 
Kolejnym istotnym skład-
nikiem, którego źródłem są 
ryby jest jod, niezbędny do 
właściwego funkcjonowa-
nia tarczycy. Ryby posiadają 
także w swym składzie np. 
selen, tj. pierwiastek mający 
właściwości przeciwmiaż-
dżycowe i przeciwnowo-
tworowe. Są one również 
źródłem witamin: A, E, D  
i z grupy B, mikro- i makro-
elementów oraz pierwiast-
ków śladowych, takich jak: 
sód, potas, magnez, wapń, 
fosfor. Ryby morskie mają 
znacznie więcej tłuszczu niż 

ryby słodkowodne. Tłuszcz 
rybi, nawet spożywany  
w dużych ilościach, nie sta-
nowi zagrożenia cholestero-
lowego. Niestety mogą także 
zawierać to, co niekorzystne, 
a mianowicie sód. Najwięk-
sze ilości sodu występują  
w rybach solonych. Do 
spożycia najlepiej kupować 
ryby świeże lub mrożo-
ne, ponieważ nie zawierają 
zbędnych dodatków, czyli 
np. soli lub konserwantów. 
O ich świeżości świadczy 
charakterystyczny świeży 
zapach, gładka i wilgotna 
skóra, lśniąca łuska, wypu-
kłe czy i przejrzyste, skrze-
la koloru jasnoczerwonego  
a mięso sprężyste i jasnoróżo-
we. Należy zaopatrywać się  
w ryby z „dobrego źródła”,  
w którym mają one zapew-
nione odpowiednie warunki 
hodowli, dobrą paszę oraz 
są poddawane dokładnej 

ocenie świeżości, wtedy ich 
spożywanie nie stanowi za-
grożenia. Ryby są jednak 
wyjątkowo podatne na szyb-
kie psucie się, z uwagi na 
dużą zawartość w ich mięsie 
wody oraz wyższą tempe-
raturę otoczenia, co sprzy-
ja procesom rozpadu, np. 
białek. Ryby można przy-
rządzać na wiele sposobów, 
m. in.:  na parze, gotowane,  
w galarecie, faszerowane, 
duszone z warzywami, sma-
żone, wędzone, grillowane, 
suszone lub surowe a także 
jako zupy rybne. Ponadto  
mają zastosowanie w prze-
tworach rybnych. Zalicza-
my do nich śledzie, pasztety, 
pasty oraz konserwy rybne. 
Zamieszczajmy więc w na-
szym jadłospisie jak naj-
częściej dania z ryb, ponie-
waż są nie tylko zdrowe ale  
i smaczne. 

KK

Czytaj on-lin
e!

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki :
- 1 brokuł
- 3 jajka
- 2 pomidory
- ser feta
- płatki migdałowe
Sos:
- 2 łyżki majonezu
- 3 łyżki jogurtu naturalnego
- 2 ząbki czosnku
- sól i pieprz

Sposób przygotowania:
Brokuły gotować ok. 6 minut. Kiedy wystygną podzielić 

na małe różyczki. Jajka ugotować na twardo, pokroić wraz  
z pomidorami na ćwiartki. Ser feta pokroić w kostkę. Migda-
ły przesmażyć na patelni bez tłuszczu na złoty kolor. Brokuły, 
pomidory i jajka układać na przemian. Powstałym z poda-
nych składników sosem czosnkowym polać sałatkę. Posypać 
migdałami. Smacznego!

Sałatka brokułowa

W
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Test: Ford Grand C-MAX 2.0 TDCI 150 KM

Niemało vanów w gamie
Ford ma obecnie w swo-

jej ofercie najwięcej aut 
rodzinnych ze wszystkich 
producentów obecnych na 
polskim rynku. Oprócz 
C-MAXa i jego przedłu-
żonej wersji Grand, mamy 
także B-MAXa, S-MAXa, 
Galaxy i rodzinę trzech 
wersji Tourneo. Po co pro-
ducentowi aż tak szeroka 
oferta vanów? Nie wiem. 

Bez wątpienia C-MAX 
jest modelem, na które-
go rynkowy sukces Ford 
bardzo liczy. To z jednej 
strony auto na tyle prze-
stronne, by spełnić wyma-
gania większej rodziny, a 
z drugiej nie aż tak drogie 
jak większe vany. C-MAX 
bazuje na Focusie, co wi-
dać po konstrukcji przodu 
nadwozia, grillu oraz wielu 
elementach wnętrza. Nie-
dawno oba modele przeszły 
drobny facelifting. Sylwet-
ka to kompromis pomiędzy 
rozmiarami, efektownym 
wyglądem i aerodynamiką. 
Wygląd C-MAXa nie jest 
tak ekstrawagancki jak np. 
Citroena C4-Picasso, ale 
niedawno zaprezentowany 

Trochę więcej przestrzeni
Grand C-MAX to oparty na  Focusie i bardzo do niego podobny rodzinny van. 
Jest reprezentantem segmentu, w  którym z roku na rok wzrasta konkurencja. 
Czym na jej tle wyróżnia się pojazd Forda?

nowy Volkswagen Touran, 
który wygląda bardzo po-
dobnie, pokazuje, że for-
dowski projekt, który ma 
już kilka lat może być wciąż 
atrakcyjny. 

Ile miejsc?
Grand C-MAX po to 

jest przedłużoną wersją 

C-MAXa, by móc zmie-
ścić dodatkowy, trzeci rząd 
foteli. Są to dwa składane 
siedziska, z których można 
skorzystać w zasadzie tyl-
ko awaryjnie. Niemożliwa 
jest komfortowa podróż na 
nich – nawet dzieciom bę-
dzie ciasno. W vanie opar-

tym na kompakcie takie 
rozwiązanie jest dość stan-
dardowe, ale nieco dziwi 
fakt, że Grand C-MAX ma 

całkowicie komfortowych 
warunkach mogą podróżo-
wać zaledwie cztery osoby. 
Ma jednak C-MAX pe-
wien bardzo istotny atut, 
który wyróżnia go wśród 
konkurentów – przesuwne 
tylne drzwi. To niezwykle 
praktyczne i wygodne roz-
wiązanie, które docenia się 
zwłaszcza na ciasnych par-
kingach. Fakt, że wysiada-
jące w pośpiechu dzieci nie 
obiją drzwiami sąsiednich 
aut jest komfortem dla kie-
rowcy.

Wracamy do wnętrza 
pojazdu. Sytuacja z przodu 
wygląda lepiej. Kierowca 
zajmuje wygodnie pozy-
cję, obserwując drogę z 
góry, przez dużą przednią 
szybę. Atutem jest wysoko 
umieszczony lewarek zmia-
ny biegów. Nowy właściciel 
auta przez pierwsze kilka 
tysięcy kilometrów na pew-
no nie będzie się nudził, po-
nieważ sporo czasu zajmie 
mu nauczenie się obsługi 
mediów za pomocą panelu 
centralnego. Przycisków 
jest bardzo dużo i nie są 
zbyt intuicyjnie umieszczo-
ne. Testowy model posiadał 
umieszczony centralnie wy-
świetlacz dotykowy, z po-
ziomu którego można stero-
wać radiem czy nawigacją. 
Jego reakcja na dotyk jest 
przeciętna, a obsługa dość 
zawiła. Sytuację ratuje za to 
drugi wyświetlacz, umiesz-
czony między zegarami 
(zdj.). Nie dekoncentrując 
kierowcy pokazuje najważ-
niejsze parametry jazdy i 
można obsługiwać go z po-
ziomu kierownicy.

Jazda
Turbodoładowany die-

sel 2.0 TDCI o mocy 150 
KM w zupełności wystar-
cza, by rozpędzić ważącego 
około półtorej tony vana. 
Znana jednostka opracowa-
na przez koncern PSA we 
współpracy z Fordem jest 
na rynku od dłuższego cza-
su, jednak często przecho-
dzi modyfikacje technicz-
ne, które mają dostosować 
ją do, modnych ostatnio, 
norm emisji spalin. Trochę 
problemów sprawia jazda z 
małymi prędkościami obro-
towymi. W mieście trzeba 
często sięgać do lewarka 
zmiany biegów. Maksymal-
ny moment obrotowy 370 
Nm silnik osiąga od 2 000 
obr./min. Nie jest to wynik 
słaby, jednak nowsze jed-
nostki wysokoprężne wcho-
dzą na maksymalny pułap 
przy niższej wartości obro-
tów.

też pewien problem z  dru-
gim rzędem foteli. Nie znaj-
dziemy tam trzech oddziel-
nych siedzisk, ale dwa plus 
łącznik – tak jak to zwykle 
bywa w kompaktowych sa-
mochodach. Paradoksalnie 
możemy więc powiedzieć, 
że rodzinnym Fordem, w 

Tym, co powinno zainte-
resować każdego potencjal-
nego właściciela vana jest 
spalanie. Grand C-MAX 
podczas testu spalił średnio 
6,4 l na 100 km, poruszając 
się w trasie oraz w mieście. 
Wiem z doświadczenia, że 
inne posiadające ten sam 
silnik samochody potrafią 
spalić nawet ponad 1 litr 
mniej, jednak należy wziąć 
pod uwagę masę oraz bryłę 
większego C-MAXa.

Cena 
Grand C-MAXa kupi-

my już za nieco ponad 60 
tys. zł, jednak będzie to 
bardzo uboga wersja wy-
posażenia z dość słabym 
pod względem osiągów 
silnikiem 1.6 85 KM. To 
samo auto z silnikiem 2.0 
TDCI kosztuje ponad 80 
tys. zł. Warto przyjrzeć się 
także innym jednostkom z 
cennika. Testowana wersja 
wyposażona była w szereg 
dodatkowych systemów 
bezpieczeństwa i uprzyjem-
niających podróż gadżetów, 
które wywindowały cenę 
do niemal 150 tys. zł. Oczy-
wiście za takie pieniądze 
Grand C-MAXa kupić nie 
warto. Ale to tylko opcja. 
Ogólnie samochód, wzglę-
dem konkurentów, plasuje 
się w środku stawki - nie 
jest ani tani, ani drogi. Na 
pewno jest jednym z obo-
wiązkowych punktów do 
sprawdzenia dla osób, po-
szukujących rodzinnego 
auta.

Witold Hańczka
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Kieleccy policjanci od 
pewnego czasu podejrze-
wali, że w jednej z miej-
scowości na terenie gminy 
Bodzentyn, 44-letnia ko-
bieta rozprowadza papie-
rosy i alkohol bez akcyzy. 
Mundurowi ujawnili blisko 
700 paczek papierosów bez 
polskich znaków akcyzy, 
2,5 kg krajanki tytoniowej 
oraz 8 litrów nielegalnego 
alkoholu. Według wstęp-

Kielce

Seryjni 
włamywacze zatrzymani
Kieleccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o serię włamań. 
Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Od pewnego czasu 
funkcjonariusze badali 
sprawę seryjnych włamań 
do domów w budowie, bu-
dynków gospodarczych, a 
także pojazdów na terenie 
Kielc i powiatu kieleckiego. 
Kradziono  materiały bu-
dowlane, elektronarzędzia, 
rowery, okna a nawet aku-
mulatory z pojazdów. Po 

wnikliwej analizie zebra-
nych materiałów policjanci 
wytypowali potencjalnych 
sprawców. W nocy  mun-
durowi zatrzymali 33 i 34 
latka wracających z kolejne-
go włamania na obrzeżach 
miasta. W aucie znaleziono 
skradzione przedmioty oraz 
kominiarki i łomy, których 
mężczyźni najprawdopo-

dobniej używali do popeł-
niania przestępstw. W toku 
dalszych czynności poli-
cjanci ustalili miejsce ma-
gazynowania skradzionych 
rzeczy. Zabezpieczone mie-
nie może pochodzić nawet 
z kilkudziesięciu włamań. 
Obaj mężczyźni w prze-
szłości byli już karani za 
podobne przestępstwa.   KG

Do zdarzenia doszło 4 
grudnia po południu. Dy-
żurny skarżyskiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o tym, 
że 69-letnia kobieta praw-
dopodobnie samowolnie 
oddaliła się z SOR-u tutej-
szej placówki. Policjanci 
rozpoczęli poszukiwania. 
Sprawdzano teren szpitala, 
dworce oraz przystanki au-
tobusowe. W trakcie prowa-
dzonych działań policjanci 

Skarżysko-Kamienna
Kierowca odnalazł kobietę
Dzięki właściwej reakcji kierowcy zaginiona 69-latka została szczęśliwie od-
naleziona i trafiła pod należytą opiekę.

otrzymali informację, że 
zaginiona kobieta została 
prawdopodobnie odnale-
ziona. 30-letni mieszkaniec 
Radomia, który przejeżdżał 
drogą krajową rr 7 w okoli-
cach Szydłowca, zauważył 
wychodzącą z lasu kobietę.  
Prosiła ona o podwiezienie 
do domu, jednak nie po-
trafiła jasno sprecyzować 
gdzie mieszka. 30-latek 
zgodził się pomóc kobiecie. 

Będąc już na terenie gminy 
Bliżyn zauważył, że spod 
płaszcza autostopowiczki 
wystaje szpitalny fartuch. 
Mężczyzna zadzwonił więc 
na policję. Po tym zgłosze-
niu na miejsce dojechali 
funkcjonariusze. Powiado-
mione zostało także Pogo-
towie Ratunkowe. 69-latka 
została przekazana pod 
opiekę przybyłych na miej-
sce sanitariuszy.

Starachowice
Odpowie 
za posiadanie narkotyków

Policjanci otrzyma-
li informację, że 17-letnia 
mieszkanka miasta może 
posiadać narkotyki. Poje-
chali więc do miejsca za-
mieszkania nastolatki. W 
trakcie podjętych czynno-
ści ujawnili tzw. „działkę” 
z suszem roślinnym, który 
wstępnie został zidentyfi-
kowany jako marihuana. 

Starachowiccy funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego mieszkańca gminy 
Wąchock. Mężczyzna posiadał w domu blisko 85 gramów suszu roślinnego, 
który wstępnie został zidentyfikowany jako marihuana. 

Dziewczyna nie umiała 
wytłumaczyć w jaki spo-
sób weszła w posiadanie 
narkotyku. Kryminalni po-
dejrzewali, że nastolatka 
mogła otrzymać narkotyki 
od starszego od siebie zna-
jomego. W trakcie przeszu-
kania jego domu ujawnili 
kilka skrytek z suszem ro-
ślinnym. Zabezpieczono 

łącznie blisko 85 gramów 
suszu, który po wstępnych 
badaniach okazał się mari-
huaną.  Funkcjonariusze za-
trzymali  podejrzewanego 
mężczyznę. Za swoje postę-
powanie odpowie przed są-
dem. Grozi mu kara do 3 lat 
pozbawienia wolności. 

KG

W rozmowie telefonicz-
nej z policjantem nastolatek 
powiedział, że znajduje się 
na terenie powiatu konec-
kiego. Przekazał funkcjo-
nariuszowi, że idzie toro-
wiskiem w stronę Kielc, 
ale źle się czuje i nie ma 
już siły. Dyżurny polecił 
nastolatkowi, by zatrzymał 
się pod jednym z wiaduk-
tów. Nie było wiadomo do-
kładnie, gdzie mężczyzna 
się znajduje. Skierowani do 
akcji policjanci zaczęli więc 

Końskie

Odnaleziono 
wyczerpanego 
nastolatka
W nocy z 8 na 9 grudnia koneckich policjantów 
poprosił o pomoc młody mężczyzna wyczerpany 
nocną wędrówką.

sprawdzać kolejne wia-
dukty na trasie, którą szedł 
nastolatek. Nad ranem męż-
czyzna został odnaleziony 
w Szreniawie w gminie Fał-
ków. Nie miał żadnych ob-
rażeń, ale był wyczerpany. 
Okazało się, że 19-latek po-
chodzi z gminy Przedbórz 
w województwie łódzkim. 
Nie potrafił jednak odpo-
wiedzieć na pytanie skąd 
wziął się nocą na torowisku. 
Policjanci odwieźli go do 
domu.            KG

Do zdarzenia doszło 8 
grudnia. Oplem Vectra kie-
rował  20-latek z Końskich.  
Stracił on panowanie nad 
samochodem, zjechał do 
krawędzi jezdni, a następ-
nie wpadł na chodnik, po 
czym uderzył w betonowy 
słup oświetleniowy. Na 
miejscu zdarzenia policjan-
ci poddali kierowcę badaniu  
na zawartość alkoholu w 
organizmie. Okazało się, że 
był nietrzeźwy. Wyszło na 
jaw też, że sąd zabrał kie-
rowcy prawo jazdy i zaka-

Końskie

Nietrzeźwy 
kierowca 
wjechał w słup

Kierowca miał w organizmie 2 promile alkoho-
lu, pasażer ponad 3,2 promila. Auto, którym jechali 
wpadło na słup oświetleniowy. 

zał prowadzenia wszelkich 
pojazdów. Samochód, któ-
rym poruszali się 20-latko-
wie nie należał do żadnego 
z nich. Kierowcy grozi kara 
3 lat pozbawienia wolności 
za nie stosowanie się do 
zarządzenia sądu, do 2 lat 
za prowadzenie auta pod 
wpływem alkoholu oraz 
kara grzywny za spowodo-
wanie zagrożenia w ruchu 
drogowym. O ostatecznym 
wymiarze kary zdecyduje 
sąd.

                                   KG

Kielce

Nielegalne 
papierosy 
i alkohol
Funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 700 paczek 
papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 5 to-
rebek z krajanką tytoniową o łącznej wadze 2,5 kg 
i 8 litrów nielegalnego alkoholu.

nych szacunków mogło 
dojść do uszczuplenia bu-
dżetu państwa o 10 tysięcy 
złotych, z tytułu niezapła-
conego podatku akcyzowe-
go. Ujawniony towar został 
zabezpieczony a 44-latka 
zatrzymana. Za obrót wy-
robami tytoniowymi i alko-
holem bez akcyzy kobiecie 
grozi kara do 3 lat pozba-
wienia wolności. 

             KG
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osiągnąć wyznaczony cel 
w życiu, trzeba stanowczo 
i odważnie iść do przodu  
i wierzyć w sukces.  

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Zwolnij sta-

nowczo tempo 
życia. Zbyt dużo 
obowiązków bie-

rzesz na siebie. Czas ode-
tchnąć przysłowiowym 
świeżym powietrzem i  po-
myśleć o przyjemnościach 
zarówno cielesnych jak  
i duchowych.

 

Rak 22.06 – 22.07
Masz w głowie 

dużo pomysłów, ale 
do ich zrealizowa-
nia droga daleka. 

Wykazać się będziesz musiał 
zasobnością portfela, dobrą 
organizacją pracy i przedsię-
biorczością. Utrzymuj dobre 
relacje rodzinne, ona jest dla 
ciebie wsparciem.  

 

Lew 23.07 –  23.08
Twoje optymi-

styczne nastawienie 
do życia, pomoże 
ci w zrealizowaniu 

planów zawodowych jak  
i osobistych. Oczywiście 
niezawodna intuicja, po-
może ci w podejmowaniu 
trafnych decyzji. Warto nad-

robić kulturalne zaległości  
w towarzystwie bliskich.

Panna 24.08 – 23.09
Więcej wiary 

w siebie, a życie 
będzie łatwiejsze. 
Napotykane trud-

ności należy pokonywać. 
Niespodziewany przypływ 
gotówki sprawi, że wreszcie 
wyjdziesz na prostą. Udane 
spotkanie w gronie rodzin-
nym poprawi wasze relacje.  

 

Waga 24.09-23.10
To dobry okres na 

poszerzenie swoich 
kwalifikacji i umiejęt-
ności. Wykorzystaj tę 

szansę. Nie wracaj do prze-
szłości, liczy się to co jest te-
raz i tutaj oraz cel do którego 
zmierzasz. Dbaj o  zdrowie, 
bo o infekcję nie trudno.

 

Skorpion 24.10 – 22.11
Nie wszystkie sprawy 

potoczą się po two-
jej myśli, ale tym 
się nie zrażaj. Pew-
ne założenia często 

należy modyfikować, bo 
życie, podobnie jak pogoda 
bywa zmienne. Nurtująca 
cię od pewnego czasu spra-
wa znajdzie wreszcie swój 
szczęśliwy finał.

Wróżka Amanda

Strzelec 23.11 – 21.12
Grudzień to 

pracowity okres z 
uwagi na dodat-

kowe zajęcia związane z nad-
chodzącymi Świętami Bożego 
Narodzenia. Dotyczy to między 
innymi gorączki świątecznych 
zakupów. Ale ze wszystkim 
dasz sobie radę. Trochę więcej 
cierpliwości. W nawale obo-
wiązków unikaj sytuacji kon-
fliktowych a miniony czas po-
zostanie miłym wspomnieniem.  

Koziorożec 22.12 – 20.01
Los nie będzie 

dla ciebie zbyt łaska-
wy. Zaległe sprawy 
wymagają w starym 

roku szybkiego i definitywne-
go załatwienia. Masz na nie 
pomysły, więc je wykorzystaj 
w praktyce. Dbaj o zdrowie, 
które obecnie jest wyjątkowo 
narażone na różne infekcje.  

 

Wodnik 21.01 – 19.02
Przed osobami 

spod tego znaku 
duże wyzwania  
i szanse zawodo-

we. Życie będzie toczyło się  
na przyspieszonych obrotach. 
Jednak pamiętaj o umiarze 

swojego zaangażowania, 
ponieważ może się to odbić 
na twoim zdrowiu, z którym 
ostatnio różnie bywa.

 

Ryby 20.02 – 20.03
P o z y t y w -

ny wpływ pla-
net spowoduje 

poprawę koncentracji we 
wszystkich działaniach. 
Przełoży się to na lepsze 
wyniki nie tylko zawodo-
we ale i finansowe. Wyko-
rzystaj tę dobrą passę, ale 
mimo to działaj ostrożnie  
i rozważnie.

 Baran 21.03 – 20.04
Wreszcie upo-

rasz się z zaległymi 
sprawami, które nie 
dawały ci spokoju. 

Więcej czasu teraz  będziesz 
mógł poświęcić swojej ro-
dzinie, która potrzebuje od 
ciebie czułości i wsparcia.

 

Byk 21.04 – 20.05
To odpowiedni 

czas na dokonanie 
małych rewolucji 
w swoim życiu. 

Zmień np. mało satysfak-
cjonującą cię pracę lub nie-
wygodne mieszkanie. Aby 

Humor

SUDOKU
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Siedmiolatka powiedziała rodzicom, że Jasiu pocało-

wał ją dziś w obecności całej klasy. 
- Jak to się mogło stać? - zdziwiła się matka. 

- To nie było proste - przyznała młoda dama - ale trzy 
koleżanki pomogły mi go złapać i przytrzymać.

  
Żona do męża przed wyjściem na plażę:

- Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich!
- To załóż łyżwy...

  
Twój mąż pamięta datę Waszego ślubu? 

– Na szczęście nie. 
– Na szczęście? 

– Wspominam mu o rocznicy kilka razy do roku, 
i zawsze dostaję coś fajnego...

  
Rozmawia dwóch kolegów: 
- Podobno przestałeś pić? 

- To dzięki teściowej, stale widziałem ją potrójnie!

  
- Czemu rozstałeś się z Elą?

- A bo mi ciągle mówiła „Ty mnie już nie kochasz!’’.
- No i?

- Przekonała mnie.

  
Dlaczego, gdy blondynka się kąpie to ma przywiązaną 

wannę do ściany?
Bo boi się, że odpłynie.

Humor
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ręka

łopoczą
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drążku
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Na mroźniejsze dni wybierzmy futra. Hitem sezonu jest długie i kolorowe włosie.

Relacje

Przedstawiciel Regionalny
Bartosz Michalak

Tel. 514 77 77 21
E-mail: bartosz.michalak@danwood.pl

www.danwood.pl

O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE 
ENERGETYCZNYM


