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Dobra Inwestycja
Maleje bezrobocie
w powiecie koneckim ! w Przyszłość
Urząd Pracy to jedna z najczęściej odwiedzanych instytucji.
O jego funkcjonowaniu, stopie bezrobocia i formach aktywizacji
rozmawialiśmy z Bożeną Urban – Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Końskich.

O planach rozwoju gminy Fałków rozmawialiśmy
z wójtem Henrykiem
Koniecznym.
Szerzej str. 6
Reklama

ProsTy kredyT Mieszkaniowy

Szerzej str. 7

Pamiętajmy o przeszłości

Mamy rozwiązanie
na Twoje mieszkanie

12 czerwca w Końskich rondo u zbiegu ulic Warszawskiej, Starowarszawskiej i Wojska Polskiego decyzją uchwały Rady Miejskiej otrzymało imię „Cichociemnych”. Gościem specjalnym był
Aleksander Jan Michał Tarnawski, ps. Upłaz, Wierch, ostatni żyjący cichociemny.

Szerzej str. 2

Starachowice

Nielegalne
papierosy

Policjanci w Starachowicach zabezpieczyli około 480 paczek papierosów bez polskiej akcyzy.
Zatrzymanemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Zapraszamy do 1 Oddziału w Końskich
ul. 16-go Stycznia 1c
tel. 41 375 03 10, pn.-pt. 08:30-16:00

Szerzej str. 10

Decyzja kredytowa oraz wysokość marży zależą od wyniku badania zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku. Szczegóły oferty, informacje
o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz ubezpieczeniu nieruchomości w Banku dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., na stronie
internetowej bzwbk.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 30.09.2016 r.
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Pamiętajmy o przeszłości Szlakiem Walk Majora

Hubala

12 czerwca w Końskich rondo u zbiegu ulic Warszawskiej, Starowarszawskiej i Wojska Polskiego decyzją uchwały Rady Miejskiej otrzymało imię „Cichociemnych”. Gościem specjalnym był W dniach od 31 maja do 4 czerwca odbył się XII MiędzynaroAleksander Jan Michał Tarnawski, ps. Upłaz, Wierch, ostatni ży- dowy Wyścig Kolarski Szlakiem Walk Majora Hubala. Wyścig
rozpoczął się w Skarżysku-Kamiennej i prowadził na 4 etapach
jący cichociemny.
przez: Bodzentyn, Rawę Mazowiecką, Opoczno, Drzewicę, Ossę,
wersytecie Jana Kazimierza. Radoszyce, Grzymałków, Smyków, Czarniecką Górę do Końskich.
Symbolicznego odsło- Dudę.
Następnie spotkano się Po 1939 r. przez granicę polnięcia tabliczki z nazwą
Skasowany został etap w Tomaszowie Mazowieckim.
ronda dokonał Aleksander przy Pomniku Partyzantów sko-węgierską przedostał się
Tarnawski wraz z uczniami
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli.
Gimnazjaliści przygotowali
nazwiska wszystkich cichociemnych, którzy działali na
Konecczyźnie. W uroczystości uczestniczyły władze
miasta z Krzysztofem Obratańskim, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wraz
z zastępcą Krzysztofem Jasińskim. Starostwo powiatowe reprezentowane było m.
in. przez wicestarostę Andrzeja Lenarta oraz Dorotę

na cmentarzu parafialnym,
gdzie złożono wieńce i znicze. Potem delegacja udała
się do Biblioteki Miejskiej
w Końskich im. Cezarego
Chlebowskiego. W bibliotece można było kupić książkę
o Tarnawkim „Ostatni” Emila Marata i Michała Wójcika.
Aleksander Tarnawski
(ur. w 1921 r.) – kapitan cc.,
inżynier chemik, związany
z Polskimi Siłami Zbrojnymi
na Zachodzie i AK. Student
Wydziału Chemii na Uni-

do Francji, gdzie rozpoczął
szkolenie w Szkole Podchorążych Piechoty w Camp de
Coëtquidan. Następnie, po
upadku Francji znalazł się
w Wielkiej Brytanii. Zrzucony do Kraju 16/17 kwietnia 1944 r. pod Warszawą.
Tarnawski został skierowany do Okręgu AK Nowogródek. Po zakończeniu
działań zbrojnych pracował
w zawodzie chemika. Mieszka w Gliwicach.
AK

W zawodach wzięło
udział 11 grup zawodowych
i drużyna z Czech, łącznie 95
kolarzy. W pierwszym etapie ze Skarżyska na Święty
Krzyż wygrał Maciej Paterski z CCC Sprandi Polkowice. W Rawie Mazowieckiej
triumfował Kamil Zieliński
z Domin Sport. Na trasie
Poświętne – Opoczno najszybszy był Grzegorz Stępniak (Wibratech 7R Fuji).
Z Radoszyc do Końskich
pierwszy dotarł Brytyjczyk

Thomas Stewart z One Pro
Cyling, jednak zwycięstwo
należało do Macieja Paterskiego. Odebrał on na mecie
w Końskich, na ulicy Hubala, przy pomniku majora
Dobrzańskiego replikę szabli Hubala z rąk Krzysztofa
Obratańskiego, burmistrza
Miasta i Gminy Końskie.
Organizatorem wyścigu
jest Andrzej Spytkowski,
srebrny medalista igrzysk
Olimpijskich w Seulu w jeździe drużynowej. W 2000

r. odbył się pierwszy jednodniowy wyścig szlakiem
walk hubalowych, jednak
obejmował tylko Końskie
wraz z okolicami. Do 2010
r. zawody się rozrosły do
kilku dni i etapów. W 2016
r. Spytkowski, który jest
dyrektorem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
Szlakiem Walk Majora Hubala – reaktywował wyścig.
AK
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Nowe drogi w gminie
Radoszyce
Relacje

Wakacyjne atrakcje
w Skarżysku

Wieści

Trzy nowe drogi w Gminie Radoszyce będą oddane do użytku
Prezydent Skarżyska-Kamiennej i dyrektorzy placówek miejskich najprawdopodobniej już we wrześniu.
Modernizacja
na- grody w gminie Łopuszno Łączna wartość wydatkowaprzedstawili atrakcyjną ofertę na wakacje
„Przed nami pełne atrakcji wakacje w mieście - każda z miejskich placówek
przygotowała mnóstwo propozycji, zarówno dla najmłodszych, jak i starszych
osób”. 13 czerwca 2017
r. na konferencji prasowej
przygotowanej w Miejskim
Centrum Kulturyo wakacyjnych atrakcjach mówił: prezydent Konrad Kronig, jego
zastępca Krzysztof Myszka
i dyrektorzy jednostek podległych gminie.
Monika Kowalczyk –
Kogut (Muzeum Orła Białego): „Proponujemy ofertę
dla dzieci. Przez całe wakacje będzie działał „Letni Uniwersytet Dziecięcy”
i „Akademia Przygody”.
Zajęcia odbywać się będą
w parku przy muzeum. Będą
to warsztaty twórcze, historyczne i architektoniczne.

Zbudujemy także niski park
linowy, ucząc się przy tym
współpracy i zabawy.”
Katarzyna
Michnowska-Małek (Miejskie Centrum Kultury), zaprosiła w
lipcu do darmowego placu
zabaw dla dzieci. „Obok
tego placu MCK przygotowało kącik dla najmłodszych (rowerki biegowe,
piaskownice, gokarty). 24
czerwca zaczynamy wakacje
projektem: „Koncertowo na
ludowo”, będą piękne koncerty. Zapraszam całe rodziny
z dziećmi!”
Iwona Kowaleska (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna): „Tegoroczną
inspiracją wakacyjnych zajęć dla dzieci będzie rzeka
Wisła i miejsca z nią związane. Wakacje bibliotece będą
odbywać się w dwóch głównych filiach: w Filii nr 1 przy

ul. Towarowej (spotkania
w poniedziałki, wtorki i środy
w godz. od 12.00 do 14.00);
w Filii nr 2 przy ul. Sezamkowej (zajęcia w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. od 13.00 do 15.00)”.
Janusz Sztompke (Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji): „Od 3 lipca zapraszamy na krytą pływalnię,
gdzie odbywać się będą zajęcia nauki pływania. Jest to
dwutygodniowy kurs nauki
pływania. Pierwsza tura od
3 lipca do 14 lipca, druga od
16 sierpnia do 28 sierpnia.
Zapraszamy także na zajęcia
z tenisa ziemnego, które odbywać się będą od 20 czerwca do 24 sierpnia na kortach
„Bernatka”. Na te zajęcia
zapraszamy dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki
w godz. 11.00 - 13.00).
KG

wierzchni obejmie ulicę
Krakowską w Radoszycach,
ulicę łączącą miejscowość
Sęp, leżącą jeszcze w powiecie koneckim z wsią Prze-

Kuźnice Koneckie są jedną z najważniejszych imprez lokalnych,
obok Koneckiego Września czy Dni Końskich. Co roku w lipcu
gromadzą liczną widownię z całego powiatu koneckiego.

Do tej pory w ramach
Kuźnic w soboty spotykano się w Maleńcu, gdzie
wyłaniano
zwycięzców
plebiscytów powiatowych.
W niedzielę impreza przenosiła się do Sielpi. W tym
roku, z racji mijającego
230-lecia wizyty króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na ziemi koneckiej,
przewidziane są zmiany.

Remont Pomnika Wdzięczności przy ul. Piłsudskiego został już ukończony. Stojący na
miejscu dawnej cerkwi, pomnik stał się wizytówką miasta, obok innych monumentów,
autorstwa Wojciecha Durka – Kwatery Partyzantów czy Pomnika Kościuszki.
kach znajdują się skrzydła.
Pod nimi zaś z lewej strony wykuto postać rolnika,
duszpasterza i robotnika. Z
prawej
zaś

stoi
matka
z
trzema
synami: pierwszy jest bardzo młody (za młody na

walkę), drugi – ranny,
a trzeci stoi wsparty o karabin. W warstwie symbolicznej przedstawienie
Matki Bożej wy-

obraża,
propagowany przez epokę PRL sojusz chłopsko–robotniczy. Pomnik wpisuje

nia to 338 644, 74 zł. Wójt
Gminy Radoszyce Michał
Pękala przewiduje, że prace
zakończą się we wrześniu br.
AK

Kuźnice Koneckie
15–16 lipca 2017

Pomnik Wdzięczności już odnowiony
Od ostatniego remontu pomnika minęło 10 lat.
Jego renowacji podjęli się
specjaliści z „Nowej Sztuki”
z Kunowa: Krzysztof i Dominik Rola oraz Wojciech
Markiewicz. Prace polegały
głównie na oczyszczeniu betonowego pomnika z kurzu
i innych nieczystości, a następnie na malowaniu matowym kolorem.
Pomnik Wdzięczności
powstał w 1946 r. z inicjatywy członka prezydium Rady
Narodowej w Końskich i zarazem ks. prałata Antoniego
Ręczajskiego. Monument
prezentuje wszystkie stany,
biorące udział w II wojnie
światowej Na kolumnie
umieszczono postać Matki
Bożej (ok. 2 metry), a po bo-

oraz drogę z Filip do Łysowa. Wszystkich tych inwestycji podejmie się Zakład
Robót Drogowych „Dukt”,
wyłoniony drogą przetargu.

się w kontekst architektury
socjalistycznej, choć zabrakło tutaj radzieckich emblematów.
Wojciech Durek (1888–
1951) – malarz i rzeźbiarz.
Po II wojnie światowej zamieszkał w Kielcach. Absolwent Wyższej Szkoły
Przemysłowej w Krakowie,
szkoły zawodowej w Laas
i Accademia di Belle Arti
w Mediolanie. W latach
1918–1939 mieszkał w Toruniu. Autor m. in. pomników w Końskich: Pomnika
Wdzięczności,
Tadeusza
Kościuszki na koniu, Chrystusa
Błogosławionego
i Pomnika Partyzantów na
cmentarzu.
AK

Przede wszystkim odtworzona zostanie historyczna
wizyta króla w miejscowościach powiatu koneckiego.
Pierwszego dnia uczestnicy
Kuźnic wraz władzami powiatowymi i samorządowymi spotkają się w Adamowie,
Radoszycach, Jacentowie
i Maleńcu, gdzie dojadą
rowerami lub autokarami.
W Radoszycach odbędzie

się msza święta w obrządku łacińskim, a w Maleńcu
– wręczenie Marek Koneckich. Koncert w Maleńcu
zakończy pierwszy dzień
Kuźnic Koneckich. Drugiego dnia impreza przeniesie
się do Końskich na letnią
scenę, gdzie na uczestników
czekają liczne atrakcje oraz
odbędzie się koncert.
AK

Wakacje
z Domem Kultury
w Końskich
Miejsko - Gminny Dom
Kultury w Końskich zaprasza dzieci w wieku od
7 lat na Wakacje z Domem
Kultury. Na dzieciaki czeka
mnóstwo atrakcji. Pierwszy turnus rozpoczyna się
26 czerwca i potrwa do 30
czerwca 2017 r. Drugą edycję zaplanowano w terminie
17-21 lipca 2017 r. Zajęcia
odbywać się będą w godz.
od 10.00 do 13.00. W tym
roku w programie: projekcje filmowe, ciekawe zajęcia plastyczne w plenerze,
zajęcia teatralne z aktorami
z Kielc - Ewą Sorbian i Ewą

Lubacz, zajęcia muzyczne
z instruktorami muzyki z koneckiego Domu Kultury. Ponadto gry i zabawy terenowe
min.: zabawa w podchody,
bańki mydlane. Na zakończenie każdego z turnusów
impreza plenerowa z kiełbaskami w „Chałupie pod
świerkami”. Zapraszamy na
wspaniałą zabawę. Przypominamy, że liczba miejsc
jest ograniczona, maksymalnie każdy z turnusów to 30
osób. Zapisy w pierwsze dni
turnusów z osobą dorosłą.
MDK
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Dzień Dziecka w powiecie koneckim

W parku miejskim 28
maja odbyła się z inicjatywy
Miejsko-Gminnego
Domu Kultury w Końskich impreza z okazji Dnia
Dziecka. Na dzieci czekało
wiele atrakcji, m. in. wesołe miasteczko, trampoliny,
malowanie twarzy, darmowa wata cukrowa, popcorn,
dmuchany zamek oraz wiele
konkursów. W czasie tego
wydarzenia zaprezentowały się szkoły średnie, np.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zorganizował
pokaz sukien ślubnych. Pod
koniec dnia nastąpiło ogłoszenie wyników konkursów
Koneckich Dni Profilaktyki. Była to pierwsza tego
typu zabawa w powiecie
koneckim poświęcona najmłodszym. Kolejna impreza dla dzieci odbyła się 31
maja w parku miejskim po
raz pierwszy. Urząd Miasta
i Gminy Końskie zaprosił
dzieci na piknik ze służba-

mi mundurowymi. Można
było obejrzeć pojazdy wojskowe, strażackie i policyjne oraz wsiąść do nich.
Tym samym przez zabawę
edukowano najmłodszych
w zakresie bezpieczeństwa
i pierwszej pomocy. 1 czerwca pod Klubem Osiedlowym
„Kaesemek” w Końskich
miała miejsce zabawa dla
najmłodszych. Na dzieci
czekały m. in. trampoliny
i zajęcia ceramiczne. Dzień
później (2 czerwca) odbył
się festyn rodzinny z okazji
Dnia Dziecka w Młotkowicach, zorganizowany przez
Nadleśnictwo Ruda Maleniecka oraz Urząd Gminy:
w Rudzie Malenieckiej, Radoszycach i Słupi Koneckiej.
Dla najmłodszych przygotowano dmuchane zjeżdżalnie,
słodycze, popcorn, karuzele.
Byli także klowni, za których przebrali się animatorzy, chcąc sprawić jak najwięcej radości maluchom.

Na festynie ogłoszono także
wyniki konkursu plastycznego ogłoszonego przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
„Jak chronić las”. Zmagania wygrały: klasa v z SP
w Rudzie Malenieckiej, kl.
V z SP w Wólce i kl. I z SP
Wilczkowice. Każda wygrana klasa otrzymała nagrody
sportowe o wartości tysiąca
złotych, które wręczał nadleśniczy Rafał Michalski wraz
z Beatą Kiełbus. Na festynie
poznaliśmy także laureatów
konkursu „Chroń ziemię –
segreguj dla przyszłości”
zorganizowaną dla szkół
i przedszkoli powiatu Ruda
Maleniecka.
Zwyciężyli
w nim: Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej, Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Stefana
Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej oraz filia w Lipie,
Publiczne Gimnazjum im.
Franciszka Staffa w Rudzie
Malenieckiej.

3 czerwca w Końskich
przy ul. 16 stycznia odbył
się festyn, zorganizowany przez PPS „Społem”.
W ramach akcji „Kręci mnie
bezpieczeństwo” policjanci
instruowali najmłodszych
uczestników o unikaniu zagrożeń. Przygotowali również dla dzieci m. in. pokaz tresury psów. Pokazali
również najmłodszym jak
od środka wygląda radiowóz policyjny. Gminny
Dzień Dziecka na sportowo zorganizowano również
w Radoszycach 4 czerwca.
Dzieci korzystały z trampolin, dmuchanych zjeżdżalni, pokazów w Magicznej
Kapsule 5 D i kul wodnych.
Brały także udział w konkurencjach sportowych. Udział
wzięło około 220 dzieci we
wszystkich
dyscyplinach
i w kilku kategoriach wiekowych. Szkoły podstawowe
kl. I – III miały do pokonania dystans 200 m klasy IV
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– VI już 400 m dziewczynki,
a chłopcy 600 m. Młodzież
w wieku gimnazjalnym biegła na 600 m (dziewczęta)
i 800 m (chłopcy). Każdy
dostawał pamiątkowy medal. W kategorii dziewczęcej
kl. I –III wygrały: Julia Jaworska, Antonina Rozmus,
Vanessa Zarzecka. Z chłopców z tej kategorii najszybsi byli: Kacper Szymczyk,
Kacper Brot i Kazimierz
Słaboń. W kolejnej grupie
wiekowej zwyciężyły Daria Studzińska, Karolina
Wędzicka oraz Milena Laskowska. Chłopcy, którzy na
600 m pobiegli najszybciej
to: Kacper Ciupa, Michał
Szustak i Kamil Szustak.
W kategorii gimnazjalnej na
600 m wygrały: Agnieszka
Kowalska, Wiktoria Zielińska, Katarzyna Fabicka-Krakowiak, a w biegu na 800 m
zwyciężyli: Paweł Laskowski, Adrian Leśniak oraz Kamil Borowski.

4 czerwca odbył się jeszcze jeden festyn z okazji
Dnia Dziecka, tym razem
w Stąporkowie. Hasłem
przewodnim tej imprezy
było motto: Dobro zawsze
wraca. W trakcie zbierano
pieniądze na rehabilitację
Oliwii Nowek i Tomasza
Matyni, drogą indywidualnych datków. Podczas tego
wydarzenia na scenie miejskiego amfiteatru wystąpiły
dzieci ze szkół i przedszkoli
ze Stąporkowa, Komarowa,
Odrowąża i Niekłania Wielkiego. Gościem specjalnym
była Majka Jeżowska, która zaśpiewała piosenki dla
dzieci, m. in. A ja wolę swoją mamę. Na dzieci czekało
także moc atrakcji, jak malowanie twarzy, dmuchany
zamek oraz karuzele.
AK
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Krzesimir Dębski i Anna Jurksztowicz podczas Nocy Bibliotek gościli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Staporkowie.
Tegoroczna
edycja
Nocy Bibliotek w MGOKiS
w Stąporkowie rozpoczęła
się od wyjątkowego spotkania. Na scenie sali widowiskowej wystąpili kompozytor Krzesimir Dębski wraz
z żoną Anną Jurksztowicz
– piosenkarką.
Krzesimir Dębski to
autor muzyki współczesnej i filmowej, skrzypek
i dyrygent. Jego muzyka
zabrzmiała w wielu produkcjach teatralnych i baletowych
(„Balladyna”,
„Iwona - księżniczka Burgunda”, „Kubuś Puchatek”,
„Makbet”, „Ferdydurke”).
Publiczności znany jest
głównie jako autor muzyki
do filmów pełnometrażowych: „Ogniem i mieczem”,
„W pustyni i w puszczy”,
„Stara baśń”, „Syberiada”,
„Pieniądze to nie wszystko”,
Reklama

seriali: „Matki, żony i kochanki”, „Złotopolscy”, „Na
dobre i na złe” oraz przebojów: „Dumka na dwa serca”,
„Czas nas uczy pogody” czy
„Diamentowy kolczyk”. To
właśnie wiele z nich wypromowała Anna Jurksztowicz.
Na wstępie spotkania
wokalistka
zaprezentowała utwór pt. „Czas nas
uczy pogody.” Niewątpliwie czas spędzony w towarzystwie
wyjątkowej
pary na długo pozostanie
w pamięci uczestników spotkania, nie tylko ze względu na niezaprzeczalną kartę
muzycznej wrażliwości, ale
głównie na książkę pt. „Nic
nie jest w porządku. Wołyń. Moja rodzinna historia”, którą napisał Krzesimir
Dębski.
Kompozytor, przez całe
życie żył w cieniu rzezi

wołyńskiej. Jego rodzice
cudem uratowali się z pogromu, jaki urządzili Ukraińcy z UPA we wsi Kisielin
i okolicach, gdzie zginęło
okrutną śmiercią kilkudziesięciu Polaków. Relacje
świadków tej rzezi, w tym
rodziców Krzesimira Dębskiego, są wstrząsającym
świadectwem ludobójstwa.
„Był 11 lipca 1943 roku,
Krwawa Niedziela na Wołyniu. W tym dniu nacjonaliści
z Ukraińskiej Powstańczej
Armii wtargnęli do domów
i kościołów w wołyńskich
miastach i wsiach, by pozabijać Polaków zebranych na
sumach. Napadli też na kościół w Kisielinie, gdzie na
mszę poszli moi rodzice. Ta
niedziela była dniem rozpoczynającym masakrę. Wcześniej zdarzały się mordy, ale
od tej niedzieli zaczęła się

rzeź. Urodziłem się dziesięć
lat później, jednak kolejne godziny 11 lipca 1943 r.
znam z relacji rodziców, jakbym sam je przeżył. Mama
z ojcem uciekli z pogromu,
Ukraińcy jednak porwali i zabili mojego dziadka
i babcię”. Krzesimir Dębski ustalił tożsamość zabójcy dziadków i osobiście go
poznał. Sprawca nie został
jednak pociągnięty do odpowiedzialności ze względu na
śmierć. „Spojrzałem w oczy
mordercy swoich dziadków”
wyznaje w jednym z wywiadów.
„W moim rodzinnym

domu temat mordu wołyńskiego zawsze był obecny.
Pomysł spisania tej historii
dojrzewał we mnie już od
lat. Mój ojciec Włodzimierz
także napisał książkę, przeszukiwał archiwa, tłumaczył
pisma UPA, przeglądał artykuły. Rysował szczegółowe
plany, chciał, żeby coś po
jego poszukiwaniach pozostało. Dla niego była to
terapia. Czuję się odpowiedzialny za historię mojej rodziny, dlatego teraz także i ja
postanowiłem podzielić się
z czytelnikami swoją wiedzą” – dodaje autor.
Dla
zrównoważenia

emocji przy akompaniamencie męża Anna Jurksztowicz
zaśpiewała „Dumkę na dwa
serca”. Do wspólnego śpiewu włączyła się również
publiczność, nucąc piosenkę
z serialu „Na dobre i na złe”.
Po spotkaniu można było
zakupić książkę Krzesimira Dębskiego „Nic nie jest
w porządku. Wołyń. Moja
rodzinna historia”. Niezwykle inspirujące spotkanie,
pełne życiowej mądrości
i wzruszeń z muzyką w tle,
na długo pozostanie w pamięci uczestników spotkania.
KG
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Dobra Inwestycja w Przyszłość Powiatowe
Święto Ludowe
w Fałkowie
O planach rozwoju gminy Fałków rozmawialiśmy z wójtem Henrykiem Koniecznym.
wać o tę samą (równą) ilość
instalacji, ponieważ maksymalnie dofinansowanych
może być 360 instalacji. Po
60 w danej gminie. W gminie Fałków ankietę złożyły
już 224 osoby. Na zebraniu
w samym Fałkowie było 60
osób. Spotkania informacyjne przeprowadzono również w Turowie i Czermnie.
Wnioski przejdą weryfikację
i wybranym osobom zostaną
przyznane dotacje. Dotacja
pokrywa 60% kosztów kwalifikowalnych.

Panie Wójcie, jakie inwestycje udało się zrealizować w gminie Fałków
w 2017 r.? Plany rozwoju
na kolejne półrocze?
Realizujemy pewnego
rodzaju strategie, która została zainicjowana na początku istnienia tej kadencji
rady gminy. Obszary objęte
priorytetem
inwestycyjnym to oczywiście sprawy
związane z kanalizacją gminy, z budową i odbudową
dróg
pokanalizacyjnych,
dróg, chodników – te sprawy realizujemy na bieżąco.
W tym roku, jak również
w poprzednich latach wykonujemy remonty dróg
12-15 km rocznie. W tym
roku również taką ilość dróg
wykonamy,
partycypując
w kosztach 50/50 ze Starostwem Powiatowym w Końskich. Infrastruktura drogowa w ciągu najbliższych lat
zostanie odbudowana.
W tym roku chcemy rozpocząć także budowę dwóch
boisk
wielofunkcyjnych
o powierzchni poliuretanowej. Takie miejsca rekreacji mamy już w Fałkowie
i w Czermnie przy szkołach.
Teraz planujemy budowę
w Turlicach i w miejscowości Skórnice. W planach
jest jeszcze boisko w Woli
Szkuckiej. Oczywiście jeśli chodzi o inwestycje to:
jedną z większych, która
rozpocznie się w przyszłym
roku, będzie wniosek na re-

witalizację centrum gminy.
Wkład własny gminy opiewa na 10 mln. zł. Do tej
inwestycji chcemy włączyć
podmioty prywatne, stowarzyszenia, spółdzielnię samorządowa, GS, stacje paliw, szkoły, strażnice, OSP,
podmioty prywatne, POMy.
Ten wniosek na pewno jest
istotny, aby poprawić infrastrukturę. Mamy w planach
budowę targowiska, szatni
sportowej, stadionu z trybunami, siłowni. Będziemy
inwestować w place zabaw, odnowić scenę letnią
amfiteatru. W ramach tych
środków, chcieliśmy odnowić także centrum w miejscowości Czermno, ale nie
otrzymaliśmy zgody ze strony proboszcza parafii.
Instalacje
fotowoltaiczne - jakie wśród mieszkańców gminy jest zainteresowanie udziałem w tym
projekcie?
Zainteresowanie
jest
duże. Wspólnie z innymi
gminami powiatu koneckiego chcemy wystąpić
z wnioskiem do urzędu marszałkowskiego w sprawie
ogniw
fotowoltaicznych.
Oczywiście jest to wniosek
dla prywatnych podmiotów,
właścicieli gospodarstw rolnych. W tym projekcie, ani
samorząd, ani też przedsiębiorcy nie mogą brać udziału. Ustaliliśmy na spotkaniu,
że wszystkie gminy powiatu
koneckiego, będą wniosko-

Jakie działania podejmuje Wójt, aby młodzi
ludzie zostali na terenie
gminy?
Budujemy
infrastrukturę drogową, rekreacyjno
- sportową, kanalizacyjną. Uzbrajamy tereny, pod
indywidualne
budownictwo mieszkaniowe. Wygospodarowaliśmy już 150
działek. Rozwijamy także
infrastrukturę szkolną, tworzą się nowe przedszkola.
W okresie lipiec -sierpień
działają świetlice wakacyjne
z opieką, w 8 sołectwach. To
wszystko powinno pozytywnie wpłynąć na wizerunek
naszej gminy, chęć związania z nią przyszłości.

Gmina Fałków ma walory turystyczne. Czy ten
punkt w strategii rozwoju gminy jest szczególnie
traktowany?
Niewątpliwym walorem
turystycznym naszej gminy są aspekty przyrodnicze.
Mamy urokliwe tereny, zadbaliśmy o poprawę dróg,
dynamicznie rozwija się
także turystyka rowerowa.
Piękne trasy leśne, zaplecze
hotelowo-gastronomiczne to atut gminy. W ostatnich
latach, Fałków często odwiedzają goście z zewnątrz.
Park cieszy się dużym zainteresowaniem, planujemy
rewitalizację ruin zamku,
rozwój rekreacji - siłownie
napowietrzne.
O pasjach wójta słów
kilka …
Mam trzy pasje: praca
w ogrodzie, na działce; wędliniarstwo – bardzo to lubię, wypoczywam przy tym.
Trzecią, zaraziłem się ostatnio – stare zegary. Odprężające zajęcie, daje mi wiele
satysfakcji.
Dziękuję za rozmowę

Katarzyna Baranowska-Giza

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków
w 2017 roku
1. Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Fałków,
w miejscowościach: Szreniawa; Stanisławów; Fałków;
Wola Szkucka; Sulborowice (Ług); Reczków; także
utwardzenie pobocza z kostki betonowej naprzeciwko szkoły podstawowej w Fałkowie. Wartość zadania:
555.185,49 zł brutto.
2. Przebudowa drogi gminnej Kolonia Czermno – Olszamowice o łącznej długości 1450 mb. W ramach
zamówienia planuje się wykonać nową nawierzchnię asfaltową a także oświetlenie ulicy i budowę
chodników. Wartość zadania 1.201.623,73 zł brutto,
w tym 50 % zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia
działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszar B - „WOLSKA”. W ramach zamówienia
zleca się wykonanie projektu technicznego budowy
dróg osiedlowych z chodnikami o łącznej długości
około 2,5 km z odwodnieniem i oświetleniem drogowym a także projekt sieci wodociągowej i kanalizacji.
Wartość zadania 134.000,00zł brutto.

W niedzielę 11 czerwca
w Fałkowie odbyło się Powiatowe Święto Ludowe.
Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą w kościele pod
wezwaniem Świętej Trójcy
w Fałkowie. Następnie
w przemarszu, uczestnicy
święta ludowego na czele
z Miejską Orkiestrą Dętą
pod dyrekcją Józefa Świerczyńskiego udali się do
parku podworskiego. Zgromadzonych przywitał wójt
gminy Henryk Konieczny.
Podczas części oficjalnej
nowi członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego
otrzymali legitymacje członkowskie. Zasłużeni działacze PSL uhonorowani zostali odznaczeniami. Medal “Za
zasługi dla ruchu ludowego”

imienia Wincentego Witosa
otrzymał Stefana Szambelan z Gowarczowa. Złotą
Koniczynką nagrodzeni zostali: Renata Harbat z Fałkowa i Kazimierz Pasterczyk
z Końskich.
O oprawę artystyczną
spotkania zadbała Miejska
Orkiestra Dęta z Końskich
oraz młodzież z gminnych
placówek szkolnych. Dobrego humoru zgromadzonym
przysporzył znany kabareciarz Stan Tutaj. Podczas
uroczystości
członkowie
Forum Młodych Ludowców
zbierali podpisy pod petycją
w sprawie przebudowy tzw.
krzyżówek rudzkich, gdzie
każdego roku dochodzi do
wielu wypadków.
AK
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Kaziuki
Takie wiadomości cieszą –
maleje bezrobocie w powiecie Koneckie 2017
koneckim !

Na piątek 16 czerwca Starostwo Powiatowe wraz z parafią św. Mikołaja w Końskich
zorganizowało kolejną edycję Kaziuków
Urząd Pracy to jedna z najczęściej odwiedzanych instytucji. O jego funkcjonowaniu, Koneckich. Jest to impreza poświęcona
stopie bezrobocia i formach aktywizacji rozmawialiśmy z Bożeną Urban – Dyrektor patronowi powiatu koneckiego, bł. ks. KaPowiatowego Urzędu Pracy w Końskich.
zimierzowi Sykulskiemu.

Pani Dyrektor, jak
obecnie przedstawia się
struktura i stan bezrobocia
w powiecie koneckim?
W powiecie koneckim
nastąpił znaczny spadek
liczby osób bezrobotnych.
Liczba bezrobotnych wg
stanu na 31 maja 2017 r.
wynosiła 4017 osób, w tym:
kobiety (2260), bezrobotni
z prawem do zasiłku - 1173,
zamieszkali na wsi - 2957.
Liczba osób długotrwale bezrobotnych wynosiła
1794. W kategorii wiekowej
do 30 roku życia odnotowano 1104 osób bezrobotnych,
zaś powyżej 50 roku życia
1057. Stopa bezrobocia na
30 kwietnia 2017 r. w powiecie koneckim wynosiła 13,8
% i w stosunku do stanu na
30.04.2017 r. spadła aż o 2,8
punktu procentowego. Jest
to największy procentowy
spadek w województwie. Od
początku 2017 r. pozyskano
także 3 868 krajowych ofert
pracy. Zarejestrowano 2 289
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom oraz wydano 18 informacji starosty na stworzenie

211 miejsc pracy.
Jakie zadania udało
się zrealizować w ramach
środków
pozyskanych
z Funduszu Pracy?
Jednym z kluczowych
działań PUP jest pozyskiwanie środków Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz racjonalne gospodarowanie nimi. Na
aktywizację bezrobotnych
w 2017 r. Powiatowy Urząd
Pracy w Końskich otrzymał
środki z Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu
Społecznego w wysokości
19 534 907, 90 zł. Ponadto przyznane zostały także
środki na rzecz promocji
zatrudnienia,
łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. UP pozyskał fundusze w ramach
Programu
Operacyjnego
-Wiedza Edukacja Rozwój-,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na
realizację promocji zatrudnienia (refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy
przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych

na wynagrodzenia, nagrody
oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
bezrobotnych do 30 roku
życia). W ramach środków
FP i EFS w 2017 r. zaktywizowano 1 243 osoby bezrobotne.
Jakie programy realizuje UP w ramach projektu łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji
zawodowej?
Takie programy PUP realizuje w ramach środków
pozyskanych z rezerw Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Wśród
nich wymienić można: pogram dla osób powyżej 50
roku życia; program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących
na wsi; program aktywizacji bezrobotnych będących
dłużnikami alimentacyjnymi
oraz program aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych niepełnosprawnych.
W ramach środków
pozyskanych z FP I EFS
zaktywizowano w 2017 r.
ponad 1200 osób bezrobotnych. To duży sukces. Co

jeszcze wyróżnia konecki
UP na tle innych tego typu
jednostek?
Warto podkreślić, że
PUP w Końskich jako jedyny w województwie świętokrzyskim pozyskał środki
unijne na realizację projektu
pn. „Bądź sobie szefem”.
W ramach tego programu
udzielane będzie wsparcie w
postaci jednorazowych środków (3 tys. zł) na podjęcie
działalności gospodarczej
dla 80 osób bezrobotnych.
Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2017
roku, a zakończy w listopadzie 2018 roku. Urząd Pracy
w Końskich osiągnął jedne
z najlepszych wskaźników
efektywności
zatrudnieniowej i kosztowej, co zaowocowało
otrzymaniem
trzeci rok z rządu nagrody
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Ponadto
w 2016r. zostaliśmy wyróżnieni za uzyskanie wysokiej
skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych
wobec osób bezrobotnych.
Dziękuję za rozmowę

Katarzyna Baranowska-Giza

Tegoroczne Kaziuki Koneckie rozpoczęły się mszą
świętą w kolegiacie, odprawioną przez ks. dziekana
Andrzeja Zaparta. Następnie
na scenie na placu przykościelnym zaprezentowały się
zespoły ludowe (Smarkowianka, Korniczanka) oraz
młodzież. Na festynie podsumowano także ostatecznie
wyniku konkursu o bł. ks.
Sykulskim, który odbył się
kilka dni wcześniej w I LO
im. KEN. Pierwsze miejsce
w nim zajęła Kinga Balińska (ILO), drugie Katarzyna
Lisowska (I LO), a trzecie
– Paulina Deszczyńska (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3).
Na placu przed kościołem ustawiony był dmuchany zamek dla dzieci

do skakania, a parafia św.
Mikołaja zapewniła darmowy bigos dla uczestników
tego spotkania. Mimo to na
tegorocznych
Kaziukach
publiczność nie dopisała.
W trakcie zabawy spadł
deszcz, co nie sprzyjało wychodzeniu z domu.
Na imprezie rodzinno-ludowej pojawił się burmistrz miasta Krzysztof
Obratański wraz z zastępcami Krzysztofem Jasińskim
i Marcinem Zielińskim.
Obecny był również starosta
powiatowy Bogdan Soboń,
wicestarosta Andrzej Lenart
oraz członkowie Zarządu:
Czesław Kucbart i Dorota
Duda, odpowiedzialna za
kulturę i promocję w powiecie koneckim.
AK
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Warto zobaczyć
Warto posłuchać
Wonder Woman
Is This The Life We
Really Want?
Roger Waters
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Diana (Gal Gadot) to
córka królowej Amazonek
i Zeusa, działająca pod pseudonimem Wonder Women.
Jest to jedna z najbardziej
znanych kobiecych komiksowych bohaterek wydawnictwa DC, obok Cat-Women, Supergirl, Batgirl czy
antybohaterki Harley Qinn.
Wyszkolona w starożytnych
sztukach walki i obdarzona przez bogów niezwykłą
mocą, ratuje podczas I wojny światowej amerykańskiego pilota, ściganego przez
Niemców. Przekonana, że

za wojnę odpowiedzialny
jest Ares, opuszcza idylliczną wyspę Themyscira i przy
boku ludzi staje do walki.
Diana próbuje zapobiec złu,
pamiętając o skutkach niszczycielskiej wojny z Aresem, którą toczyły Amazonki. Zanim to się stanie, musi
odnaleźć się w XX-wiecznej rzeczywistości. Naiwna
i młoda wojowniczka Diana
zostaje Wonder Woman, bohaterką rzędu Supermena,
Batmana, Flasha czy Green
Lantern. Z filmu o amazońskiej księżniczce wyłania

się przesłanie bezsensu
wojen i związanego z nim
okrucieństwa.
Wonder Women Patty Jenkins to sprawny film
akcji. Nieco lżejszy od poprzednich produkcji DC, jak
Człowiek ze stali i Batman
v Supermen, z odpowiednią
dawką humoru. Łączy się
fabularnie z innymi ekranizacjami komiksów DC. Stanowi też dobrą rozrywkę,
nie tylko dla fanów komiksowych bohaterów, ale dla
wszystkich
spragnionych
dobrej przygody.

Warto przeczytać
W skorupce orzecha
Ian McEwan

Trudy dopuściła się
zdrady małżeńskiej. Jednak wciąż mieszka w domu
swego męża, okazałej londyńskiej kamienicy. Teraz
już nie z Johnem, ale z jego
bratem, Claude’em. Oboje
mają pewien sprytny plan.
Jedynym problemem jest
świadek ich spisku. Całą historię poznajemy z dość niezwykłej perspektywy - opowiada nam ją nienarodzone
dziecko. Jest to opowieść
o zbrodni i zdradzie, autorstwa jednego z najbardziej
cenionych brytyjskich powieściopisarzy. Na pewno
warto ją przeczytać.

Roger Waters, były członek legendarnej grupy Pink
Floyd, powraca po 25 latach z nowym, rockowym
materiałem. Płyta „Is This
The Life We Really Want?”
ukazuje się na CD i winylu
2 czerwca nakładem Columbia Records.
Dyskografię Rogera Watersa zamyka album „Amused To Death” z 1992r.,
który w głównej mierze
inspirowany był wojną
w Zatoce Perskiej i pytaniami o wpływ, jaki mają na
człowieka media, telewizja
oraz agresywna globalizacja. Album „Is This The Life
We Really Want?” stanowi
kontynuację tamtego wydawnictwa. Jest doskonałym
komentarzem do niepokojów wstrząsających współ-

czesnym światem i naturalnym sukcesorem kultowych
już krążków Pink Floyd –
„Animals” i „The Wall”.
Na płycie „Is This The
Life We Really Want?”
znalazło się 12 nowych
kompozycji
muzycznych
i występów studyjnych Ro-

gera Watersa. Ciekawostką
jest, że tekst utworu „Wait
For Her” zainspirowany był
angielskim tłumaczeniem
poematu „Lesson from the
Kama Sutra (Wait for Her)”
autorstwa Mahmouda Darwisha.

Warto przeczytać
Metro 2033
Dmitry Glukhowsky
Pierwsza część cieszącej
się serii „Metro”. Opowiada o świecie po zagładzie
nuklearnej. Jedyni ocalali
ukrywają się w podziemiach
moskiewskiego metra i walczą o przetrwanie z potworami i mutantami. Garstka
ludzi, która przeżyła ukrywa
się przed szkodliwymi skutkami promieniowania i nowymi formami życia.
Metra w tym świecie
stanowią namiastkę państw-miast i osad miejskich, znanych ludziom sprzed wojny
nuklearnej. To tu rozwija
się handel wymienny, jako
istotna część nowego ładu

społecznego.
Choć akcja książki Glukhowsky’ego rozgrywa się
po III wojnie światowej, jest
to opowieść o człowieku,
który ma misję do wypełnienia. Jako osoba i przedstawiciel swojego gatunku. Jest to
swoiste studium psychologiczne człowieka, a przede
wszystkim jego zachowań
w obliczu zagrożenia.
Mimo ciężkiego klimatu
jest to książka poruszająca,
do której z pewnością nie
raz powrócimy. Ciekawa
oraz prosta fabuła zachęca
do sięgnięcia po lekturę.
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Truskawki

Truskawki kuszą nie tylko wyśmienitym
wyglądem, przyjemnym aromatem, przepysznym smakiem, ale także korzystnie
wpływają na nasz organizm. Stanowią
witaminową bombę dla zdrowia i urody.

Pierwszymi
owocami
witaminowo-mineralnymi
w sezonie wiosennym są
właśnie truskawki, które
pojawiają się już pod koniec maja. Owoc truskawki
jest krzyżówką poziomki
chilijskiej i poziomki wirginijskiej.
Zdecydowanie
największym producentem
truskawek są Stany Zjednoczone a w drugiej kolejności Hiszpania. W Polsce
na 1 mieszkańca przypada
ok. 4 kg tych owoców. Wartości odżywcze truskawek
są bardzo duże. A to dzięki
zawartości witamin: C, B1,
B2, makro- i mikroelementów a przede wszystkim:
żelaza, wapnia, fosforu,
magnezu oraz manganu.
Żelazo nazywane pierwiastkiem życia, jest mineralnym
składnikiem
niezbędnym
do wytwarzania hemoglobiny. Natomiast wapń ze

Porady
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wszystkich składników mineralnych ma największy
udział w budowie naszego
organizmu. To wapń i fosfor
decydują o prawidłowym
rozwoju układu kostnego
i uzębienia. Zaś wapń i magnez zapewniają właściwą
pracę układu sercowo-naczyniowego. O dostatecznym wchłanianiu wapnia decyduje zawartość witaminy
D w organizmie. Kolejnym
mineralnym
składnikiem
jest fosfor, który uczestniczy
między innymi w regulacji
pracy serca, w prawidłowym
funkcjonowaniu nerek oraz
w przekazywaniu impulsów
nerwowych. Znajduje się
on we wszystkich komórkach organizmu. Dla jego
funkcjonowania niezbędna
jest obecność wapnia i witaminy D. Następnie magnez
konieczny jest do metabolizmu wapnia, fosforu, sodu,

potasu i witaminy C oraz do
prawidłowej pracy układu
nerwowego i mięśni. Działa
przeciwstresowo.
Mangan zaś ma wpływ
na czynność enzymów.
Ponadto odpowiada za
stan kości, konieczny jest
w
procesie
trawienia
i wchłaniania składników
odżywczych. Zapobiega także osteoporozie, poprawia
pamięć, zwalcza zmęczenie
i ma działanie uspokajające.
Natomiast sole organiczne
zawarte w truskawkach poprawiają przemianę materii
a pektyny oczyszczają jelita
z resztek pokarmu i pozytywnie wpływają na naturalną florę bakteryjną. Poprzez
spalanie tłuszczów owoce te
posiadają także właściwości
odtruwające. Ogólnie można
stwierdzić, że działają one
na organizm odkwaszająco,
krwiotwórczo, wzmacniająco a sok z truskawek ma
właściwości bakteriobójcze,
dzięki zawartym w swym
składzie fitocydom, podobnie jak cebula, czosnek czy
chrzan. Ponadto są źródłem
kwasu elegonowego, który
chroni nasz organizm przed
nowotworami. Właściwości
odżywcze i lecznicze truska-

wek są nie do przecenienia.
Poleca się je reumatykom,
cierpiącym na schorzenia
wątroby, a także nerek. Truskawki obniżają również poziom cholesterolu i ciśnienie
tętnicze. Są wskazane dla
osób z nadwagą. Te bardzo
smaczne i zdrowe dla człowieka owoce, spożywać
możemy na surowo lub jako

Ciasto truskawkowe
Porcja dla 6 osób
Czas przygotowania 45 minut
Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 szklanka mąki
1 szklanka cukru
kostka masła
4 jajka
pół kg truskawek
2 łyżki cukru do posypania owoców
1 łyżka cukru pudru do posypania ciasta
tłuszcz do posmarowania formy

Sposób
przygotowania:
Owoce truskawek obrać, umyć i osuszyć. Masło ze szklanką cukru utrzeć na puszystą masę. Dodać do niej 4 żółtka. Następnie dodać przesianą szklankę mąki. Całość wymieszać. Z białek ubić pianę
i delikatnie połączyć z ciastem. Ciasto wylać do natłuszczonej formy, na wierzchu ułożyć truskawki
i posypać je cukrem. Piec około 30 minut w temp. 200 st. C. Po upieczeniu ciasto posypać cukrem pudrem.
uzyskania gładkiej konsystencji.

Wieści

mrożonki oraz przetworzone na soki, dżemy, konfitury, kompoty, nalewki, wina
i likiery. Natomiast osoby,
które są uczulone na surowe
truskawki, powinny je spożywać w formie przetworzonej, np. jako dżemy, soki czy
konfitury.
Truskawki oprócz dużych wartości odżywczych
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posiadają także wartości kosmetyczne. Działają bowiem
odżywczo, bakteriobójczo
a także ściągająco. Stanowią
idealny owoc do różnego
rodzaju maseczek, np. likwidujących przebarwienia skóry czy jako składnik zapachowy wielu kosmetyków.

Reklamuj się
w Gazecie
Regionalnej Wieści

504 930 026
504 944 052

OGŁOSZENIA
Zatrudnię kierowców
w transporcie międzynarodowym
Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat Ducato
( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678,
601 348 969

KK
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Kryminalne

Końskie

Starachowice

Za szybko

12 czerwca policjanci zatrzymali jadącą zbyt szybko naukę jazdy. Instruktora ukarano mandatem i zatrzymano mu uprawnienia na trzy miesiące.
Nauka jazdy jechała
z Przedborza w kierunku
Kielc. W Wyszynie Rudzkiej
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Końskich zatrzymali samochód

do kontroli, gdyż poruszał
się on zbyt szybko. Kierował 21-latek, który przekroczył dozwoloną prędkość
o 53 km w obszarze zabudowanym. 34-letni instruktor
tłumaczył policji, że spieszy
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się po następnego kursanta. Ukarano go mandatem
w wysokości 400 zł, 10
punktami karnymi i zatrzymaniem uprawnień na okres
3 miesięcy.
AK

Nielegalne papierosy

Policjanci w Starachowicach zabezpieczyli około 480 paczek papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymanemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
Z 10 na 11 czerwca
policjanci z Wydziału ds.
z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali przy ul Targowej BMW, który prowadził 44-latek. Prowadził pod

wpływem alkoholu. Miał
około 0,3 promila we wdychanym powietrzu. W samochodzie policjanci znaleźli
260 paczek papierosów bez
akcyzy z polskimi znakami.

W jego domu zabezpieczono
kolejne 220 paczek. Grozi
mu do 3 lat więzienia i wysoka grzywna.
AK

Końskie

Rozbój

Zatrzymano dwie osoby, które napadły na 70-letniego mieszkańca Końskich w jego własnym domu. Ukradli mu pieniądze,
znajdujące się w mieszkaniu.
Dwaj 40-latkowie weszli
do domu seniora i zażądali
od niego gotówki. Po odmowie, postanowili sami
je poszukać, używając tym
samym przemocy wobec

starszego pana. Udało im się
znaleźć jedynie 16 zł, które
zabrali oraz artykuły spożywcze. Z racji tego, że osoby te były znane 70-latkowi,
policjanci szybko ich zatrzy-

mali do wyjaśnienia. Byli
oni już wcześniej karani.
Grozi im do 12 lat więzienia.
AK

Skarżysko-Kamienna

Za posiadanie narkotyków do więzienia

Na trzy miesiące aresztowano 48-letniego mieszkańca Skarżyska-Kamiennej. W chwili zatrzymania przez policję miał przy sobie znaczną ilość narkotyków. Szacuje się, że ich wartość to kilka
tysięcy złotych.
Podczas patrolu ulicami
miasta skarżyscy policjanci
zatrzymali 13 czerwca mężczyznę do kontroli, gdyż podejrzewali, że może sprzedawać środki odurzające. Miał
przy sobie woreczek amfetaminy o wadze 163 gramy,
który trafił do policyjnego

laboratorium. Szacunkowo
mogło powstać aż 300 porcji
amfetaminy, która trafiłaby
na czarny rynek. Jego wartość to około kilka tysięcy
złotych. Ponadto w miejscu
dorywczej pracy 48-latka
policja zabezpieczyła 18 saszetek z dopalaczami.

Mężczyzna był już
wcześniej karany za tego
typu przestępstwa. Odpowie
przed sądem za posiadanie
narkotyków. Grozi mu do 10
lat więzienia.
AK

www.gazeta-wiesci.pl
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HOROSKOP
Bliźnięta 21.05–21.06

Wyjątkowe zaangażowanie w
bieżące sprawy,
sprawi że poczujesz się spełniony
i zadowolony. Twój entuzjazm pozwoli ci snuć
odważne, dalekosiężne
plany. Być może nastąpią
duże zmiany w twoim życiu
zawodowym lub osobistym.
Oby były one dla ciebie
korzystne pod każdym
względem.
Rak 22.06–22.07
Otrzymasz
nowe, odpowiedzialne zadanie
do załatwienia.
Ale poradzisz
sobie z nim doskonale.
Skoncentruj się także na
szukaniu źródeł dodatkowego
zarobku, bo ostatnio twoje
wydatki wyraźnie przekraczają dochody.
Lew 23.07–23.08
W twoim życiu
wyraźne ożywienie, nie znajdziesz czasu na
lenistwo czy smutek. Twoim
atutem będzie świetna kondycja, zarówno fizyczna, jak
i intelektualna. Unikaj niebez

piecznych sytuacji, zwłaszcza
będąc za kierownicą.
Panna 24.08–23.09
Nadchodzące dni
zapowiadają się
niezbyt interesująco. Zadania
których się podejmujesz, traktuj poważnie
i odpowiedzialnie, a nie
z przymrużeniem oka. Zawrzesz nową znajomość, którą
warto podtrzymać na dłużej.
.Waga 24.09-23.10
Pozytywne nastawienie doda ci sił,
w celu osiągnięcia
zawodowego
sukcesu. Lecz
interesy i sprawy finansowe
zawsze wymagają logicznego
myślenia i ostrożności, pamiętaj o tym. Spędzaj więcej
czasu z bliskimi.
Skorpion 24.10–22.11
Posiadasz w sobie
duży potencjał
energii i odwagi,
który pomoże ci
w realizacji nowych przedsięwzięć. Tym samym zyskasz
uznanie wśród przyjaciół,
których bardzo sobie cenisz.
To dobry czas na podniesienie
swoich kwalifikacji

Wieści 11

Rozrywka
Strzelec 23.11–21.12

Ryby 20.02–20.03

Pojawią się
trudności, lecz
one nie zniechęcą cię do dalszego działania. Warto zerwać
z rutyną. Pamiętaj o zachowaniu ostrożności i czujności w
swoich poczynaniach. Twoje
tempo życia najwyraźniej
przyspieszy.

Układ gwiazd
spowoduje,
że na twojej
twarzy coraz częściej zagości
uśmiech. Obdarzony zostaniesz wyjątkową werwą. Wykorzystaj tę dobrą passę. W
finansach nastąpi odczuwalna
poprawa, gdyż pozbędziesz
się dłużników.

Koziorożec 22.12–20.01

Baran 21.03–20.04

W interesach
możesz dużo
zyskać, albo
dużo stracić,
jeśli popełnisz błąd. Przed
podjęciem wiążących decyzji,
warto poradzić się kogoś zaufanego. Zachowaj ostrożność
w wydatkach. Unikaj przeforsowania organizmu.

Twoje plany w
pełni się powiodą, jeśli wcześniej dokładnie
je rozpracujesz i ustalisz priorytety. Jednak nie bierz zbyt
wiele na swoje barki. Pamiętaj
o relaksie. W twoim domu poprawią się relacje z bliskimi,
zapanuje ład i harmonia.

Wodnik 21.01–19.02

Byk 21.04–20.05

Sukces należy
zawsze smakować powoli
i cieszyć się
nim jak najdłużej. Warto
o tym pamiętać. Nastąpi także
wyraźna poprawa zdrowia,
z którym ostatnio było różnie.
Czeka cię powodzenie w
miłości.

Nowe działania,
które
w najbliższych
dniach podejmiesz, okażą się
owocne. Pokonasz dzielnie
przeciwności losu. Organizm
twój domaga się odpoczynku,
zmęczenie daje się we znaki.
Rodzinny wakacyjny wyjazd
to dobry pomysł.
Wróżka Amanda
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Humor
Dwaj koledzy spotykają się po pracy. Jeden mówi:
- Cześć Franek. Mam pytanie, dlaczego szef był na ciebie
zły, przecież ty jesteś zawsze pracownikiem miesiąca!
- A bo widzisz, byłem wczoraj na jego urodzinach, wznieśliśmy toast na jego cześć. On, żeby nie być gorszy krzyknął:
- Niech żyją pracownicy!
Na to ja:
- Tak? A za co?
Żona wraca od fryzjera. Mąż spogląda na nią i zauważa:
- O, nowa fryzura!
- Wiesz zdecydowałam się ściąć włosy, bo w tych długich
wyglądałam jak stara baba, i jak teraz wyglądam w tych
krótkich?
- Szczerze.
- Oczywiście.
- Hmmm... teraz wyglądasz jak stary dziad.
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Dwóch myśliwych wybrało się do lasu. Jeden z nich nagle
upadł. Drugi po oględnym zbadaniu kolegi stwierdził, że
jego gałki oczne wywróciły się na drugą stronę i że chyba
nie oddycha. Chwycił za telefon komórkowy i zadzwonił na
pogotowie.
- Mój kolega jest martwy. Co mogę zrobić? – zapytał pielęgniarkę, która odebrała telefon.
- Tylko spokojnie – usłyszał myśliwy w słuchawce. – Najpierw musimy się upewnić czy ta osoba jest martwa.
Nastała chwila ciszy, po której pielęgniarka usłyszała przez
telefon strzał.
- OK, to co teraz? – odezwał się w telefonie z powrotem
głos myśliwego.
Sąsiad z dołu do sąsiada z góry:
- Ależ w nocy poszaleliście z żoną. Mało mi żyrandol nie
zleciał.
- Panie sąsiedzie, tak się właśnie rodzą plotki... Mnie w
nocy nawet w domu nie było!

