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O rozwoju Gminy Smyków

Z wójtem Gminy Smyków Józefem Ślizem rozmawiamy
Śniadaniowa formuła spotkania sprzyja nawiązywaniu bezpo- o problemach dotyczących
średnich kontaktów, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk szkolnictwa, gospodarki wodw przyjaznej atmosferze. W tym celu, 11 lipca 2017 r. w Korytko- no-ściekowej i budowy nowych dróg. Jakie zadania na
wie odbyło się Powiatowe Śniadanie Biznesowe.
najbliższe lata wyznaczyła sobie Gmina Smyków?
Szerzej str. 6
Reklama

ProsTy kredyT Mieszkaniowy

Szerzej str. 7

Mamy rozwiązanie
na Twoje mieszkanie

Królewskie Kuźnice
Koneckie

Ze względu na okrągłą rocznicę wizyty króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego na ziemi koneckiej, tegoroczne Kuźnice miały
inny przebieg niż dotychczas. Dla uczestników zagrali: Natalia
Szroeder i Piotr Restecki.

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

Szerzej str. 2

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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Kuźnice Koneckie

Maleniec

Królewskie Kuźnice Koneckie Turystycznym
szlakiem techniki – remont
w Maleńcu
Ze względu na okrągłą rocznicę wizyty króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na
ziemi koneckiej, tegoroczne Kuźnice miały inny przebieg niż dotychczas. Dla uczestników zagrali: Natalia Szroeder i Piotr Restecki.

Z okazji 230. rocznicy
wizyty królewskiej tegoroczna edycja Kuźnic odbyła na terenie 4 gmin powiatu
koneckiego (Smyków, Radoszyce, Ruda Maleniecka,
Końskie). Tym samym odtworzona została historyczna trasa, którą poruszał się
król. Impreza rozpoczęła
się w Adamowie przy Muzeum Ludowym, następnie
w Radoszycach odprawiono
mszę w obrządku łacińskim.
Po południu organizatorzy
zaprosili do Maleńca – Zabytkowego Zakładu Hutni-

ników czekały konkursy
i zabawy, które zapewniło
Starostwo Koneckie, organizator imprezy. Gwiazdą tego
wieczoru była Natalia Szroeder, laureatka programu
„Szansa na Sukces”. Współpracowała z Liberem, z którym wylansowała piosenkę
„Na raz”. Znana jest z utworów takich jak: „Zamienię
Cię”, „Lustra”, „Powietrze”
i „Nie pytaj jak”.
Ze względu na „ruchomy” charakter pierwszego
dnia Kuźnic Koneckich, organizator zapewnił bezpłatny autobus dla wszystkich,
którzy chcieli wziąć udział
w obchodach. Przygotowano też I Rajd Rowerowy
„Orszakiem królewskim po
ziemi koneckiej”.
AK

czego. Zostały tu wręczone
nagrody plebiscytu powiatowego „Marki Koneckie”.
Wieczorem zaśpiewał Piotr
Restecki, muzyk znany
z programu „Must be the
Music”.
Drugiego dnia Kuźnice
Koneckie przeniosły się do
Końskich, gdzie na uczest-

W ramach projektu „Utworzenie Centrum
Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację,
udostępnienie i wykorzystanie zasobów
kulturowych zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej” Zabytkowy Zakład
Hutniczy w Maleńcu czeka renowacja starych maszyn hutniczych.
Muzeum
Techniki
w Maleńcu czeka gruntowna konserwacja maszyn.
Jak przewiduje dyrektor
Zabytkowego
Zakładu
w Maleńcu Maciej Chłopek,
po remoncie możliwe będzie
uruchomienie nieczynnych
dziś urządzeń. Turyści, którzy zajrzą do odnowionego
Maleńca, będą mogli wziąć
udział w produkcji niektórych wyrobów hutniczych.
Prace naprawcze czekają
też koryto wodne przy kole
wodnym, które zostanie
uruchomione, jako atrakcja
Muzeum. Takie działania
w myśl władz województwa i powiatu oraz dyrekcji
Zakładu Hutniczego, mają

ściągnąć większą liczbę turystów.
Prace ruszą dopiero na
wiosnę 2018 r. i potrwają
najprawdopodobniej do jesieni następnego roku. Inwestycja wyniesie 676 000 zł,
ale 500 000 zł dołoży Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego z dotacji unijnych.
Pozostałą część kwoty zapłaci Starostwo Koneckie,
prawny właściciel od 2004 r.
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. Umowa
między marszałkiem województwa Adamem Jarubasem a starostą koneckim
Bogdanem Soboniem została już podpisana.
AK
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Gowarczów, Końskie, Stąporków, Komorów

Ruda Maleniecka

Przez powiat Końskie
prowadził szlak Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego. Kolarze
jechali od Łodzi aż do
Lublina.

Biblioteka w Rudzie Malenieckiej przejdzie gruntowny remont. Prawie500 000 zł na rozbudowę
tego obiektu przeznaczyło Województwo Świętokrzyskie z dotacji unijnych.

Międzynarodowy Wyścig
Kolarski Solidarności
i Olimpijczyków

Rozbudowa
gminnej
biblioteki
Rozbudowa biblioteki
z projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury
kulturalnej w miejscowości
Ruda Maleniecka” jest możliwa dzięki Regionalnemu
Programowi Operacyjnemu
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Pierwsze umowy zostały już
podpisane między Gminą
a Województwem.
Inwestycja zakłada przebudowę biblioteki przez
jej rozbudowę. Ma składać
się z parteru i piętra, gdzie

Na terenie powiatu koneckiego miał miejsce II
etap rozgrywek. Zawodnicy 28 czerwca zawitali do
Petrykóz, Giełzowa, Skrzyszowa, Gowarczowa i Końskich, by dokończyć ten
odcinek trasy w Komorowie
(gmina Stąporków). Etap ten
liczył 121, 3 km.
Na tym etapie eliminacji
zwyciężył Alan Banaszek,
który rok temu w Wyścigu
Hubala zajął 3. miejsce.
AK

usytuowane byłyby: łazienka, pomieszczenie socjalne, archiwum, czytelnia i
pomieszczenia biblioteczne. Prace przewidywane
są na okres od września br.
do końca grudnia 2018 r.,
jednak czas remontowania
biblioteki dla czytelników
może ulec zmianie.
Łączna wartość szacowanego rzez Gminę Ruda
Maleniecka projektu wynosi 678 549, 50 zł, z czego
468 708,07 zł dołoży Unia
Europejska.
AK

Zacznij odchudzanie latem – łatwiej osiągniesz sukces!
Co pomaga nam w odchudzaniu latem? tłumaczy Dietetyk Naturhouse w Końskich,
Karolina Ksepka:
• Nasz metabolizm działa latem na wyższych obrotach
w porównaniu do zimowych miesięcy, mamy więc mniejszą tendencję do gromadzenia tłuszczu w organizmie,
a co za tym idzie łatwiej jest pozbyć się nadmiarów
tkanki tłuszczowej już zgromadzonej.
• Kiedy jest ciepło mamy mniejszy apetyt, więc łatwiej
jest nam wytrwać w swoich postanowieniach.
• Spędzamy zdecydowanie więcej czasu na świeżym powietrzu, chętniej podejmujemy aktywność fizyczną,
chociażby poprzez spacer, rower czy pływanie.
• Natura przychodzi nam z pomocą, jeżeli chodzi o komponowanie zdrowych i dietetycznych posiłków. Podstawę zdrowej zbilansowanej diety stanowią między innymi
świeże warzywa i owoce, a dostępność i różnorodność
produktów polecanych podczas odchudzania jest najlepsza właśnie latem.
• Podczas zimowych miesięcy nie tylko chętniej sięgamy
po bardziej kaloryczne, tłuste potrawy, ale też ciepłe napoje takie jak herbata, kawa czy kakao. Latem bardziej
intuicyjnie wybieramy wodę, która najlepiej nawadnia
nasz organizm i bardzo pomaga w utracie masy ciała. Musimy pamiętać jednak, że w upalne dni nasze zapotrzebowanie na wodę jest zdecydowanie większe, dlatego też
musimy dbać o odpowiednią jej podaż.

Skoro teraz jest łatwiej - zacznij odchudzanie od dziś!
Nie przekładaj decyzji o odchudzaniu na później. Zmień
nawyki żywieniowe już teraz, a pod koniec wakacji będziesz mogła pochwalić się szczuplejszą sylwetką. Jeśli
brak Ci motywacji, skorzystaj z fachowej pomocy dietetyka
Naturhouse. Dzięki wsparciu specjalisty nauczysz się prawidłowo komponować posiłki, szybciej odczujesz spadek
kilogramów i unikniesz efektu jo-jo.

O skuteczności metody Naturhouse świadczą
sukcesy zadowolonych klientów. Pani Beata
schudła z Naturhouse w Końskich 25 kg.
Wszystkie osoby, które chciałyby jak P. Beata zmienić
swój wygląd i samopoczucie zapraszamy do Naturhouse
w Końskich, przy ul. Hubala 11 (obok poczty).

Dietetyk dokona niezbędnych pomiarów ciała
i zaproponuje skuteczne rozwiązanie.

Centrum Dietetyczne Naturhouse
Końskie, ul. Hubala 11
tel. 882 503 305
Centrum Dietetyczne Naturhouse
Skarżysko-Kamienna, ul. Żeromskiego 31
tel. 509 048 046

PRZED KURACJĄ

PO KURACJI

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI
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Stypendium Wójta
Gminy Smyków

23 czerwca br. Wójt Gminy Smyków Józef Śliz wręczył 96 osobom
stypendia w wysokości 150–480 zł. Na wypłatę wszystkich stypendiów przekazano kwotę 22 950 zł z budżetu Gminy Smyków.
W Zespole Szkół w Miedzierzy przy okazji zakończenia roku szkolonego odbyło się uroczyste wręczanie
stypendiów Wójta Gminy
Smyków. Łącznie wójt Józef
Śliz wręczył dyplomy aż 96

uzdolnionym na 336 wszystkich uczniów (30% ogólnej
liczby).
W Gimnazjum w Miedzierzy stypendium otrzymało 36 uczniów – 18 osób
za wyniki w nauce (średnia

ocen od 4,93 do 5,57). Najwyższą średnią ocen uzyskała Aleksandra Banasik
uczennica III klasy Gimnazjum. Stypendium za wybitne osiągniecia artystyczne
otrzymało 3 uczniów, a ko-
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W
lejnych 15 za wybitne osiągnięcia sportowe. Stypendium artystyczne otrzymały:
Agnieszka Kałmuk, Karolina Pęczkowska, Katarzyna
Stasińska
W Szkole Podstawowej
w Miedzierzy stypendium
otrzymało 21 uczniów.
Najwyższą średnią 5,36
w Szkole Podstawowej uzyskała Julia Janiszewska. Stypendium za wyniki w nauce
(średnia ocen od 4,93 do
5,36) otrzymało łącznie 19
uczniów, w tym 6 uczniów
(Paweł Długosz, Paulina
Sosnowska, Natalia Kuleta, Wiktor Stachera, Natalia
Kubała, Julia Janiszewska)
otrzymało zwiększone sty-

Modliszewice

Świętowali w Modliszewicach

W ostatnią niedzielę czerwca Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odwiedziło wielu gości.
Zgromadzonych przywitał dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego Jerzy Pośpiech.
Przedstawiono
laureatów
konkursów „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W tej
kategorii zwyciężyli Małgorzata i Mirosław Markowie
z Potoku Małego. Laureatami w drugiej kategorii

„Piękne i Bezpieczne Gospodarstwo Agroturystyczne” zostali Elżbieta i Andrzej
Ciesielscy z Mnichowa.
Dokonano także podsumowania XII Świętokrzyskiej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Tytuł Superchampiona Wystawy przyznano
krowie rasy Jersey ze Stadniny Koni w Michałowie.

Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe
z całego województwa.
Duże zainteresowanie wśród
zwiedzających wzbudziły
stoiska z kwiatami i roślinami ozdobnymi. Można było
nabyć także środki ochrony
roślin, zasięgnąć fachowej
porady, co do pielęgnacji
wymagających
gatunków

jak również spróbować wybornych regionalnych smakołyków. Wśród zwiedzających nie zabrakło także
dzieci, które z zafascynowaniem podziwiały zwierzęta.
Najmłodsi mogli spróbować
swoich sił w siodle.
KG

pendium z uwagi na osiągnięcia sportowe i artystyczne. W Szkole Podstawowej
w Miedzierzy stypendium
sportowe uzyskał Igor Jachimowski a stypendium artystyczne otrzymała Zuzanna
Bielecka.
W Szkole Podstawowej w Królewcu wśród
stypendystów znalazło się
39 uczniów. Stypendium
za wyniki w nauce (średnia
ocen od 4,90 do 5,30) otrzymało 12 uczniów, w tym 10
uczniów (Anna Pawelec,
Kamila Smuga, Julia Opara, Joanna Lachowska, Igor
Zroślak, Klaudia Łosiak,
Wiktor Dulewicz, Bartłomiej Dulewicz, Amelia Stę-

pień Amelia Bąk) otrzymało
zwiększone stypendium za
osiągniecia
dydaktyczne,
artystyczne
i sportowe.
Najwyższą średnią 5,30
w Szkole Podstawowej
w
Królewcu
uzyskała
Amelia Bąk. Stypendium
artystyczne otrzymało 5
uczniów, a stypendium sportowe otrzymało 17 uczniów.
Ponadto 4 osoby (Julia Wróbel, Julia Brzykcy, Kinga
Piec, Dominika Stępniewska) uzyskało stypendium
za osiągnięcia sportowo-artystyczne oraz Jan Szymkiewicz za osiągnięcia dydaktyczno-sportowe.
RP

Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych
instytucji finansowych
w Polsce.
Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się
banków na polskim rynku,
obsługującym Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz
duże korporacje. Naszym
Klientom oferujemy kompleksowe usługi finansowe
na najwyższym poziomie,
wspierane przez nowoczesne technologie bankowe.
Największą
wartością są dla nas relacje
z Klientami oparte na zaufaniu.
Wieloletnie doświadczenie, w połączeniu
z innowacyjnym podejściem, pozwala nam na
oferowanie nowoczesnych
produktów za pośrednictwem jednej z największych
w Polsce sieci oddziałów
i placówek partnerskich oraz
elektronicznych
kanałów
dostępu.

Grupa Banku Zachodniego WBK zapewnia także
dostęp do oferty funduszy
inwestycyjnych, ubezpieczeń, leasingu, faktoringu,
a także do usług maklerskich
i zarządzania aktywami.
Aby wspierać rozwój
Klientów Firmowych stworzyliśmy unikatowe portale
wiedzy, w których znajdą
Państwo wiele cennych informacji i inspiracji.
www.firmoweewolucje.bzwbk.pl
www.santandertrade.com

Zapraszamy do 1 Oddziału
Banku Zachodniego WBK
w Końskich przy ul. 16-go
Stycznia 1C.
Teresa Rogalska
dyrektor oddziału

Reklamuj się
w Gazecie
Regionalnej Wieści

504 930 026
504 944 052

www.gazeta-wiesci.pl
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Wernisaż fotografii piktorialnej Galerii DeK

W środę 21 czerwca 2017
r. w Galerii DeK Miejsko-Gminnego Domu Kultury
w Końskich zaprezentowany został wernisaż wystawy zbiorowej fotografii pt.
„Fotografia Ojczysta”. Na
wystawę składają się prace
członków Stowarzyszenia
„Przeciw Nicości”. Wystawa odbyła się w ramach
VI Pleneru Artystycznego
Sielpia - Końskie, którego
komisarzem jest Kamila
Reklama

Dobrowolskainstruktor
koneckiego Domu Kultury. Prezentowana wystawa
to wybór prac powstałych
w ciągu czterech lat na kilkudziesięciu plenerach fotograficznych. Na wystawie
można zobaczyć obrazy dekoracyjne, ale równocześnie
z głęboką nutą refleksji nad
pięknem pejzażu utrwalonego z różnych zakątków
Polski. Ta piktorialna interpretacja motywów jest

szczególnie inspirująca dla
tych, którzy interesują się na
co dzień sztuką fotografii.
Wśród gości, przybyłych na ten wyjątkowy
i bardzo interesujący wernisaż był zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Końskie
Krzysztof Jasiński, uczestnicy VI Pleneru Artystycznego
oraz mieszkańcy Końskich.
Wszystkich zgromadzonych
powitał dyrektor koneckiego
Domu Kultury Piotr Sala-

ta, następnie ideę powstania „Fotografii Ojczystej”
opowiedział
Mieczysław
Wielomski - artysta fotografik, prezes Stowarzyszenia
„Przeciw Nicości” .
Warto tu zaznaczyć, iż
idea „Fotografii Ojczystej”
narodziła się niemal sto lat
temu. Jej pomysłodawcą
i niestrudzonym propagatorem był ojciec fotografii
polskiej – Jan Bułhak. Fotografowanie ojczystego kra-

ju, krajobrazu i ludzi, tego
co zwyczajne i unikalne, w
latach tuż po odzyskaniu
niepodległości stało się dla
niego wyrazem miłości do
Ojczyzny.
Autorami wernisażu prezentowanego w Galerii DeK
są: Agnieszka Tomiczek, Lucyna Romańska, Anna Góra-Siudmak, Lilianna Wolnik,
Bogusława Czajczyk, Ewa
Bijak, Joanna Sawicka, Renata Winnicka, Katarzyna
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Łuksza, Sylwia Larkiewicz,
Damian Łękawa, Agnieszka
Walicka, Agata Różycka, Janusz Gawlik, Anna Wyczółkowska, Marek Raba, Kazimierz Jastrzembski, Jerzy
Niedziela, Grzegorz Meisel,
Witold Koleszko, Mirosław
Rak, Leszek Nowak, Daniel
Ejsymont, Mieczysław Wielomski i Tomasz Orłowski.
MDK
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O rozwoju Gminy Smyków
Z wójtem Gminy Smyków Józefem Ślizem rozmawiamy o problemach dotyczących
szkolnictwa, gospodarki wodno-ściekowej i budowy nowych dróg. Jakie zadania na
najbliższe lata wyznaczyła sobie Gmina Smyków?
zostanie włączona do istniejącej już sieci, która także
zostanie zmodernizowana
i przebudowana. W sprawie
gospodarki ściekowej, powiem że nasza gmina ma już
skanalizowane ponad 50%
gospodarstw
domowych.
W Salacie trwają prace odbiorowe sieci kanalizacyjnej. Prac podjęła się firma
„P. T-P EKWOD” z Kielc,
która wykonała roboty na
łączną na kwotę 978.961,38
zł brutto. W efekcie zostało
wykonanych 51 przyłączy.
Wykonanie inwestycji zostało pokryte ze środków
własnych gminy. W tym
roku planujemy rozpocząć
także kanalizację Adamowa. Gmina Smyków czeka
Reklama

Okres wakacji to dla
dzieci czas odpoczynku.
Dla gmin jest to jednak
niejednokrotnie czas wytężonej pracy. Jakie inwestycje planowane są
w zakresie szkolnictwa?
Jednym z głównych
priorytetów dla mnie i dla
gminy jest poprawa jakości naszej bazy oświatowej.
Przede wszystkim rozpoczęto remont szkoły podstawowej w Królewcu. Jej uczniowie zakończyli rok szkolny
już w maju, aby prace mogły zacząć się wcześniej.
Wykonawcą
inwestycji
o wartości 1 050 000 zł jest
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „PER-MIR”
z Kielc. Remont obejmuje
wymianę wszystkich instalacji , budowę sal dydaktycznych, pomieszczeń
dla nauczycieli, sanitariatów, wymianę okien, drzwi
i podłóg, źródła ogrzewania. Zainstalowane zostaną
kotły na paliwo ekologiczne. Odnowiona zostanie
elewacja zewnętrzna. Prace trwają bardzo sprawnie
i szybko. Termin zostanie
dotrzymany i od 1 września
nasze dzieci oraz młodzież
rozpoczną szkołę w prawie
nowym budynku. W pla-

nach mamy także budowę
nowego przedszkola w Smykowie przy Urzędzie Gminy.
Zakupiliśmy już grunt na ten
cel, powstanie także plac zabaw oraz parking. 29 maja
2017 r. została podpisana
pre -umowa o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, którego wartość
wynosi 1 948 780,67 zł.
Całość tego przedsięwzięcia
wynosi 2 200 000 zł. Wykonania tej inwestycji podjęła
się wspomniana wcześniej
firma „PER-MIR”. Prace
rozpoczną się najpewniej
około 24 lipca br., a skończą
w październiku przyszłego
roku. 07.2017r. Placówka
w zamyśle ma pracować
w trybie 10-godzinnym.
Czy w gminie Smyków
prowadzone są działania,
aby dzieci po szkole oraz
w okresie wakacji miały
gdzie spędzać czas?
Gmina Smyków posiada
kilka obiektów rekreacyjno-sportowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Złożyliśmy wniosek 26 czerwca
br. do Ministerstwa Sportu
i Turystyki o dofinansowanie budowy budynku dla potrzeb sportowych miejscowości Stanowiska. Złożony

został wniosek na „Budowę
obiektów małej architektury-placów zabaw i siłowni
zewnętrznych w miejscach
publicznych w ilości 7 sztuk
w gminie Smyków”. Wartość kosztorysu inwestorskiego placu zabaw i siłowni
zewnętrznych w obu miejscowościach to 1 240 259 zł
Proszę powiedzieć jak
przedstawia się w gminie
gospodarka wodno-ściekowa?
Radni i ja kładziemy
duży nacisk na poprawę systemu wodno kanalizacyjnego. Od wielu lat borykamy
się z między innymi brakiem wody, który doskwiera
nam najbardziej w okresie
letnim, gdzie opadów jest
mało, a temperatury są wysokie. Mamy zamiar w tym
roku rozwiązać ten problem.
Niedługo zaczną się prace
w Piaskach Królewieckich,
gdzie powstanie niebawem
punkt ujęcia wody. Jest tam
już wybudowana studnia
głębinowa o dużej wydajności. Powstanie też mała
stacja uzdatniania wody.
Mam nadzieję, że w tym
roku do końca października
problem ten będzie już rozwiązany i woda z tego ujęcia
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na rozstrzygniecie konkursu
w ramach programu „Gospodarka
wodno-ściekowa”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
W styczniu 2017 r. został
złożony wniosek na ”Budowę kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
Adamów
oraz
rozbudowę
i
przebudowę
gminnej
oczyszczalni
ścieków
w miejscowości Miedzierza”. Ubiegamy się o dofinansowanie w wysokości
niespełna 2 000 000,00 zł.
A jak z drogami na terenie gminy? Czy są projekty
budowy nowych dróg, modernizacji starych?
Drogi gminne mamy
w dobrym stanie, ale także chcemy je cały czas polepszać i budować nowe.
Obecnie jesteśmy na etapie
opracowania i uzyskiwania pozwolenia na budowę
drogi gminnej od szkoły

w Królewcu przez Królewiec Poprzeczny do drogi
74 w Salacie i drogi przez
Zastawie. Planujemy budowę nawierzchni wraz
z chodnikiem po jednej stronie, a w Zastawie położymy
dywanik. W Salacie podczas
budowy sieci kanalizacyjnej droga została naruszona
i planujemy w przyszłym
roku położyć też tam asfalt.
W dwóch miejscowościach
Stanowiska Dąbrówka i Stanowiska Podłazie także położyliśmy dywanik na odcinku 1 kilometra. Utwardzamy
także inne drogi gminne,
dojazdowe do pól, aby
w przyszłym roku położyć
na nich asfalt i ułatwić naszym mieszkańcom dojazd.
W naszej Gminie znajduje
się też dużo dróg powiatowych, ciągle współpracujemy z władzami powiatu i co
roku je remontujemy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Alicja Kifer.
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Powiatowe Śniadanie Biznesowe
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Śniadaniowa formuła spotkania sprzyja nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk
w przyjaznej atmosferze. W tym celu, 11 lipca 2017 r. w Korytkowie odbyło się Powiatowe Śniadanie Biznesowe.
Przedsiębiorców z powiatu koneckiego 11 lipca
br. zaprosili Bogdan Soboń – Starosta Konecki
i Wojciech Adam Michalak – Prezes grupy WAM z
Rawy Mazowieckiej. Podczas pierwszej części spotkania odbyły się ciekawe
prelekcje i wykłady, które
wskazały na możliwości
gospodarcze powiatu koneckiego. O znaczeniu Samorządu Gospodarczego dla
funkcjonowania przedsiębiorstw na podstawie działania Warszawskiej i Krajowej
Izby Gospodarczej, mówił
Ryszard Marcińczak (Prezes
Warszawskiej Izby Gospodarczej). Kolejny wykład pt.
„Możliwości finansowania
działalności gospodarczej
w oparciu o współpracę
z Bankiem Zachodnim
WBK”
zaprezentowały panie: Teresa
Rogalska (Dyrektor
I Oddziału Banku
Zachodniego WBK
w Końskich) i Renata Piętowska – Pater
(Doradca Biznesowy
BZ WBK). Krzysztof
Stębelski (Prezes Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów) wygłosił prelekcję na temat „Inwestuj
po sąsiedzku. Możliwości
inwestowania w Kleszczowie, najbogatszej gminie

w Polsce”.
Po części teoretycznej,
Wojciech Adam Michalak
przedstawił zaproszonych
gości. Obecny na spotkaniu
był także Krzysztof Obratański, Burmistrz Miasta
i Gminy oraz prezesi
oraz przedstawiciele największych spółek działających na terenie powiatu
koneckiego. Następnie odbyła się dyskusja o szansach
i zagrożeniach dla przemysłu odlewniczego w powiecie koneckim. Zwrócono
także uwagę na
inne gałęzie
gospodar-

ki, silnie reprezentatywnej na
terenie powiatu koneckiego,
tj. budownictwo i przemysł
drzewny. Z kolei Burmistrz
Obratański podkreślił różnice między gminą Końskie
a gminą Kleszczów, która jest obecnie najbogatszą
gminą w Polsce. Przede
wszystkim wskazał na niezbyt dobre usytuowanie
geograficzne powiatu oraz
na brak dobrej infrastruktury drogowej i kolejowej,
co utrudnia rozwój go-

spodarczy.
Potencjałem
gminy i powiatu według
burmistrza jest jednak dobrze wyszkolona kadra
i rozwój przedsiębiorczości,
które dobrze rokują na przyszłość. Podkreślił również,
że dużo zależy od budowy
krajowej 74, jaka jest już od
kilku lat w planach, jednak
władze centralne wciąż odwlekają jej powstanie.
Spotkanie posumował
starosta Bogdan Soboń,
który przedstawił kierunki rozwoju gospodarczego
naszego powiatu. Włodarz
mówił o możliwo-

ściach współpracy z koneckimi przedsiębiorcami, którzy nie zawiedli i przybyli
na Powiatowe Spotkanie
Biznesowe. Wyraził też nadzieję, że taka forma rozmów władz samorządowych
z inwestorami i właścicielami firm będzie kontynuowana w przyszłości. Starosta
podkreślił, że najważniejsze
jest wspólne działanie samorządów i przedsiębiorców, gdyż „razem możemy
wiele”. Śniadanie Biznesowe w klimatycznym miejscu to doskonała okazja do
rozmowy przy kawie i her-

bacie o możliwości zacieśnienia współpracy między
firmami powiatu koneckiego.
„W najbliższej perspektywie
podczas kolejnych edycji
Śniadań Biznesowych chcielibyśmy zaprosić do rozmów
przedsiębiorców z branży
drzewnej i ceramicznej.
Godne uwagi jest też rybołówstwo i wędkarstwo. Ich
także widzielibyśmy wraz
z Prezesem Grupy WAM
Wojciechem
Adamem
Michalakiem na takich spotkaniach” – mówił Bogdan
Soboń, starosta konecki.
MAT
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Warto zobaczyć
Warto posłuchać
Volta
Niemen vol.1 i vol.2
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Przekręt w rozmiarze
KINGSAJZ prosto od prawdziwego mistrza polskich
komedii, który nie waha się
grać VABANK! „Volta” to
nowa komedia JULIUSZA
MACHULSKIEGO – i zarazem piąty film ze szczęśliwą dla reżysera literą „V”.
Na ekranie gwiazdorska obsada, jakiej jeszcze
u niego nie było: Olga Bołądź, Aleksandra Domańska
i Katarzyna Herman, którym partnerować będą
Andrzej Zieliński, Jacek
Braciak, Michał Żurawski,
Tomasz Kot, a także ulubieńcy reżysera – Cezary
Pazura i Robert Więckiewicz. Sensacyjne zwroty
akcji, doskonała intryga,
oryginalne postaci oraz
dialogi, które staną się kultowe – czyli Machulski
w najlepszej formie. Bruno
Volta to prawdziwy „kiler”
w rozwiązywaniu zagadek i przeglądaniu ludzi na
wylot. Pewnego dnia jego
zmysł kombinowania i zarabiania zostaje postawiony
w stan pełnej gotowości. Jego znacznie młodsza partnerka Agnieszka

Reedycja jednego z najważniejszych dzieł w historii polskiej muzyki rockowej, zatytułowanego po
latach przez Niemena „Marionetki”, od tytułu utworu
otwierającego drugą płytę,
do słów Norwida.
Album wydany był pierwotnie jako dwa oddzielne
LP zatytułowane Niemen
vol. 1 oraz Niemen vol. 2.
Niniejsza reedycja kompaktowa zawiera dwa albumy.

w niecodziennych okolicznościach poznaje dziewczynę o imieniu Wiki.
Nowa znajoma znajduje w
ścianie starej kamienicy tajemniczy i niezwykle drogocenny przedmiot. Volta
nie może przepuścić wartej
miliony okazji. Wspólnie
z „cwaniakowatym” ochro-

niarzem Dychą postanawia
zagrać vabank i jest gotowy na wszystko, aby wejść
w posiadanie niezwykłej
rzeczy. Nie będzie to jednak
łatwe, bo niewinnie wyglądająca Wiki to w istocie
godny rywal, a nie jakaś tam
„słaba płeć”!

Warto przeczytać

Płyty zostały nagrane
w roku 1972 przez Grupę Niemen. W składzie tej
supergrupy grali: Czesław
Niemen i Helmut Nadolski
oraz muzycy z zespołu SBB,
czyli Józef Skrzek, Anthimos Apostolis, Jerzy Piotrowski oraz trębacz Andrzej
Przybielski.
Grupa grała ze sobą
krótko, bo od końca 1971
do 1973 roku. W tym czasie muzycy zarejestrowali
trzy płyty: Niemen vol. I

i vol. II oraz „Strange Is This
World”, wydaną na zachodzie.
Niemen kolejny raz sięga
do polskiej poezji: Cypriana
Kamila Norwida, Jarosława
Iwaszkiewicza, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
Bolesława Leśmiana oraz
Leszka A. Moczulskiego.
Podwójny albumy dostępny jest również w wersji
analogowej.

Warto przeczytać

W
labiryncie
wspomnień
Hanni Munzer, Marlene Anne Jacobs

Wydawnictwo Insignis
proponuje nam kolejną
książkę Hanni Munzer. Autorka „Marlene” to fenomen

na rynku wydawniczym.
Zadebiutowała książką pt.
„Rybacy dusz”, która przez
siedem tygodni utrzymywa-

ła się w czołówce najlepiej
sprzedający się ebooków
w Niemczech. „Miłość
w czasach zagłady” okazała się kolejnym sukcesem autorki. „Marlene” to
kontynuacja tej powieści.
Jej bohaterka jest najbardziej poszukiwaną kobietą
w Rzeszy. Poznaje niezwykłe osoby i spotyka miłość
swojego życia. Mężczyzna,
gotów jest zrobić wszystko, aby uratować niewinne
dzieci. Marlene staje wobec tragicznego wyboru:
może zmienić losy wojny
i ocalić miliony, ale ceną za
to będzie śmierć ukochanego mężczyzny.

Wpływowe familie. Dramatyczne sploty zdarzeń.
Posiadłość, która skrywa
niejedną tajemnicę.
Augsburg, 1916 rok.
Część willi, którą zamieszkuje rodzina właściciela
fabryki tekstyliów, Johanna
Melzera, zostaje przekształcona w lazaret. Kobiety z rodziny wraz z wolontariuszkami opiekują się rannymi
żołnierzami, podczas gdy
Marie, młoda żona Paula
Melzera, pomaga teściowi
prowadzić
przedsiębiorstwo. To czas otrzymywania
tragicznych wiadomości: jej
szwagier poległ w bitwie,

a mąż trafił do niewoli. Gdy
Marie walczy o zachowa-

nie rodowej spuścizny i nie
porzuca nadziei na powrót
męża, w wilii zjawia się ele-

gancki i zamożny Ernst von
Klippstein. Jest zauroczony
Marie i ma szeroko zakrojone plany na przyszłość…
Anne Jacobs, pod
innym nazwiskiem, opublikowała kilka odnoszących
sukcesy powieści historycznych i egzotycznych sag.
Wraz z wydaniem „W cieniu
tajemnic” spełniła swoje marzenie o napisaniu powieści,
która ukazywałaby skomplikowaną sagę rodzinną na tle
najnowszej historii Niemiec
i podbiła nią listy bestsellerów. Druga część „W labiryncie wspomnień” ponownie zabiera czytelnika w to
powieściowe uniwersum.
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Czarne jagody
Czarne jagody stanowią nie tylko smaczny
przysmak ale również naturalny lek. Właściwości lecznicze posiadają zarówno ich
owoce, jak i liście.
Jagody to wieloletnie
krzewinki rosnące w lasach
iglastych, dąbrowach, wrzosowiskach,
torfowiskach,
terenach podmokłych a także w górach. Nazywane są
najczęściej czarnymi jagodami lub jagodami, czernicami i czarnymi borówkami.
Występują w całej Europie,

Porady

W

duże ilości witamin, takich
jak: C, A, D, B1, B2, PP oraz
antocyjany i glikozydy. Poza
tym są źródłem składników
mineralnych, jak: potas, fosfor i wapń a z mikroelementów między innymi cynku,
żelaza i manganu. Czarne
jagody wpływają korzystnie także na pracę naszych

to przeciwutleniacze, które
neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników.
Oczyszczając
organizm
i skórę z wolnych rodników, powodują opóźnianie procesów starczych
i - co jest bardzo ważne - stanowią profilaktykę przeciwnowotworową.
Chronią także przed chorobami Alzheimera. Ponadto
zmniejszają ryzyko wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi, które jest przyczyną wielu chorób serca
i udarów mózgu. Owoce
czarnej jagody korzystnie
wpływają na pamięć, są również skutecznym naturalnym

wo, antyseptycznie, a także
przeciwgorączkowo. Są zalecane przy stanach zapalnych gardła. Sporządzone
napary z suszonych owoców
jagód działają uspokajająco i przeciwbólowo, natomiast syropy leczą przede
wszystkim kaszel oraz infekcje układu oddechowego.
Z kolei sok z jagód jest uznawany za antidotum na zatrucia, ponieważ wychwytuje
z naszego organizmu szkodliwe toksyny. Natomiast
liście tej rośliny zawierają
olejki eteryczne, antocyjany,
glikozydy fenolowe, garbniki, substancje ściągające,
działające przeciwzapalnie,

Wieści

Ciasto
z jagodami
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Porcja dla 4 osób
Czas przygotowania 60 minut
Składniki:
•
•
•
•
•

50 dag mąki
5 jajek
3/4 szklanki cukru
1/4 szklanki cukru pudru
3 łyżeczki proszku do
pieczenia
• 25 dag margaryny
• 1 litr jagód

Sposób
przygotowania:

Zagnieść ciasto z: mąki, pięciu żółtek, margaryny i cukru pudru. Ciasto podzielić na dwie części. Jedną część
wyłożyć na wysmarowaną wcześniej formę i nakłuć widelcem. Następnie ułożyć na niej jagody. W międzyczasie
z pięciu białek i 3/4 szklanki cukru ubić pianę na sztywno.
Pianę wyłożyć na jagody. Z drugiej części ciasta zrobić
kruszonkę i posypać nią warstwę piany. Piec ok. 40 min
w temperaturze 200 stopni C.

Czytaj on-line!

W
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Smyków

Jagódka 2017

Gmina Smyków zaprasza 22 lipca na festyn rodzinny „Jagódka”. Gwiazdą wieczoru będzie zespół After Party.
Azji, Ameryce Północnej,
w klimacie umiarkowanym
jak i arktycznym. Czarne jagody są roślinami leczniczymi, wspomagającymi leczenie wielu chorób. Posiadają
właściwości bakteriobójcze
a także przeciwwirusowe.
Obniżają ilość złego cholesterolu. Owoce jagód zawierają między innymi kwasy
garbnikowe, kwasy owocowe, karotenoidy, pektyny,

jelit, zwalczając uporczywe
bakterie, dzięki zawartym
enzymom działającym jak
penicylina.
Uelastyczniają naczynia krwionośne,
uczestniczą w produkcji
czerwonych krwinek skutecznie
przeciwdziałając
anemii. Stanowią wartościowy lek w leczeniu żylaków,
hemoroidów. Poza tym zapobiegają jaskrze i zaćmie.
Zawarte w nich antocyjany

lekiem w walce z pasożytami układu pokarmowego,
takimi jak owsiki czy glisty
ludzkie. Zawarte w owocach
jony chromu oraz glukokininy, pomagają regulować poziom cukru we krwi. Świeże
owoce czarnych jagód posiadają działanie rozluźniające przy zaparciach i jednocześnie przeciwbiegunkowe,
natomiast owoce suszone
działają przeciwbiegunko-

przeciwbakteryjnie, hamujące pocenie się i wydzielanie
łoju. Stosowane są w leczeniu między innymi trądziku,
grzybicy i nadmiernej potliwości. Ponadto są pomocne
przy leczeniu biegunek oraz
w łagodzeniu stanów zapalnych układu moczowego
i przewodu pokarmowego
oraz w leczeniu cukrzycy.
KK

W programie imprezy
znajduje się m. in. konkurs
lepienia pierogów czy na potrawę lokalną oraz jedzenie
na czas jagodowych pierogów. Dla dzieci przygotowane zostanie wesołe miasteczko, zabawy, organizowane
przez animatorów. Odbędzie
się także uroczyste wmurowanie cegieł pod budowę
przedszkola w Smykowie.
Wręczone zostaną nagrody
z przeprowadzonego wcze-

śniej Konkursu Edukacji
Ekologicznej. Zaprezentują
się uczniowie Zespołu Szkół
w Miedzierzy, Świetlica
Wiejska w Kozowie, Królewiaczki i Smykovia. Wieczorem zaśpiewa gwiazda
wieczoru zespół After Party.
Na zakończenie organizatorzy zapraszają na dyskotekę pod gwiazdami na placu
przy Urzędzie Gminy.
AK
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Kryminalne

Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna

Zatrzymani za napaść Miał przy sobie
narkotyki
Zatrzymano dwoje podejrzanych za napaść na 84-letnią mieszkankę Skarżyska. Zabezpieczono dowody w postaci skradzionych
fantów. Grozi im nawet do 12 lat więzienia.

Starsza pani szła w kierunku dworca PKP, kiedy
napadły na nią dwie osoby:
kobieta i mężczyzna. Kilka-

krotnie uderzyli ją w twarz
i zabrali torbę podręczną,
a także torebkę, w której
było 1000 zł oraz telefon.

Szybkie
ustalenie
przebiegu zdarzeń przez
policjantów było możliwe dzięki monitoringowi
miejskiemu. Wytypowano
podejrzanych w tej sprawie
i zatrzymano ich. To 25-letnia kobieta ze Skarżyska,
która niedawno opuściła
zakład karny i jej 21-letni
partner.
Zabezpieczono dowody rzeczowe. Odzyskano
telefon komórkowy. Zatrzymanym grozi do 12 lat
więzienia.
AK

Końskie

Samochodem wjechał
na schody

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Końskich dostali zgłoszenie o samochodzie, który ma problem ze zjazdem ze schodów na jednym z koneckich osiedli. Został ukarany mandatem.

W nocy z 3 na 4 lipca
dyżurny odnotował zgłoszenie o pijanym kierowcy,
który miał wjechać na schody przy jednym z bloków
na ulicy Niepodległości. Po

przyjeździe funkcjonariuszy
policji, sprawcą zdarzenia
okazał się 39-letni mieszkaniec Końskich. Miał prawie
2 promile alkoholu we krwi.
Zatrzymano mu prawo jaz-

dy, a samochód odholowano
na policyjny parking. Grozi
mu 2 lata więzienia oraz zakaz prowadzenia samochodów.
AK

Radoszyce

Pijani kierowcy
że 44-letni mężczyzna ma
ponad 2 promile alkoholu
i nie posiadał prawa jazdy,
a ciągnik nie miał ważnych
dokumentów, potwierdzających jego stan techniczny.
Kolejnego nietrzeźwego
66-letniego kierowcę z Rybnika policjanci z Komisariatu w Radoszycach zatrzyma-

W dniu 3 lipca drogówka
z Komendy Policji ze Skarżyska-Kmiennej zatrzymała
do kontroli 28-latka, który
poruszał się samochodem
marki Rover. Okazał się być

poszukiwanym przez policjantów, gdyż nie stawił się
na odsiadkę w więzieniu.
Podczas zatrzymania znaleziono w jego bieliźnie pudełeczko, gdzie znajdowało się

21 paczek z narkotykami,
najprawdopodobniej z amfetaminą.
Grozi mu 2 lata więzienia za posiadanie narkotyków.
AK

Gowarczów

Poszukiwany
motorzysta

Policjanci z Gowarczowa zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę, który po sprawdzeniu alkomatem, był pijany. Okazał się
również poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Końskich.

10 lipca po godzinie
22 funkcjonariusze policji
z Gowarczowa do kontroli
drogowej zatrzymali motocyklistę. Powodem zatrzymania był brak kasku
dla jego pasażera. 39-latek,

kierujący jednośladem okazał się być nietrzeźwy. Miał
prawie 2 promile alkoholu we krwi. Gdy policjanci
sprawdzili w systemie jego
dane, został on zatrzymany. Był poszukiwany przez

Sąd Rejonowy w Końskich
do odbycia kary więzienia
w wymiarze pół roku.
Za jazdę po pijanemu
grożą mu 2 lata więzienia.
AK

Skarżysko-Kamienna

Lekcja
bezpieczeństwa

Na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Skarżysku-Kamiennej policjanci spotkali się z dziećmi i zachęcali ich do zachowania ostrożności w ramach akcji „Lekcja bezpieczeństwa”.

li w Miedzierzy. Prowadził
on w nocy z 3 na 4 lipca samochód Alfa Romeo, mając
niecałe 2 promile alkoholu
we krwi.
Grozi im kara do 2 lat
więzienia, grzywna i zakaz
prowadzenia samochodów.

Funkcjonariusze policji
i przedstawiciele Urzędu
Miasta 5 lipca rozmawiali
z najmłodszymi o zachowaniu bezpieczeństwa na
drogach. Tym samym rozpoczęto cykl spotkań dzieci,
policjantów, samorządowców i pracowników Miejskiego Centrum Kultury
w Skarżysku Kamiennej.
Oprócz profilaktyki z ruchu
drogowego odbyły się konkursy i zabawy dla dzieci, m
in. malowanie twarzy.

AK

AK

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Radoszycach zatrzymali
3 lipca dwóch nietrzeźwych kierowców, którym za prowadzenie
auta w stanie upojenia alkoholowego grozi kara do 2 lat więzienia.
3 lipca policjanci z radoszyckiego
komisariatu
dostali wezwanie do awantury domowej, toczącej się
w jednej z posesji na terenie gminy. Stróże prawa
po przyjechaniu na miejsce
zatrzymali oddalającego się
ze wskazanego domu kierowcę traktora. Okazało się,

Do kontroli drogowej zatrzymano mężczyznę, który był poszukiwany przez policję. Miał przy sobie 10 g narkotyków.
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HOROSKOP
Rak 22.06–22.07
W pracy dokładaj więcej
starań, chcąc
osiągnąć zamierzony sukces,
o którym przecież marzysz.
Zakończenie trudnej sprawy
w urzędzie przyniesie ci dużą
ulgę. Postaraj się kontrolować
wydatki
i nie ulegać zbędnym pokusom.
Lew 23.07–23.08

Waga 24.09-23.10
To nie czas na
rozpamiętywanie minionych
niepowodzeń. Nie
rezygnuj jednak z wcześniej
wytyczonych celów. W finansach mierz siły na zamiary.
W sferze uczuciowej relacje
z partnerem wyraźnie się
poprawią.
Skorpion 24.10–22.11

Fortuna będzie
dla ciebie wyjątkowo pomyślna. Wreszcie
masz szansę na
spełnienie swoich marzeń.
To dobry czas na odnowienie
starych przyjaźni. Przed tobą
nieplanowany wyjazd.

W najbliższym
czasie będziesz
zmuszony do
zweryfikowania
swoich wcześniej nakreślonych planów. Mierz siły na zamiary. Natomiast w sprawach
rodzinnych wszystko potoczy
się po twojej myśli. Wolny
czas spędzaj aktywnie.

Panna 24.08–23.09

Strzelec 23.11–21.12

Czas zwolnić tempo życia
i zrobić wreszcie
coś przyjemnego
dla ciała i ducha.
Wspólny wypoczynek z rodziną mile widziany. Realizacja
zaplanowanych przedsięwzięć
przeciągnie się w czasie.

Twoje tempo
życia najwyraźniej przyspieszy,
lecz z myślą
o zdrowiu unikaj
przeforsowania organizmu.
Pozytywne nastawienie do życia doda ci skrzydeł. Poprawi
się także sytuacja finansowa
co nie jest bez znaczenia.

.
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Rozrywka
Koziorożec 22.12–20.01

Baran 21.03–20.04

Nie angażuj
się w nowe,
ryzykowne
przedsięwzięcia.
Warto zawsze
wnikliwie przemyśleć swoją
decyzję. Nabierz więcej dystansu do pracy, a od razu poczujesz się lepiej. Nie wchodź
w interesy z nieznajomymi.

Pozytywny
wpływ planet
spowoduje, że to,
czego pragniesz
stanie się możliwe. Podejmiesz śmiałe kroki
w swoich przedsięwzięciach
i pokonasz przeciwności
losu. Zdrowie także będzie ci
służyć.

Wodnik 21.01–19.02

Byk 21.04–20.05

Zapowiada się
pomyślny przełom w twoim
życiu. Poczujesz pozytywną
energię i chęć
do większego zaangażowania
się w rozwój swojej firmy.
Doceń to, że wśród bliskich
masz zawsze wielu sojuszników.

Na swojej zawodowej drodze
napotkasz pewne
trudności. Aby
zrealizować
swoje zamierzenia, musisz
wykazać więcej determinacji.
Będzie szansa do zarobienia dodatkowych pieniędzy.
Wolne chwile poświęcaj
najbliższym.

Ryby 20.02–20.03

Bliźnięta 21.05–21.06

Rozsądnie
gospodaruj
posiadaną energią, a podołasz
wszelkim zadaniom. Sprawy
zaczną układać się po twojej
myśli. Jest szansa na krótki
wyjazd służbowy. To także
dobry czas na podniesienie
swoich kwalifikacji.
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W każdym przedsięwzięciu kieruj
się rachunkiem
ekonomicznym.
Wykorzystuj nadarzające się
okazje, pod warunkiem, że
jest szansa na ich powodzenie. Nie lekceważ żadnych
dolegliwości zdrowotnych.
Wróżka Amanda

Humor

Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
- 7.
- A ile będziesz miał w następne?
- 9.
- Siadaj, pała!
- Niech to szlag, pała w urodziny!
- Czemu się z nią pokłóciłeś?
- Poprosiła, żebym zgadł, ile ma lat.
- No i?
- Zgadłem.
Wykoleił się pociąg wiozący polskich posłów. Na miejsce
pędzą ekipy ratownicze, karetki i śmigłowce. Gdy przybyli
okazało się, że nie ma żadnych ciał. Szef ratowników pyta
okolicznych mieszkańców:
- Gdzie się podziali wszyscy z tego pociągu?
- Pochowalim.
- Wszyscy zginęli, co do jednego?
- No niektórzy mówili, że jeszcze żyją, ale kto by tam,
panie, politykom wierzył...
– Wychodzę do knajpy z chłopakami.
– A co z dziećmi?
– Nie bądź głupia, są na to za małe.
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– Kochanie, gdzie jesteś?
– Czekam na autobus.
– OK, pośpiesz się.
– Dobrze, będę czekał szybciej.
– Doktorze, coś mnie kłuje w boku.
– To dobroć, zaufanie i współczucie.
– W jakim sensie?
– One zawsze bokiem wychodzą.

