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Skarżysko-Kamienna

O narkotykach
Spółdzielnia Mleczarska
w Końskich gospodarną firmą w szkole

Podczas tegorocznego Forum Gospodarczego w Kleszczowie zostały uroczyście wręczone nagrody w konkursie promującym gospodarność. Jednym z laureatów została
Spółdzielnia Mleczarska w Końskich.

Policjanci ze Skarżyska-Kamiennej spotkali się w szkołach z nauczycielami, by
skutecznie przeciwdziałać narkomanii.
W planach kolejne takie wspólne posiedzenia w trosce o bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży.

Szerzej str. 10
Szerzej str. 6
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Miedzierza

Akcja „Pieczony
Ziemniak”
W Miedzierzy odbyła się jedna z ciekawszych imprez ostatnich miesięcy
– święto Pieczonego Ziemniaka. W żartobliwej atmosferze zebrali się 20 października harcerze i młodzież, by uczcić
warzywo, które króluje w czasie obiadu
na polskich stołach.

Szerzej str. 3
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Miedzierza

Kwatera pomordowanych
w Miedzierzy

Pamięć o II wojnie światowej i jej ofiarach wciąż trwa w gminie Smyków. W tym roku
odnowiono kwaterę pomordowanych w Królewcu i Adamowie na cmentarzu parafialnym w Miedzierzy.
i Adamów zamordowali 104
mężczyzn. Była to jedna
z pierwszych takich pacyfikacji na ziemiach polskich
w czasie II wojny światowej. Stanowiła odpowiedź
Niemców na pomoc udzielaną przez mieszkańców obu
miejscowości hubalczykom.
Pamięć o wydarzeniach
z 1940 r. kultywowana jest
m. in. przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Miedzierzy,
którzy sprawują opiekę nad
kwaterą pomordowanych.
AK
Gmina Smyków przykłada dużą wagę do pamięci o ofiarach II wojny
światowej. Kilka lat temu
stanął pomnik w lesie koło
Smykowa, który upamiętnia
pomordowanych mieszkańców Królewca i Adamowa.
W tym roku przy wsparciu z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
wyremontowano
kwaterę
pomordowanych mieszkańców Królewca i Adamowa
na cmentarzu parafialnym
w Miedzierzy. To miejsce pamięci o przeszłości nawiązuje do wydarzeń z 8 kwietnia
1940 r. Wówczas hitlerowcy
pacyfikując wieś Królewiec

„Broni nie
oddam,
munduru nie
zdejmę”

„Broni nie oddam, munduru nie złożę…”
Słowa majora Hubala są hasłem przewodnim spotkania, które odbędzie się 29 października w Zychach, koło Radoszyc.
29 października 2017
r. w miejscowości Zychy
w gminie Radoszyce odbędą
się uroczystości pod pomnikiem majora Hubala. Wójt
gminy Radoszyce, Michał
Pękala, zaprasza wszystkich zainteresowanych do
Zych, by upamiętnić represjonowanych mieszkańców,
pomagającym się ukrywać żołnierzom z oddziału
Henryka
Dobrzańskiego.

Uroczystości rozpoczną się
o 11 mszą świętą w kościele
parafialnych św. Apostołów
Piotra i Pawła w Radoszycach. Kolejnym etapem
obchodu będzie spotkanie
pod pomnikiem Hubala
w Zychach, gdzie złożone
zostaną kwiaty. Po oficjalnej
części, nastąpią prezentacje
artystyczne. Przewidziany
jest także poczęstunek.
MAT
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Darmowe przejazdy Ulice Ceramiczna,
na konecki cmentarz! Odlewnicza i Mechaniczna już gotowe!
W dniach od 26 października do 2 listopada zostanie w Końskich
uruchomiona specjalna, bezpłatna linia autobusowa, by ułatwić
mieszkańcom miasta dotarcie na cmentarz parafialny.
Od 26 października do
2 listopada między ulicą 16
Stycznia a Browarną kursować będzie darmowy autobus. Darmową komunikacją
będzie można pojechać na
cmentarz przez cały tydzień
z wyłączeniem 29 paździer-

nika (niedziela) i 1 listopada
(środa). Zatrzymywać się
będzie na przystankach przy
ulicy: Marszałka Piłsudskiego (naprzeciw „Ekonominka”) Warszawskiej, Wojska Polskiego, ks. Granata,
Zamkowej i Partyzantów.

Odjazd z 16 stycznia przewidywany jest każdego dnia
o pełnej godzinie od 10 do
16. Wszyscy odwiedzający konecki cmentarz mogą
zabrać się powrotnym kursem o 10: 30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30 i 16:30.

Radoszyce

Nowe drogi

4 października przy granicy gmin Radoszyce i Łopuszna spotkali się przedstawiciele obu gmin oraz województwa świętokrzyskiego w celu podpisania umowy na przebudowę drogi 728.
Umowę o remont ulicy
na granicy gmin podpisali
wójt Radoszyc Michał Pękala oraz wójt Łopuszna Irena
Marcisz. Obecni byli także
marszałek
województwa
Adam Jarubas, jego zastępca Jan Maćkowiak Agata
Binkowska z zarządu województwa. Umowa dotyczy
przebudowy drogi nr 728.

Wyremontowany ma zostać
odcinek ulicy o długości 16
km i szerokości 7 m. Równocześnie powstaną nowe
chodniki, parkingi oraz
ścieżka rowerowa. Realizacji tej inwestycji o wartości
ponad 66 mln zł podjęła się
firma Strabag z Pruszkowa.
Droga ma być oddana do
użytku pod koniec 2020 r.

Gmina Radoszyce na ten cel
przeznaczyła około 220 000
zł z budżetu za 2016 r.
Spotkanie na granicy
gmin i powiatów urozmaiciły występy dzieci. Z repertuarem artystycznym wystąpiła Wiktoria Mazur ze szkoły
w Kapałowie oraz Zespół
Ludowy z Łopuszna.
AK

Miedzierza

Akcja „Pieczony Ziemniak”

W Miedzierzy odbyła się jedna z ciekawszych imprez ostatnich
miesięcy – święto Pieczonego Ziemniaka. W żartobliwej atmosferze zebrali się 20 października harcerze i młodzież, by uczcić
warzywo, które króluje w czasie obiadu na polskich stołach.
W Miedzierzy, gminy
Smyków drużyna harcerska Młode Wilki zorganizowała święto pieczonego
ziemniaka. 20 października
po południu harcerz wraz
z nauczycielami przygotowali zabawy i gry edukacyjne na świeżym powietrzu.
Przy ognisku opowiadano
sobie historie z ziemniakiem
w tle. Odbył się także konkurs na najciekawszy kształt
ziemniaka, które młodzież
przyniosła z domu. Zwyciężyli w tej konkurencji
Dawid i Wiktor Stachera.
Zaprezentowali ziemniaki

o kształcie kaczki i hipopotama. Odbyło się także rzucanie do celu ziemniakiem.
Degustacją
pieczonych

w ognisku ziemniaków zakończono tą niecodzienną
i żartobliwą imprezę.
KAT

Symboliczne otwarcie wyremontowanych ulic w obrębie koneckich ceramik odbyło się 9 października. Ulice Ceramiczna, Odlewnicza i Mechaniczna oficjalnie gotowe do użytku mieszkańców gminy i powiatu koneckiego.
Dnia 9 października
2017 r. odbyło się uroczyste
otwarcie ulic Ceramicznej,
Odlewniczej i Mechanicznej. W imprezie udział wzięli m. in. starosta Bogdan
Soboń, Burmistrz Miasta i
Gminy Końskie Krzysztof
Obratański, posłanka Anna
Krupka, Dorota Duda, Artur Piwowar Prezes Zakładu Budowlano-Drogowego
DUKT, Mirosław Szymański Prezes Ceramiki Końskie, Grzegorz Wielechowski z The European Van
Company oraz księża ks.
dziekan Andrzej Zapart, ks.
Piotr Skowroński.
Koszt przebudowy ulic
Ceramicznej, Odlewniczej i
Mechanicznej to 1 957 866
zł, z czego około 900 000 zł
pochodziło z budżetu Gminy
Końskie, 105 000 zł wyłożyło Starostwo Koneckie, a
923 020 pochodziło z Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016–
2019. Realizację tej inwe-

stycji powierzono Zakładowi Budowlano-Drogowemu
Dukt z Woli Murowanej.
Firma podjęła się usunięcia
starej ulicy i pobocza oraz
położenia nowej nawierzchni o szerokości 6 m, tak, by
umożliwić
samochodom
ciężarowym i osobowym

parkowania na poboczu. Remontem ujęto także chodniki. Wyregulowano również
studzienki
kanalizacyjne,
kratki ściekowe, wymieniono oświetlenie na objętych
przebudową ulicach.
MAT

Sielpia

Muzeum w Sielpi własnością gminy Końskie

Muzeum Techniki w Sielpi zmieniło właściciela. Od 19 października jest nim Gmina Końskie.
Do 19 października
prawnym właścicielem Muzeum Techniki w Sielpi była
Naczelna Organizacja Techniczna. Jej przedstawiciel
i Burmistrz Miasta i Gminy
Końskie Krzysztof podpisali
akt notarialny, który przeno-

si prawo własności na konecką gminę.
Muzeum w Sielpi potrzebuje gruntownego remontu,
które wyeksponuje walory
turystyczne tej miejscowości. Zabiegami konserwatorskimi objęte zostaną zabyt-

kowe maszyny, znajdujące
się w Muzeum Techniki oraz
koło wodne. Gmina Końskie
szacuje, że na remont potrzeba aż 10 000 000 zł.
AK
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Relacje

„TERMO-TECH” P.W.T.K. Sp. z o.o
Kocioł INTEGRA
Moc: 12, 18, 22, 25, 30 kW
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne źródła ogrzewania i
coraz bardziej rygorystyczne
normy emisyjne, wprowadzony został do sprzedaży
kocioł INTEGRA- pierwszy
kocioł w Polsce, spełniający
wymagania dotyczące Ekoprojektu (Ecodesignu) określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla
kotłów na paliwa stałe.
Kotły INTEGRA stanowią konstrukcję stalową spawaną z atestowanych blach
kotłowych o grubości 6 mm,
gwarantujących długotrwałe
użytkowanie. Przeznaczone
są do spalania eko-groszku o granulacji 5-25 mm.
Obsługa kotła ogranicza
się do rozpalenia paleniska
automatycznego oraz usuwania popiołu. Automatyczne palenisko zasilane
jest cyklicznie niewielkimi
porcjami paliwa bezpośrednio na ruszt retortowy, zaś

wentylator nadmuchowy dostarcza precyzyjnie dobraną
ilość powietrza w określone
strefy paleniska. Pozwala to
uzyskać wysoką efektywność procesu spalania oraz
niezwykle niską emisje substancji szkodliwych do atmosfery. Nad prawidłowym
przebiegiem procesu spala-

nia i utrzymaniem zadanej
temperatury kotła czuwa
mikroprocesorowy regulator
z innowacyjnym oprogramowaniem. Podajnik paliwa
wyposażony jest standardowo w „strażaka”, który zabezpiecza przed cofnięciem
płomienia do zasobnika paliwa.
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Oliwka przysz³a na œwiat w 23 tygodniu, wa¿y³a zaledwie 650 gram.
Tu¿ po urodzeniu zmaga³a siê z retinopati¹ wczeœniacz¹, wodog³owiem pokrwotocznym
i wylewem III i IV stopnia. Przesz³a ju¿ kilka powa¿nych operacji,
w tym wszczepienie zbiornika Rihama oraz zastawki komorowo-otrzewnowej.
Zmaga siê równie¿ z epilepsj¹, która bardzo spowalnia jej rozwój.

rcie
prosimy o wspa

KRS: 0000037904
cel szczegó³owy 1%:
30282 Nowek Oliwia

w razie pytañ proszê o kontakt
tel. 512 628 108
Fundacja Dzieciom “Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
ul. £omiañsa 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytu³em: 30282 Nowek Oliwia darowizna na pomoc i ochronê zdrowia

Stąporków

Twórczy Stąporków

Jesień sprzyja twórczości. Oferta zajęć Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie jest naprawdę imponująca.
Dużo się dzieje, nowe
pomysły i inicjatywy przyciągają uwagę. Zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne
i taneczne, to tylko nieliczne propozycje. Popularnością cieszą się także zajęcia
w pracowni ceramicznej,
szachowe i Stacja Igiełkowo
- zajęcia krawieckie i lalkarskie.
Miejsko
Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu
w Stąporkowie organizuje
także warsztaty ceramiczne
dla młodzieży i dorosłych.
W sobotę 6 października
w naszym ośrodku odbyło
się pierwsze spotkanie, które poprowadzili: Elżbieta

www.gazeta-wiesci.pl

i Marek Włodarczykowie.
Przekazali uczestnikom zajęć szereg drogocennych
wskazówek na temat technik ceramicznych. Spotkanie było niezwykle twórcze.
Mieliśmy okazję pracować
z prawdziwymi pedagogami
i artystami, którzy w dziedzinie ceramiki tworzą od wielu
lat, mówi dyrektor Katarzyna Sorn. Kolejne spotkania
w ramach kursu I stopnia
odbędą się podczas dwóch
czterogodzinnych zjazdów 3
i 24 listopada w godz. 16.0020.00. Koszt 60 zł. Na ostatnich zajęciach, uczestnicy
otrzymają
zaświadczenie
potwierdzające ukończenie

kursu ceramicznego I stopnia.
Zapraszamy również na
warsztaty plastyczne, które poprowadzi Katarzyna
Świercz. Podczas zajęć każdy będzie miał możliwość
stworzyć własny, niepowtarzalny komplet świeczników. Warsztaty odbędą
się 17 listopada br. o godz.
16.00. Na zajęcia można
zapisać się do 9 listopada.
Koszt 60 zł. Ilość miejsc
ograniczona. Zachęcamy do
udziału we wszystkich aktywnościach.
Więcej informacji można
uzyskać pod numerem tel. 41
374 10 86.
KG

www.gazeta-wiesci.pl

W

Kultura

Wieści

Marcinków

Skarżysko-Kamienna

5

Wieczór z Okudżawą

Dzień Seniora

W Skarżysku Kamiennej 20 października uroczyście obchodzono Kulturalna uczta dla miłośników poezji śpiewanej.
W niedzielę 22 paździer- skich miastach. Tym razem - Dopóki ziemia kręci się”,
Europejski Dzień Seniora. Wystąpił kabaret „Weźreszcz” i Annika
w Stajni Artystycz- panowie z zespołu Piramidy „Trzy miłości”. Wyjątkowe
drzej Rybiński, któremu towarzyszył syn Kacper.
1 października obchodzono
Międzynarodowy
Dzień Osób Starszych. Na
20 października przypadł
Europejski Dzień Seniora.
Z tej okazji w Skarżysku Kamiennej zorganizowano Widowisko dla Seniorów. Na
scenie Miejskiego Centrum
Kultury 20 października
wystąpił zespół kabaretowy
„Weźreszcz” oraz Andrzej
Rybiński. Goście dopisali
i sala była pełna. W spotkaniu, na którym podziękowano starszym za ich wkład
w życie Skarżyska-Kamiennej udział wziął prezydent
miasta Konrad Krönig i jego
zastępca Krzysztof Myszka.
Przyłączyli się oni do życzeń dla starszych w dniu
Europejskiego Dnia SenioReklama

ra. Dobra, pozytywna oraz
autoironiczna atmosfera zapewniona przez kabareciarzy sprawiła, że dla seniorów

był to udany wieczór pełen
emocji i dobrych wrażeń.
AK

nej Marcinków wystąpili:
Piotr Augustynowicz, Piotr
Kajetan Matczuk, Tomasz
Imienowski. Dzięki nim repertuar Bułata Okudżawy
zabrzmiał już w wielu pol-

zaprezentowali nieszablonową interpretację utworów
znanego barda m.in. „Pieśń
gruzińską”,
„Piosenkę
o papierowym żołnierzyku”, „Balonik”, „Modlitwę

miejsce, niezwykły klimat,
zauroczona publiczność, to
najlepsza rekomendacja tego
spotkania.
KG
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Spółdzielnia Mleczarska w Końskich
gospodarną firmą

www.gazeta-wiesci.pl

Podczas tegorocznego Forum Gospodarczego w Kleszczowie zostały uroczyście wręczone nagrody w konkursie promującym
gospodarność. Jednym z laureatów została Spółdzielnia Mleczarska w Końskich.

– Jest takie piękne słowo: gospodarny, które ni
mniej, ni więcej znaczy tyle,
co zaradny, zapobiegliwy,
racjonalny. Naszym zamiarem jest przywrócenie rangi
temu słowu, jak i działaniom,
które zawierają się w słowie:
gospodarność. W naszym
przekonaniu gospodarność
to droga, która nigdy się nie
kończy. Chcemy, żeby takimi symbolicznymi punktami
na tej drodze stały się „Kamienie milowe gospodarności”. Gmina Kleszczów jest
dobrym miejscem na wręczenie takich nagród, gdyż

jest przykładem właściwego
wydatkowania środków, które nie są małe, ale należy je
starannie i z rozwagą wydawać – podkreślił Wojciech
Adam Michalak, Wydawca
Gazety Regionalnej Wieści,
organizator konkursu „Kamienie Milowe Gospodarności”.
Podczas II Forum Gospodarczego Wsi,
które w tym roku odbyło się
w Kleszczowie, najbogatszej
gminie w Polsce, przyznano
po raz pierwszy „Kamienie
Milowe
Gospodarności”.
Nagrodzone zostały gospo-

darne firmy. Wśród laureatów „Kamieni Milowych
Gospodarności” w kategorii
„Firma pracująca na rzecz
rolnictwa lub w otoczeniu rolnictwa” znalazła się
Spółdzielnia Mleczarska w
Końskich, która działa już
od 1957 r. W imieniu firmy statuetkę odebrał prezes
Wiesław Stępień.
Bazę Mleczarni stanowią
dwa duże, dobrze wyposażone obiekty produkcyjne:
proszkownia mleka i zakład
miejski, gdzie przetwarzane jest około 81 mln litrów
mleka rocznie. Oferta Spół-

dzielni kierowana jest nie
tylko na rynek krajowy, ale
także europejski i światowy.
Tradycyjnymi odbiorcami
proszku mlecznego są takie państwa jak: Holandia,
Niemcy, Brazylia, Argentyna, Meksyk, Egipt, Algieria.
W Polsce konecka spółdzielnia mleczarska słynie z mleka spożywczego znanego
pod marką koneckie. Jest
ono oferowane w różnych
asortymentach i opakowaniach.
Oferta OSM wciąż jest
aktualizowana.
Można
w niej znaleźć butelkowane mleko pasteryzowane
o przedłużonym terminie
przydatności.
Wizytówkę
Reklama

Spółdzielni stanowi też szeroka gama masła: szlachetne, ekstra, ekstra blok, osełkowe oraz Olma z dodatkiem
oleju
słonecznikowego.
W Spółdzielni Mleczarskiej
w Końskich produkowane są
wysokiej jakości produkty,
m. in.: ser miękki w solance,
twarogi, śmietana, maślanka
naturalna i smakowa, kefir,
mleko ukwaszone zsiadłe.
Wysoką jakość produktów, powstałych w Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich potwierdzają liczne
nagrody, m. in. coroczne
medale KZMS za najwyższą i wyróżniającą się jakość
produktów „Mleko – Expo”.
Dwukrotnie
wyróżnienie

przyznał Spółdzielni Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi za „stałą wysokość produkcji, jak również „szerzenie postępu w przetwórstwie
mleka i pomocy rolnikom
w rozwoju hodowli bydła”.
Także poszczególne produkty Mleczarni zyskały wiele
prestiżowych nagród, np.
w 2013 r. został przyznany
certyfikat „Najlepsze w Polsce” za Masło Szlachetne.
Ta konecka firma jest także wielokrotnym laureatem
wyróżnienia na Targach
Mleczarskich MLEKO –
EXPO w Warszawie.
MAT
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Zdrowie

Podróż po zdrowie.
Uzdrowisko dla dzieci i dorosłych

Obecnie w naszym kraju
znajduje się 45 miejscowości mających status uzdrowiska. Jednak ich potencjał
nie jest w pełni wykorzystywany. Nie wszyscy wiedzą,
że po przyjeździe, bez kolejki i dodatkowej odpłatności
każdym gościem zajmują
się lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci. W uzdrowisku
jak nigdzie indziej można
zadbać o swoje zdrowie – leczyć swoje choroby i rehabilitować się po operacjach
i urazach, a także prowadzić profilaktykę prozdrowotną. A przecież potrzeb
w tym zakresie jest w naszym
kraju bardzo dużo – zarówno wśród dzieci, dorosłych
i osób w wieku senioralnym.
Dlaczego zatem nie korzystamy z szerokiej oferty
jaką nam proponują polskie
kurorty? Odpowiedź jest
prosta - nie wszyscy wiedzą
jakie przysługują im możliwości od systemu ochrony
zdrowia i jak każdy może
zadbać o swoje zdrowie!
Kuracja dziecka w sanatorium uzdrowiskowym
możliwa jest na podstawie
ważnego skierowania poświadczonego przez oddział
NFZ. W tym celu wystarczy
wraz z lekarzem rodzinnym
wypełnić druk wniosku na
leczenie
uzdrowiskowe,
a następnie przesłać je do odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ. Taki wniosek określa m.in. zalecany
zakres leczenia dziecka oraz

wskazanie spodziewanych
bodźców
klimatycznych.
Odpowiedź z NFZ powinna
nadejść w ciągu 30 dni od
daty złożenia wniosku. Jest
to niezwykle szybka i nieskomplikowana procedura,
która zajmuje zaledwie kilkanaście minut.
Choroby
cywilizacyjne to jeden z największych
obecnie problemów zdrowotnych, bowiem dotykają
one coraz to młodsze pokolenia. Kuracje uzdrowiskowe są zaś uznanym sposobem leczenia wielu chorób
u dzieci i młodzieży. Niestety, wielu rodziców jest
nieświadomych możliwości
darmowego pobytu dziecka
w sanatorium. Wynika to,
między innymi z ogólnego
przeświadczenia, że jest to
usługa niedostępna dla kieszeni przeciętnego człowieka oraz faktu, iż rodzicom
nie ma kto przekazać właściwej na ten temat wiedzy.
W praktyce wygląda to po
prostu tak, że wielu lekarzy pierwszego kontaktu
nie informuje pacjentów
o
możliwości
leczenia
uzdrowiskowego dziecka,
dopóki ci nie zapytają o to
wprost. Pobyt dziecka w sanatorium jest dostępną dla
wszystkich ubezpieczonych
formą leczenia, bowiem
NFZ w całości pokrywa
koszty opieki medycznej,
zakwaterowania i wyżywienia małego pacjenta.
Skoro uzdrowisko to

znakomite miejsce, żeby zadbać o dzieci i ich potrzeby
i pomaga w tym NFZ opłacając pobyty dzieci od 3 do
18 roku życia, a w przypadku dzieci najmłodszych od
3 do 6 roku życia, tworząc
możliwość pobytu dziecka
wraz z rodzicem i wystarczy tylko u lekarza poprosić
o skierowanie, to czemu nie
skorzystać i nie wysłać swojego dziecka lub z nim tam
pojechać.
W uzdrowisku leczy się

głownie choroby cywilizacyjne - od zaburzeń metabolizmu i otyłości u dzieci,
poprzez choroby narządu
ruchu, górnych dróg oddechowych, układu nerwowego czy schorzenia reumatoidalne. Oprócz NFZ – który
może sfinansować uzdrowiskowy pobyt dziecka, mogą
to też być środki pieniężne
z PFRON lub od sponsorów
prywatnych albo fundusze
samych rodziców. Wiele
gmin decyduje się także, aby

Wieści

sfinansować pobyty lecznicze swoim ,,małym mieszkańcom”
przeznaczając
wpływy z tzw. ,,kapslowego” lub ,,korkowego”.
W leczeniu uzdrowiskowym wykorzystuje się surowce naturalne - solankę,
wody mineralne, borowinę i gazy naturalne. Nie od
dziś wiadomo, iż solanka
to woda bogata w minerały,
działa dobroczynnie na skórę, kości i organy wewnętrzne. Kąpiel w solance zale-
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cana jest także w leczeniu,
rehabilitacji i profilaktyce
dzieci, rodziców i dziadków.
Pobyty lecznicze dorosłym finansuje również Narodowy Fundusz Zdrowia,
a krótsze pobyty w uzdrowisku można zafundować
sobie samemu. Pobyt tygodniowy z miejscem hotelowym, wyżywieniem, opieką
lekarską i fizjoterapeutyczną
kosztuje z reguły niewiele
powyżej tysiąca złotych.
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Warto zobaczyć
Warto posłuchać
Powiernik Królowej Natalia Kukulska
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Halo tu ziemia!

„Powiernik Królowej”
to film piękny, wzruszający
i chwilami zabawny. Wielka w tym zasługa zwłaszcza Judi Dench, grającej
główną rolę. Do obejrzenia
w kinach od połowy września.
Judi Dench, która zagrała główną rolę w filmie
o brytyjskiej monarchini
„Jej wysokość Pani Brown”,
po raz kolejny wciela się
w Wiktorię Hanowersk.”Powiernik Królowej” opowiada o przyjaźni łączącej
królową
angielską

i Abdula Karima (Ali Fazal),
muzułmanina i urzędnika.
U schyłku swojego życia
Wiktoria czuje się samotna
i pozbawiona radości z życia. Najstarszy syn, książę
Walii, czeka na jej śmierć, by
zasiąść na tronie. To wszystko nie nastraja optymistycznie monarchini. Wszystko
zmienia się, gdy na jej dwór
trafia Karim. Pochodzący
z Bliskiego Wschodu młody
człowiek staje się dla królowej duchowym przywódcą.
„Powiernik Królowej”
to satyryczny obraz, ukazu-

jący ostanie 15 lat życia brytyjskiej władczyni. Chociaż
chwilami film jest zabawny,
zmusza jednak do refleksji
nad samotnością, starością,
stosunkiem Europy do islamu i sztucznymi konwenansami, utrwalonymi w kulturze. Jest to film o przyjaźni
i tylko o niej.
Wspaniała Judi Dench
po raz kolejny pokazała
swój kunszt. „Powiernik
Królowej” to film, który ma
szansę na Oscara.

Warto przeczytać
Po prostu bądź

Magdalena Witkiewicz

Magdalena Witkiewicz
to autorka, która o miłości
potrafi pisać wyjątkowo.
Specyfika Jej twórczości
polega na tym, że od jej

książek nie da się oderwać.
„Po prostu bądź” to kolejny
w dorobku gdańskiej pisarki
przykład powieści o miłosnych perypetiach zwyczajnej dziewczyny, która
aby odkryć szczęście
musi przebyć wyjątkowo krętą drogę. Paulina, zwana przez znajomych i przyjaciół Polą,
urodziła się na kaszubskiej wsi. Ma talent
i ambicje, chce spełniać
swoje marzenia. Z uwagi na brak wsparcia ze
strony rodziny, sama
postanawia zmierzyć
się z losem. W drodze
po marzenia spotyka
miłość swego życia.
Wydawca rekomenduje
tę książką jako najpięk-

niejszą historię o miłości. Ta
opowieść chwyta za serce,
uświadamia kruchość najpiękniejszego z ludzkich
uczuć, skłania do refleksji.
Biorąc do ręki „Po prostu
bądź” bądźcie świadomi,
że nie odłożycie jej, póki
nie doczytacie do końca.
Spodziewajcie się prozy najlepszej w swoim gatunku,
lawiny emocji i mnóstwa
zakrętów fabuły, która jest
zagmatwana, ale niezwykle
życiowa i realna. Książkę
Magdaleny Witkiewicz polecamy nie tylko miłośnikom romansów. Ta lektura
to powieść najwyższych
lotów, która będzie idealną
pozycją dla lubiących lektury z życia wzięte bez cukru
i słodkich dodatków.

Krążek Natalii Kukulskiej zainspirowany pobytem w górach. Koncertowe,
głośne brzmienia charakteryzują tą dziewiątą płytę
artystki.
Najnowsza płyta Natalii Kukulskiej, dostępna od
29 września. Momentami
autoironiczna, a czasami –
refleksyjna. W kawałku Rekonstrukcja artystka śpiewa:
„Podnieść na duchu muszę
ducha (…), bo na ducha jest
posucha”. Płyta jest zapisem
żywych emocji. Powstała
w górach, podczas muzycznego wyjazdu zespołu Kukulskiej. Warstwę muzyczną
pomagali dopełnić artystce
Michał Dąbrówka, Archie
Schevsky i Marcin Górny.
Ten dziewiąty już album studyjny w dorobku Kukulskiej
to kawałek dobrej muzyki,

idealnej do ciepłej herbaty,
koca i wygodnego fotela.
Usłyszymy polskie i angielskie piosenki. Płytę otwiera
piosenka „Intro”, a wieńczy

ją „Rekonstrukcja”. Poruszająca, zabawna i pełna
nowych doznań – taka jest
najnowsza składanka utworów artystki.

Warto przeczytać

Joanna Kuciel-Frydryszak,
Iłła
„Iłła. Opowieść o Kaziemierze Iłłakowiczównej”
to książka w sam raz na
chłodne jesienne wieczory.
Odsłania życie jednej z ciekawszych poetek dwudziestolecia międzywojennego.
Kazimiera
Iłłakowiczówna (1892–1983) – poetka, prozaik, sekretarka
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wnuczka Tadeusza
Zana, bliskiego przyjaciela
Adama Mickiewicza, żyła
tak jak chciała. Na poły ekscentrycznie, zachowując katolickie wartości. Emancypantka, a w pewnym etapie
życia – także socjalistka. Po
I wojnie światowej pracowała w polskim Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, jednocześnie zaś pisała wiersze. Okres międzywojenny,
w który przyszło Ille żyć
i tworzyć – to złoty czas dla

artystów. Iłłakowiczówna
doradzała siostrom z Kossakówki (córkom Wojciecha Kossaka) Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
i Magdalenie Samozwaniec.
Znała Stefana Żeromskiego.
Jarosław Iwaszkiewicz był
jej największym czytelnikiem. Jej twórczością zachwycali się
Skamandryci, którzy
chcieli przyjąć Iłłakowiczównę do swojego
grona. Wśród jej przyjaciół byli m. in. Maria Dąbrowska, Julian
Tuwim i Witkacy.
„Iłła” to opowieść
o samotnym życiu.
O poszukiwaniu natchnienia. O życiu
w ciekawych, barwnych i literackich
czasach.
Jednocześnie widzimy Iłłako-

wiczównę – człowieka, nie
artystkę, która spieszy ludziom z pomocą. Niezwykła
książka, która oddaje specyfikę dawnych czasów, przez
Młodą Polskę, międzywojnie, II wojnę światową
i współczesność.
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Grzyby – dary lasu

Risotto

Zaczęła się kalendarzowa jesień. Sezon na grzyby trwa. Dla kucharzy oraz lekarzy grzyby są przyprawą. Chociaż grzyby są cenione za niezwykły smak, to panuje powszechnie
przekonanie, że nie posiadają właściwości odżywczych. Czy jednak prawdziwe jest takie przekonanie? Dlaczego grzyby są nazywane „leśnym mięsem”?

Składniki:

Przede wszystkim grzyby składają się w większości z wody (nawet do 90%).
Są cennym źródłem białka.
Najwięcej przyswajalnego
białka posiadają pieczarki
i prawdziwki oraz młode
okazy. Grzyby bywają nazywane „leśnym mięsem”,
gdyż kilogram grzybów zawiera tyle tego
cennego składnika
odżywczego,
ile
ma pół kilo mięsa. Zawierają też
wszystkie aminokwasy, w tym
także egzogenne.
Jako że grzyby składają się
w
większości
z wody są niskokaloryczne,
polecane
osobom, które chcą
schudnąć. Bywają też
ciężkostrawne przez zawartą w niej chitynę, długo
zalegającą w żołądku. Posiadają także wiele innych,
cennych minerałów. Przede
wszystkim witaminę A.
Źródłem tego konkretnego

minerału jest kurka za sprawą zawartego w niej karotenu. W grzybach znajdziemy też witaminy
z grupy
B –

B1
i B2. W
śladowych ilościach występuje też witamina C. Prawdziwki i pod-

grzybki bogate są również
w witaminę D. Oprócz tego
są cennym źródłem fosforu,
potasu, wapnia,
sodu i

żelaza.
Zawierają także mikroelementy, jak cynk,
miedź, mangan, jod. Z kolei

boczniaki posiadają kwas
foliowy i B-glukan, znany
z działania przeciwrakowego. Azjatyckie grzyby,
dostępne w supermarketach
i sklepach z azjatyckimi
artykułami spożywczymi,
mają właściwości przeciwwirusowe, regulują cholesterol i poprawiają
krążenie.
Grzyby to bardzo cenny dar
polskich lasów.
Nie należy przesadzać z ilością zjadanych
grzybów. Trzeba także unikać łączenia ich
z alkoholem i pamiętać, że są ciężkostrawne. Dlatego
lepiej nie dodawać
grzybów do innych
składników, jak ogórki czy
fasola, które dodatkowo obciążają żołądek. Z tego też
względu lepiej nie podawać
ich dzieciom do 3 roku życia.
AK
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z prawdziwkami
- 2 szklanki ryżu do risotto (arborio)
- 200–500 g świeżych grzybów
- 150 g startego parmezanu (lub innego twardego sera)
- 1 średnia cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 l bulionu
- 125 g masła
- sól, pieprz
- olej

Sposób
przygotowania:

Rozgrzać na patelni trochę oleju oraz odrobinę masła.
Wrzucić posiekaną drobno cebulę i czosnek. Gdy się podsmaży, dodajemy ryż do zeszklenia. Następnie dodajemy
trochę bulionu i grzyby. Od czasu do czasu mieszamy.
Kiedy ryż wchłonie całą wodę, podlewamy go znowu bulionem. Gdy ryż będzie miękki na zewnątrz i twardawy
w środku, zdejmujemy rondel z risotto z ognia. Przyprawiamy według uznania. Potem dodajemy resztę masła
oraz ser. Wymieszać i wstawić na ogień na około 5-6 minut od czasu do czasu mieszając.

Grzybki w marynacie
Składniki:
•
•
•
•

21 kg grzybów
2 i ½ szkl. wody
1 marchewka
1 łyżeczka soku z cytryny

Zalewa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 szkl. wody
½ szkl, octu 10 proc.
1 łyżeczka gorczycy
Ziarna pieprzu
1 łyżeczka cukru
1 łyżka soli
6 ziarenek ziela angielskiego
4 liście laurowe
Korzeń chrzanu

Sposób Przygotowania
Wybierz najładniejsze, twarde okazy. Jeśli chcesz zawekować maślaki lub koźlarze, najpierw zdejmij z nich skórkę. Grzyby oczyść
i umyj. Większe okazy pokrój. Małe borowiki możesz marynować
w całości. Grzyby włóż do garnka,
zalej małą ilością wody i sokiem z
cytryny. Posól i gotuj około 8-10 minut. W drugim garnku przygotuj zalewę. Wlej wodę, wrzuć przyprawy i
gotuj ok. 15 min. Dodaj ocet. Obgotowane grzyby przecedź i przepłucz
zimną wodą. Włóż je do wyparzonych i suchych słoików. Dodaj marchewkę pokrojoną w plastry. Całość
zalej gorącą marynatą.
Zakręć i ustaw słoiki na ściereczce
do góry dnem.
- przepis na dwa słoiki po 500 ml

Czytaj on-line!
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Kryminalne

Starachowice

Odrowąż

Uciekł z miejsca
wypadku

„Poszukiwany,
poszukiwana”

Starachowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił
Do kontroli drogowej zatrzymano kierującego seatem. Podczas
rowerzystę w miejscowości Ostrożanka, nie udzielił pomocy porutynowej kontroli odkryto, że kierowca i jego pasażerka są poszkodowanemu i zbiegł z miejsca wypadku. Najprawdopodobszukiwani przez policję.
niej był pod wpływem środków odurzających.
Komenda Policji w Starachowicach dostała 9 października zgłoszenie o leżącym na drodze mężczyźnie
w miejscowości Ostrożanka
i uciekającym samochodzie. Funkcjonariusze po
przybyciu na miejsce znaleźli potrąconego i leżącego
rowerzystę. W pobliżu, na
leśnej drodze zauważono
także samochód, który najprawdopodobniej brał udział
w wypadku. Po chwili pojawili się dwaj mężczyźni,
którzy zostali zidentyfikowani jako kierowca i pasażer.
Poszkodowany rowerzysta to 53-letni mężczyzna,

który trafił do szpitala. Kierowca w chwili wypadku nie
był pod wpływem alkoholu,
jednak badanie narkotestem
wykazało, że prawdopodobnie zażył przed zdarzeniem
niedozwolone środki
odurzające.
Policjanci
ustalili
że
kierowca –29-letni
mężczyzna
został skierowany przez
sąd do odbycia zastępczej
kary aresztu.
Dodatkowo

został mu postawiony zarzut
ucieczki z miejsca wypadku
i nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Grozi mu
za to 3 lata więzienia.
AK

Policjanci z Wydziału
Ruchu Drogowego zatrzymali w miejscowości Odrowąż do kontroli seata, który
jechał zbyt szybko. Przekroczył dozwoloną prędkość
w terenie zabudowanym o
32 km. Po zatrzymaniu, okazało się, że kierowca prowa-

dzący samochód ma zakaz
prowadzenia pojazdów. Prawo jazdy stracił za jazdę pod
wpływem alkoholu. Ponadto
figuruje jako osoba poszukiwana. Także jego pasażerka,
34-letnia kobieta była poszukiwana. Za niezapłaconą
grzywnę, została skierowana

do odbycia kilku dni aresztu.
Para została niezwłocznie zatrzymana. Dodatkowo
mężczyźnie grozi do 2 lat
pozbawienia wolności za
jazdę bez uprawnień. Nałożony został niego również
mandat.
MAT

Skarżysko-Kamienna

O narkotykach
w szkole

Skarżysko-Kamienna

Policjanci ze Skarżyska-Kamiennej spotkali się w szkołach z nauczycielami, by skutecznie przeciwdziałać narkomanii. W planach kolejne takie wspólne posiedzenia w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Pracownica jednego z supermarketów w Skarżysku-Kamiennej
ujęła złodzieja, który dopuścił się kradzieży artykułów spożywczych za około 700 zł.

W Skarżysku-Kamiennej
policjanci rozpoczęli cykl
spotkań z nauczycielami
i pedagogami w szkołach
i placówkach oświatowych.
Ich celem jest uczulenie
osób, mających wpływ na
wychowanie dzieci i mło-

Ujęła złodzieja
W jednym z supermarketów na terenie Skarżyska-Kamiennej doszło do kradzieży. Jedna z pracujących
tam kobiet zauważyła brak
dużej ilości czekolady. Zapis
z monitoringu potwierdził
jej przypuszczenia, że do-

Gowarczów

szło do rabunku. Sprawcą
okazał się 29-letni mężczyzna, który kilka godzin później wrócił do marketu. Był
inaczej ubrany, został jednak
rozpoznany przez pracownicę sklepu. Sprawcę zatrzymano do przyjazdu policji.

Straty sklep szacuje na około 700 zł. 29-letni mieszkaniec powiatu kieleckiego
prawdopodobnie brał udział
w innych kradzieżach. Grozi
mu do 5 lat więzienia.
MAT

Pijany kierowca

Kierowca, który miał ponad 2 promile alkoholu nie zatrzymał się
do kontroli drogowej. Za stwarzanie zagrożenia na drodze mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia.
Funkcjonariusze z Wydziału Drogowego prowadząc rutynową kontrolę
chcieli zatrzymać 58-letniego kierowcę z gminy Gowarczów. Nie zauważył on
znaków policji, nakazujących zatrzymanie samochodu marki Volvo. 58-latek
zatrzymał się dopiero po

interwencji pasażera. Policjanci dogonili pojazd i zatrzymali do dalszej kontroli.
Okazało się, że kierowca jest
pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło, iż mężczyzna miał
w wydychanym powietrzu
ponad 2 promile alkoholu.
58-latkowi zostało zatrzy-

mane prawo jazdy. Nałożona zostanie na niego wysoka
grzywna. Dodatkowo grozi
mu wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów i 2 lata
więzienia za prowadzenie
samochodu pod wpływem
alkoholu.
AK

dzieży, by umiały rozpoznać
środki odurzające: narkotyki i dopalacze. Problem
środków psychoaktywnych
w szkołach wciąż jest aktualny, dlatego policjanci
dokładają starań, by przeciwdziałać
narkomanii,

współdziałając w tym zakresie z nauczycielami. Stróże
prawa na spotkania w szkołach przynosili także walizkę z atrapami substancji narkotycznych.
AK
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HOROSKOP
Waga 24.09-23.10
W nowych
przedsięwzięciach
kieruj się rachunkiem ekonomicznym. Nie przegap
nadarzającej się okazji, bo
jest duża szansa, że zakończy
się ona sukcesem. Twoje finanse wyraźnie się poprawią.
W relacjach partnerskich nie
ma miejsca na nudę.
Skorpion 24.10–22.11
Skoncentruj
się bardziej
i zmobilizuj,
bo od tego, co
postanowisz,
zależeć będzie twoje dalsze
życie zawodowe. Pomimo,
że rywalizacja jest silna, to
masz dużą szansę. Partnerowi
życiowemu okaż więcej cierpliwości i zrozumienia.
Strzelec 23.11–21.12
Nowe zadania podniosą poziom
adrenaliny. Ale
podołasz tym
przedsięwzięciom i poczujesz
satysfakcję z tego, co robisz.
Nie zadowala cię praca bez
wyzwań. Wyjazd z rodziną
to dobry sposób na zasłużony

odpoczynek.
Koziorożec 22.12–20.01
Więcej cierpliwości a twoje
zalety i talent
zostaną przez
przełożonych
docenione. Otrzymasz także
propozycję współpracy, która
da możliwość przypływu
pokaźnej gotówki. Spędzaj
więcej wolnego czasu z osobami bliskimi twemu sercu.
Wodnik 21.01–19.02
Wszystko ułoży
się po twojej
myśli, jeśli
tylko posłuchasz swojego
wewnętrznego
głosu. Taki pomyślny obrót
spraw spowoduje, że odnajdziesz w sobie radość życia.
Dobry nastrój udzieli się także
członkom rodziny.
Ryby 20.02–20.03
Żmudna i
systematyczna
praca zacznie
cię nudzić. Ale
nie rezygnuj z tego, co zapewnia ci dostateczną egzystencję. Być może warto zdobyć
dodatkowe kwalifikacje i się
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Rozrywka
przebranżowić. Unikaj zbyt
forsownych zajęć sportowych.
Baran 21.03–20.04
Ostatnio nie
masz okazji do
świętowania
sukcesów. Być
może należałoby
więcej czasu poświęcić na
rozwój osobisty, poszerzanie
horyzontów i zdobywanie
wiedzy. Dbaj o zdrowie i myśl
pozytywnie.
Byk 21.04–20.05
Pojawią się trudności, lecz tym
się nie zrażaj.
Warto zerwać
z rutyną. Pamiętaj o zachowaniu ostrożności
i czujności w swoich poczynaniach. Twoje tempo życia
najwyraźniej przyspieszy.
W wydatkach zalecana jest
oszczędność.
Bliźnięta 21.05–21.06
Sukces zarówno osobisty jak
i zawodowy należy smakować
powoli i cieszyć
się nim jak najdłużej. Twoją mocną stroną
są dobre relacje międzyludzkie. Czeka cię powodzenie
w miłości, czyli ożywienie
w uczuciach, które należy
ciągle pielęgnować.

SUDOKU

Rak 22.06–22.07
Podjęta działania okażą
się wyjątkowo
owocne. Pokonasz dzielnie
przeciwności losu. Jednak
każdy organizm wymaga
odpoczynku i nie lekceważmy
otrzymywanych sygnałów.
Rodzinny wyjazd chociaż na
kilka dni, to bardzo dobry
pomysł.
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Lew 23.07–23.08
Przed tobą okres spokojnej
pracy. Dbaj o formę fizyczną
i psychiczną.
Otworzą się
przed tobą nowe
możliwości
zawodowe.
Wkrótce nadarzy się wyjazd
a wraz
z nim będziesz miał okazję do
poznania ciekawych ludzi.
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Panna 24.08–23.09
W twoim życiu nastąpi wyraźne ożywienie,
nie będziesz miał
czasu na lenistwo czy smutek.
Gwiazdy będą ci
sprzyjać. Pojawi się ożywienie
w życiu zawodowym a niewyjaśnione sprawy z przeszłości
znajdą swój szczęśliwy finał.
Wróżka Amanda

Humor
- Zapomnij to, czego nauczyłeś się na studiach.
W naszej firmie liczy się praktyka, a nie teoria.
- Ale ja nigdy nie byłem na studiach.
- A, to przykro mi, ale nie masz odpowiednich
kwalifikacji, by tu pracować.
Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować zimną krew w sytuacjach dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek, czy rachunek za nowe futro mamy?
Moja żona znowu się na mnie wkurzyła i ma
ciche dni. Teraz najważniejszym moim zadaniem
jest sprawić, żeby uwierzyła, że to dla mnie kara.
Dwóch więźniów rozmawia przechadzając się po
spacerniaku.
– Za co siedzisz?
– Za udzielenie pierwszej pomocy.
– Jak to?
– Teściowa miała krwotok z nosa, no to jej założyłem opaskę uciskową na szyję.
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Przy mocniejszych trunkach rozmawiają trzej bogaci biznesmeni. Pierwszy z nich przechwala się:
– Mam tyle kasy, że mogę kupić największą firmę telefonii komórkowej na urodziny dla mojej
córki.
Na to drugi:
– Ja też jestem bogaty i mogę kupić wszystkie
sieci naraz.
Patrzą na kolegę, bo nic nie mówi, aż w końcu:
– No co tak patrzycie, nie sprzedam wam…

