
Powiatowe Śniadanie 
Biznesowe

Będzie zbiornik 
retencyjny
O realizację inwestycji w zakresie budowy zbiornika retencyj-
nego w Radoszycach władze gminy starały się około 30 lat. Cel 
jest bardzo istotny, a mianowicie zapobieganie skutkom klęsk 
żywiołowych, powodzi, suszy oraz możliwość wykorzystania 
zbiornika dla ochrony przeciwpożarowej. Oprócz tych priory-
tetowych potrzeb, pojawiają się także potrzeby towarzyszące 
czyli rozwój ruchu turystycznego, rekreacji i turystyki.
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Końskie Radoszyce

Śniadaniowa formuła spotkania sprzyja nawiązywaniu bezpo-
średnich kontaktów, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk  
w przyjaznej atmosferze. W tym celu, 15 grudnia 2017 r. w Ko-
rytkowie odbyło się II Powiatowe Śniadanie Biznesowe.
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Wydarzenia

Dzień Odlewnika
Dzień Odlewnika - ta wyjątkowa uroczystość odbyła się 11 
grudnia w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. Orga-
nizatorem spotkania, szczególnie ważnego dla przedstawicieli 
branży odlewniczej i metalurgicznej, było Starostwo Powiatowe  
w Końskich. 

Maleniec

Starostwo Powiatowe 
w Końskich, po raz drugi, 
zorganizowało w Zabytko-
wym Zakładzie Hutniczym  
w Maleńcu Dzień Odlew-
nika. W spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele du-
żych, innowacyjnych firm 
odlewniczych, ale też ma-
łych firm rodzinnych.  

Przybyli na uroczystość 
mieli okazję wysłuchać wy-
stąpień: Tadeusza Franaszka, 
redaktora naczelnego Prze-
glądu Odlewniczego, preze-
sa Stowarzyszenia Technicz-
nego Odlewników Polskich 
STOP, Agnieszki Fugińskiej, 
głównej specjalistki Oddzia-
łu ds. Innowacji i Transferu 
Wiedzy z Departamentu Po-

lityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego 
oraz Rafała Postuły, współ-
właściciela Odlewni Żeliwa 
- FANSULD Końskie.

Oficjalną część spotka-
nia umilił gitarowy występ 
Wojciecha Kołodziejczyka, 
ucznia          I LO im. KEN 
w Końskich. Specjalnie dla 
odlewników organizatorzy 
przygotowali okolicznościo-
wy tort.

We wspólnym święto-
waniu uczestniczyli: Agata 
Binkowska - członek Zarzą-
du Województwa Święto-
krzyskiego, Bogdan Soboń 
- starosta konecki, Dorota 
Duda - członek Zarządu Po-

wiatu, Piotr Piec - wicewójt 
gminy Ruda Maleniecka, 
dyrektorzy jednostek podle-
głych, radni oraz przedsię-
biorcy.

Na zakończenie, staro-
sta życzył przedstawicie-
lom firm dalszego rozwoju 
i sukcesów. Docenił również 
obecność Adama Sosnow-
skiego, starosty I kadencji 
oraz Waldemara Komorow-
skiego, przewodniczącego 
Rady Powiatu I i II kaden-
cji, obaj wcześniej związani                
z lokalnym odlewnictwem. 
Spotkanie poprowadził Ma-
ciej Chłopek, dyrektor ZZH 
Maleńcu.

MAT

W szkole podstawowej 
w Królewcu 6 grudnia wójt 
gminy Smyków Józef Śliz 
ze swoim zastępcą Radosła-
wem Orzelskim spotkał się 
z Agatą Binkowską członki-
nią Zarządu Województwa, 
Bogdanem Soboniem sta-
rostą koneckim oraz dyrek-
torem szkoły podstawowej  
w Miedzierzy Beatą Jani-
szewską. Podpisano wów-

Termomodernizacja 
szkoły podstawowej

czas umowę o dofinanso-
wanie projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej 
z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii w sek-
torze publicznym i miesz-
kaniowym Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014–2020”. 
Przedmiotem dofinanso-
wania z funduszów Woje-

wództwa Świętokrzyskiego 
jest termomodernizacja bu-
dynku szkoły podstawowej 
w Królewcu. Po podpisaniu 
odpowiednich dokumen-
tów goście wzięli udział  
w uroczystej akademii, 
przygotowanej przez dzieci 
pod kierunkiem nauczycie-
lek Doroty Kołodziejczyk  
i Agnieszki Nowackiej.

KG

Budynek szkoły podstawowej w Królewcu czekają istotne zmia-
ny. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona jego termo-
modernizacja. Stosowne umowy między wójtem gminy Smyków 
a władzami wojewódzkimi zostały już podpisane.

Królewiec

www.mluksus.pl

VAT8% 
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Wizyta Mikołaja Będzie zbiornik 
retencyjnyDo Urzędu Gminy Smyków 6 grudnia w godzinach popołudnio-

wych zawitał siwy, starszy pan. Miał długą, białą brodę, czer-
wony strój i worek pełen prezentów! Mikołaj, bo o nim mowa, 
sprawił sporo radości dzieciom i dorosłym. O realizację inwestycji w zakresie budowy zbiornika retencyj-

nego w Radoszycach władze gminy starały się około 30 lat. Cel 
jest bardzo istotny, a mianowicie zapobieganie skutkom klęsk 
żywiołowych, powodzi, suszy oraz możliwość wykorzystania 
zbiornika dla ochrony przeciwpożarowej. Oprócz tych prioryte-
towych potrzeb, pojawiają się także potrzeby towarzyszące czyli 
rozwój ruchu turystycznego, rekreacji i turystyki.

Smyków Radoszyce

Na zaproszenie wój-
ta gminy Smyków Józefa 
Śliza, 6 grudnia Mikołaj 
zawitał do Urzędu Gminy, 
by spotkać się z dziećmi  
i dorosłymi. Wizyta Mikoła-

Zbiornik powstanie 
między miejscowościami: 
Radoszyce, Momocicha, 
Grodzisko, Dąbki Grodzi-
skie, Sachalinka, Lasek 
i Antoniów. Bezpośred-
nio oddziaływać będzie  
na mieszkańców Radoszyc, 
Grodziska, Momocichy, 
Zych i Jacentowa, ale warto 
podkreślić, że pośrednio od-
działywać będzie na wszyst-
kich mieszkańców gminy.

Nieuregulowana gospo-
darka wodna i brak infra-
struktury przeciwdziałają-
cej klęskom żywiołowym 
spowodowały w 1999 roku 
powódź, podczas któ-
rej wystąpiło wiele szkód  
i zniszczeń. Niestety po-
dobne sytuacje o róż-
nej skali i nasileniu wy-
stępują bardzo często  
w okresie wiosennym po 
zimowych roztopach, po-
wodując liczne i kosztowne 
straty.

Na drodze do reali-
zacji tej inwestycji wy-
stępowało wiele prze-

ja zorganizowana została już 
po raz szósty. Na spotkanie 
z niecodziennym gościem 
zaproszono 49 rodzin ze 
Smykowa i okolic, a także 
starostę koneckiego Bog-

szkód, jak np.: problemy  
z właścicielami i posiada-
czami gruntów, długi czas 
na opracowanie niezbędnej 
dokumentacji i problemy  
z uzyskaniem pozwolenia 
na realizację inwestycji  
w zakresie budowli przeciw-
powodziowych.

Pierwszy wniosek na bu-
dowę zbiornika gmina złoży-
ła w 2008 roku. Rok później 
została już podpisana pre-
-umowa dla projektu „Roz-
wój gospodarczy, ustabili-
zowanie zasobów wodnych, 
przeciwdziałanie zagroże-
niom w gminie poprzez bu-
dowę zbiornika retencyjnego  
w Radoszycach”. Niestety 
gmina odstąpiła od realizacji 
tej inwestycji.

Ponowny wniosek został 
złożony w kwietniu br. Mie-
siąc później przeszedł on 
pozytywnie ocenę formalną, 
a następnie merytoryczną. 
Pre-umowę z Urzędem Mar-
szałkowskim podpisaliśmy 
19 września br., kiedy gości-
liśmy m.in. Adama Jaruba-

dana Sobonia oraz radnych  
i sołtysów. 

Tradycyjnie 6 grud-
nia Mikołaj rozdał dzie-
ciom i dorosłym podarunki,  
w czym pomagały mu Śnie-
żynki. Łącznie prezenty do-
stało 85 dzieci z terenu gmi-
ny Smyków. Także starosta 
i wójt otrzymali upominki. 
Tak jak dzieci musieli po-
wiedzieć wierszyk i pocało-
wać Mikołaja w jego siwą 
brodę.

Było to ciekawe spotka-
nie, pełne radości i uśmie-
chu. 

IT

sa - Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz 
Agatę Binkowską - Człon-
ka Zarządu Województwa. 
Łączna wartość projektu 
wynosi 15 756 172,37 zł, 
a wartość dofinansowania 
13 392 746,51 zł. 20 grud-
nia natomiast podpisaliśmy 
umowę na realizację robót 
budowlanych z konsorcjum 
składającym się z przedsię-
biorstw: Zakład Usług Wod-
no-Melioracyjnych i Rekul-
tywacji Sp. J. Mieczysław 
Siemaszek, Antoni Gancarz 
z Sandomierza, Robson 
Sp. z o.o. z Sandomierza 
i Buskopol S.A. z Buska-
-Zdroju. Umowę podpisał 
reprezentant konsorcjum  
i współwłaściciel Zakładu 
Usług Wodno-Melioracyj-
nych i Rekultywacji Sp. 
J. Mieczysław Siemaszek.                     
W zawarciu umowy na reali-
zację tak ważnej inwestycji 
uczestniczyli również radni 
i sołtysi, a także kierownicy 
podległych jednostek.

MAT

W gminie Radoszyce 
Szlachetna Paczka odbyła 
się po raz drugi. Honorowy 
Patronat nad tym wyda-
rzeniem objął Wójt Gminy 
Radoszyce Michał Pękala. 
W tegoroczną akcję zaanga-
żowanych było wiele osób. 
Poza grupą dwudziestu je-
den wolontariuszy, swoją 
pomocą służyli również pra-
cownicy urzędu. Wszystkie 
te osoby nie bacząc na porę 
dnia i nocy współpracowały 
ze sobą w pocie czoła, by 
niezbędna pomoc dotarła 
do wszystkich potrzebują-
cych. Oczywiście ta pomoc 
nie byłaby możliwa, gdyby 
nie wspaniali darczyńcy. 
Wsparcie od ofiarodawców 
płynęło nie tylko z naszego 
regionu, ale od osób i ro-
dzin z Krakowa. W tym 
roku udało się pomóc aż 60 

rodzinom. Na paczki skła-
dały się m.in. żywność, ar-
tykuły chemiczne, zabawki, 
sprzęt AGD, meble oraz 
odzież. Zwieńczeniem ca-
łej akcji był koncert kolęd, 
który odbył się 10 grudnia 
w gminnej hali sportowej. 
Zgromadzeni goście mogli 
posłuchać wspaniałych wy-
stępów uczniów ze Szkoły 

Podstawowej im. gen. bryg. 
Antoniego Hedy-Szarego  
w Radoszycach i Szkoły 
Podstawowej w Grodzisku. 
Darczyńcy, obdarowane ro-
dziny i wolontariusze mie-
li okazję spotkać się przy 
wspólnym stole i cieszyć  
z niezwykle udanej inicjaty-
wy. 

MAT

Szlachetna Paczka 
w Radoszycach
Kolejna XVII edycja Szlachetnej Paczki za nami. Dzięki ogromnej 
hojności darczyńców 12 tys. wolontariuszy w całej Polsce do-
starczyło pomoc do ponad 20 tys. potrzebujących osób. Łączna 
wartość materialna przekazanej pomocy sięgnęła w tym roku 54 
mln zł.

Radoszyce
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Firma Termo-Tech 
Stąporków, na łamach 
naszej gazety prezen-
tuje swoje urządzenia. 
Tym razem przedsta-
wiamy Państwu kocioł 
Inter-Tech o mocy: 12, 
18, 24 kW. Zachęca-
my do zapoznania się  
z ofertą.

Kotły typu Inter-Tech 
przeznaczone są do wod-
nych instalacji centralnego 
ogrzewania systemu otwar-
tego z grawitacyjnym, jak 
i wymuszonym obiegiem 
wody. Produkt wykonany 
jest z atestowanej blachy 
kotłowej  P265 GH o grubo-
ści 5 mm. Kocioł Inter-Tech 
spełnia normę 5 klasy wg 
PN-EN 303-5:2012 i Eko-
projektu, co potwierdza cer-
tyfikat wydany przez akre-
dytowane laboratorium. 

„TERMO-TECH” P.W.T.K. Sp. z o.o
prezentuje Kocioł Inter-Tech 
Moc: 12, 18, 24 kW

Stąporków

We wtorkowe przedpołu-
dnie przed MGOKiS zebrali 
się najmłodsi mieszkańcy 
miasta, aby wspólnie z bur-

Choinka już błyszczy!

nie wprowadziło wszystkich 
zgromadzonych w świątecz-
ny nastrój. 

Przed publicznością 

mistrz Dorotą Łukomską 
i dyrektor Katarzyną Sorn 
zainaugurować okres świą-
teczny. Wspólne kolędowa-

Przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Stąpor-
kowie stanęła wysoka choinka. 5 grudnia w obecności dzieci, sa-
morządowców oraz pracowników M-GOKiS uroczyście zapalono 
lampki na świątecznym drzewku.

zaprezentowały się przed-
szkolaki, uczniowie podsta-
wówek oraz Szkolne Nutki 
z Niekłania Wielkiego, gru-
pa Sonore, zespół taneczny 
eMGie, Piegi oraz Natalia 
Boruń. Głównym punktem 
zabawy było symboliczne 
zapalenie lampek na świą-
tecznym drzewku, które po 
raz pierwszy stanęło na no-
wym placu. Atrakcją były 
także darmowe przejażdżki 
na kucyku udostępnionym 
przez Jakuba Dajczera. 

 W tym dniu odbył się 
także I Stąporkowski Jar-

mark Mikołajkowy. Na sto-
iskach z rękodziełem moż-
na było zakupić oryginalne 

ozdoby, wykonane przez 
lokalnych twórców. 

KG

Reklama
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Boże Narodzenie a ziemiaństwo
Święto Bożego Narodze-

nia jest jednym z najważ-
niejszych świąt liturgicz-
nych Kościoła katolickiego. 
Etymologia tych świąt zwią-
zana jest jednak z pogański-
mi zwyczajami, związanymi 
z najdłuższą nocą w roku 
i przesileniem zimowym. 
W starożytnym Rzymie  
w okresie od 17 do 24 grud-
nia obchodzono Saturna-
lia, ku czci boga Saturna. 
25 grudnia narodził się  
w grocie perski bóg słoń-
ca Mitra. Także w tradycji 
słowiańskiej był to ważny 
czas. Przypadało wówczas 
Święto Godowe, które było 
poprzedzone sutą kolacją 
dnia poprzedniego. Tak 
próbowano obłaskawiać złe 
moce, czyhające na czło-
wieka w ciemności. Samo 

Święto Godowe symboli-
zowało zwycięstwo światła 
nad ciemnością, przynosiło 
więc nadzieję i optymizm. 
Podczas tego święta wróżo-
no pogodę na następne mie-
siące. Dzieci otrzymywały 
podarki. Na cmentarzach 
rozpalano ogniska, by dusze 
zmarłych mogły się ogrzać, 
gdyż wierzono, że przesi-
lenie zimowe związane jest  
z wędrówką dusz z zaświa-
tów. Dzisiejsze zwyczaje 
związane ze świętami Boże-
go Narodzenia mają swoje 
źródło w przedchrześcijań-
skich wierzeniach. 

Co z tych pogańskich 
rytuałów dochowało się do 
początku XX w.? Okres Bo-
żego Narodzenia w dworach 
ziemiańskich przed II wojną 
światową rozpoczynał się  

w I niedzielę Adwentu,  
a kończył w ostatnią so-
botę przed niedzielą sie-
demdziesiątnicy. Adwent 
był okresem duchowego 
przygotowywania się do 
świąt Narodzenia Pań-
skiego, dlatego poszczono  
i powstrzymywano się od 
zabaw. W czasach dawniej-
szych obejmował 40 dni. 
Wraz z Adwentem rozpo-
czyna się rok liturgiczny 
w Kościele katolickim. 
Okres oczekiwania na Boże 
Narodzenie był także cza-
sem wróżb. Przykładowo  
w dzień św. Barbary wiesz-
czono pogodę na świąteczne 
dni według starego ludowe-
go porzekadła: Święta Bar-
bara po wodzie, Boże Naro-
dzenie po lodzie. 

Drzewko bożonarodze-

niowe pierwotnie symbo-
lizowało drzewo poznania 
dobra i zła z rajskiego Ede-
nu. Zwyczaj ubierania cho-
inki narodził się w Alzacji, 
gdzie dzieci przybierały ją 
jabłkami i ozdobami z pa-
pieru (nawiązanie do Raju). 
Do Europy drzewko trafiło 
do domów za sprawą Mar-
cina Lutra, który był zwo-
lennikiem tego obyczaju. Na 
ziemiach polskich choinka 
pojawiła się wraz z niemiec-
kimi protestantami najpraw-
dopodobniej w XVIII lub 
XIX w.

Ważną częścią świąt Bo-
żego Narodzenia i Wigilii 
były potrawy, które królo-
wały w tym okresie na sto-
łach. Ich przygotowaniem 
w ziemiańskich domach 
zajmowali się kucharze  

i ochmistrzowie. Pojawiały 
się dania z makiem (sym-
bolizował kontakt z zaświa-
tami, żywych i umarłych), 
grzybami, kapustą i ryba-
mi, a zwłaszcza – karpiem.  
W Wigilię obowiązywał 
post. W ten dzień ubierano 
też choinkę. W rogu pokoju, 
gdzie znajdowało się drzew-
ko stawiano snopy niezm-
łóconego zboża (Diduch), 
które stały tam aż do Trzech 
Króli. Pod białym obrusem 
upychano siano, służące do 
wróżb. Przygotowywano 
także jedno nakrycie wię-
cej przy stole dla wędrowca  
z zaświatów. Do Trzech 
Króli nie siadano na krześle 
przypisanym do tego miej-
sca w obawie przed zrobie-
niem krzywdy zbłąkanej 
duszy.

Wieczerzę rozpoczynano 
czytaniem fragmentu Ewan-
gelii o przyjściu na świat Bo-
żego Syna. Następnie dzielo-
no się opłatkiem. Pierwotnie 
dzielenie się opłatkiem od 
XVIII i XIX w. podczas 

Wigilii było domeną tylko 
szlachty i ziemian, dopiero 
potem przejęły ten zwyczaj 
inne grupy społeczne. Go-
spodarze dworków dzielili 
się opłatkiem także ze służ-
bą. Po wieczerzy wigilijnej 
przybywali kolędnicy, śpie-
wający pieśni o narodzeniu 
Pańskim. Częstowano ich 
wypiekami i słodyczami. 
Następnie udawano się na 
Pasterkę. W pierwszym dniu 
Bożego Narodzenia odby-
wała się uroczysta suma, 
tzw. Msza Królewska, która 
miała przypomnieć wier-
nym o przyjściu na świat 
Jezusa Chrystusa. Po połu-
dniu ziemianie brali udział 
w nieszporach Bożego Na-
rodzenia. Pierwszy dzień 
świąt spędzano w rodzinnej 
atmosferze w swoich dwor-
kach. Dopiero drugiego dnia 
odwiedzano rodzinę i sąsia-
dów.

Tradycja obchodzenia 
świąt zachowała się do dziś.

AK
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Czas podsumowań

Rzeczywiście, koniec 
roku skłania do refleksji. Z 
perspektywy czasu znacznie 
lepiej widać efekty naszych 
działań. Ja dostrzegam wie-
le pozytywów. W pracy był 
to rok dużych osiągnięć 
oraz ukończonych z po-
wodzeniem kosztownych 
inwestycji. Oddane po ter-
momodernizacji obiekty 
zostały unowocześnione, 
wyposażone w urządzenia, 
które wpływają na komfort 
pracy i nauki. Poza tym 
są to budynki ekologiczne  
i energooszczędne. Dotyczy 
to obiektów użyteczności 
publicznej takich jak: szko-
ły, dom pomocy społecznej, 
muzeum w Maleńcu, szpital. 
Mijający rok upływa rów-
nież pod znakiem skutecz-
nie zrealizowanych zadań 
drogowych. Oczywistym 
jest, że były to kosztowne 
inwestycje, na które pozy-
skaliśmy wielomilionowe 
dofinansowanie ze środków 
unijnych oraz z funduszy 
norweskich.

Bardzo cieszy mnie też 
fakt dużego spadku bezro-
bocia, które obecnie wynosi  
12,1 %.

Każde kolejne zakończenie roku jest okazją do refleksji, podsu-
mowań i oceny minionych 12 miesięcy. Jaki był ten rok? pytamy 
Bogdana Sobonia – Starostę Powiatu Koneckiego.

Chciałbym również pod-
kreślić, że doceniamy przed-
siębiorców, którzy od lat  
z powodzeniem wpływają 
na stan zatrudnienia w na-
szym powiecie. Świadczą  
o tym choćby Marki Konec-
kie, prestiżowe wyróżnienia, 
wręczane  podczas Kuźnic 
Koneckich  wyróżniającym 
się firmom. Organizujemy 
święto branżowe – Dzień 
Odlewnika dla tych, którzy 
są kontynuatorami tradycji 
metalurgicznych Konecczy-
zny.  Doskonałą okazją do 
wymiany poglądów i do-
świadczeń są Śniadania Biz-
nesowe, których powiat jest  
współorganizatorem.

Ponadto uzyskaliśmy 
bardzo pokaźne kwoty 
na staże zagraniczne dla 
uczniów naszych szkół . Wy-
jazdy edukacyjne wpływają 
na podnoszenie kwalifika-
cji  młodzieży, umożliwiają 
wszechstronny rozwój,  po-
szerzają w horyzonty mło-
dych ludzi, dają możliwość 
poznania świata, pomagają 
kreować marzenia i cele.

W powiecie koneckim 
mamy wielu uzdolnionych 
młodych ludzi. Uczniowie  

szkół  ponadgimnazjalnych 
zajmowali czołowe miej-
sca w olimpiadach przed-
miotowych i konkursach na 
szczeblu krajowym i mię-
dzynarodowym. Wystarczy 
wymienić  Ogólnopolską 
Olimpiadę Matematyczną, 
która odbyła się w Końskich 
w miesiącu kwietniu właśnie 
dzięki temu, że mamy od lat 
finalistów i laureatów w tej 
dziedzinie .

Ponadto wielu naszych 
uczniów zostało stypendy-
stami za swoje wybitne osią-
gnięcia.

Tu należy wyróż-
nić ośmiu stypendy-
stów Prezesa Rady Mi-
nistrów. Są to uczniowie 
z najwyższą średnią  
w poszczególnych szkołach. 
Wiele sukcesów odnieśli 
również uczniowie, którzy 
uzyskali stypendia Mini-
stra Edukacji Narodowej. 
Są to uczniowie II Liceum 
Ogólnokształcącego w Koń-
skich: Maciej Dziuba, Mi-
kołaj Grzebieluch i Paweł 
Wesołowski. Znaleźli się 
oni wśród siedmiu uczniów  
z województwa świętokrzy-
skiego odznaczonych przez 

MEN za wybitne osiągnięcia 
edukacyjne. Na szczególne 
wyróżnienia zasługują tak-
że uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Końskich Kacper Łyczek 
i Michał Piłat, którzy odnie-
śli spektakularny sukces zaj-
mując pierwsze miejsce na 
VI Ogólnopolskim Turnieju 
Maszyn Wiatrowych poko-
nując ponad 30 zespołów  
z całej Polski.

Słyszę… dużo mówi 
Pan też o młodzieży…

Uważam , że najlep-
szą inwestycją jest wiedza  
i edukacja  młodzieży. Do-
strzegam ogromny potencjał  
w młodych ludziach.  Od ich 
wykształcenia oraz od  sys-
temu wartości zależeć  będą  
losy nas wszystkich.

Jestem tradycjonalistą, 
ale nie boję się też nowych 
wyzwań i śmiałych planów 
na przyszłość. Staram się 
być konsekwentny i skutecz-
ny  w osiąganiu wyznaczo-
nych celów.

Jednak największą  war-
tość stanowi dla mnie ro-
dzina. Tak zostałem wycho-
wany. Dziadkowie, rodzice, 
rodzeństwo – to dla rodu So-
boniów najcenniejszy skarb. 
Szacunek dla rodziny, który 
wyniosłem z domu, staram 
się przekazać synom. Nie 
jest to łatwe w  dzisiejszym 
świecie, gdzie  można  się 
pogubić w gąszczu pokus, 
ale one prowadzą najczę-
ściej na manowce.  Dlatego 
uważam, że rodzina jest fun-
damentem, a dom rodzinny 
miejscem, do którego wraca 
się nie tylko we wspomnie-
niach, czy na święta…

A co jest Pana pasją?
Przede wszystkim histo-

ria naszej małej ojczyzny, 
ale także historia powszech-
na i literatura. Jak powie-
działem, moi przodkowie 
wywarli na mnie wielki 
wpływ w procesie wycho-
wawczym. To od dziadków 
słyszałem opowieści o naj-
bliższej okolicy, stąd i za-

interesowania regionalne. 
Zawsze lubiłem literaturę, 
więc  rozpocząłem podróż 
w czasie. Historia pomaga 
zrozumieć teraźniejszość, 
tylko trzeba być uważnym  
i dociekliwym.

I tu muszę wspomnieć 
też o moich ukochanych 
psach północy, czyli o  ala-
skanach  malamutach. To 
wyjątkowe zwierzęta, silne  
i odważne.

Czego chciałby Pan ży-
czyć sobie i mieszkańcom?

Wszystkim nam chciał-
bym życzyć spokoju, by 
przy wigilijnym stole za-
gościła radość, miłość  
i wzajemne zrozumienie. 
Życzę Państwu także zdro-
wych świąt Bożego Naro-
dzenia, a na Nowy 2018 Rok  
spełnienia marzeń, sukce-
sów, tych małych, i tych 
dużych, by szczęście nas nie 
opuszczało w życiu zawodo-
wym i osobistym.

Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Wilczyńska



Powiatowe Śniadanie Biznesowe

Przedsiębiorców z po-
wiatu koneckiego zaprosili 
Bogdan Soboń - starosta 
konecki i Wojciech Adam 
Michalak - Prezes PW 
WAM-Press Sp. z o.o. wy-
dawca „Gazety Regionalnej 
Wieści”. Podczas pierwszej 
części spotkania odbyły się 
ciekawe prelekcje i wykła-
dy, które wskazały na możli-
wości gospodarcze powiatu 
koneckiego. 

Śniadaniowa formuła spotkania sprzyja nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk  
w przyjaznej atmosferze. W tym celu, 15 grudnia 2017 r. w Korytkowie odbyło się II Powiatowe Śniadanie Biznesowe.

Panel tematyczny za-
inicjował dyrektor Depar-
tamentu CNG i LNG w 
PGNIG Adam Simonowicz. 
Przedstawił referat „Tech-
nologia LNG - możliwości 
i rozwiązania”. Krzysztof 
Stębelski - Prezes Fundacji 
Rozwoju Gminy Kleszczów 
wygłosił prelekcję dotyczą-
cą inwestowania w specjal-
nie przygotowanych strefach 
ekonomicznych. -„Inwestuj 

po sąsiedzku. Możliwości 
inwestowania w Kleszczo-
wie, najbogatszej gminie  
w Polsce”. Trzecie wystąpie-
nie „Inwestycje finansowane 
ze środków europejskich 
- przegląd możliwości” 
zaprezentował Łukasz Sy-
ska - Dyrektor Świętokrzy-
skiego Centrum Innowacji  
i Transferu Technologii Sp. 
z o. o.  Prezentację powia-
tu koneckiego przedstawiła 

Doro-
ta Duda, 
członek rady powiatu. 
Zgromadzeni mieli okazję 
zobaczyć także film pro-
mujący tegoroczne XVIII 
Kuźnice Koneckie. To 
sztandarowe wydarzenie, 
od osiemnastu lat promuje 
nasz powiat, jego walory  
i tradycje oraz lokalne mar-
ki, podkreśliła w rozmowie                                            
z przedsiębiorcami redaktor 

naczel-
na kwartal-

nika „Ziemia Odrowążów”.
Kolejnym punktem 

spotkania była dyskusja  
o szansach i zagrożeniach 
dla przemysłu budowlanego  
i branży drzewnej w powie-
cie koneckim. 

Spotkanie posumo-
wał starosta Bogdan So-
boń, który przedstawił 
kierunki rozwoju gospo-

Dwór w Korytkowie
Zespół dworski w Korytkowie pochodzi z XIX wieku. W jego skład wchodziły niegdyś: dwór, spichlerz dworski 
oraz park. Dziś odremontowany staraniem nowego właściciela - Zakładów Mięsnych WIR z Łopuszna dawny 
dwór dziedzica Celińskiego odzyskał miniony blask. Po intensywnej renowacji, długotrwałej rekonstrukcji i odbu-
dowie mieści kameralny i bardzo elegancki hotel (26 miejsc noclegowych w pokojach o wysokim standardzie) oraz 
restaurację, w której serwowane są potrawy z kuchni regionalnej, staropolskiej i europejskiej. Położony ok. 100 m 
od głównej drogi otoczony jest pięknym parkiem z sędziwymi lipami. Najbardziej okazała z nich ma obwód pnia 
przekraczający pięć metrów, jest już mocno pochylona pod ciężarem konarów, ale jest też świadkiem wszystkich 
minionych lat i dlatego z wielkim pietyzmem została ogrodzona i zabezpieczona. Z parkiem sąsiaduje stary sad 
z jabłoniami. Na południowy wschód od dworu ciągną się stawy rybne, wśród których płynie wykorzystywana 
niegdyś na potrzeby wielkiego pieca rzeczka. Spichlerz dworski spłonął w pożarze i nie został odrestaurowany, ale 
docelowo nowy właściciel planuje odbudowę i tego budynku.
Od 2014 roku restauracja Dworku została włączona do międzynarodowej sieci Dziedzictwo Kulinarne, która pro-
muje dania i potrawy lokalnych społeczności.

darczego naszego powia-
tu. Włodarz mówił także  

o możliwościach współ-
pracy z koneckimi 

przedsiębiorcami. 
Wyraził nadzie-
ję, że taka forma 
rozmów władz 
samorządowych 
z inwestorami 
i właściciela-

mi firm będzie 
k o n t y n u o w a n a  

w przyszłości. Sta-
rosta podkreślił, że 

najważniejsze jest wspól-
ne działanie samorządów  
i przedsiębiorców. 

Śniadanie Biznesowe  
w klimatycznym miejscu 
to doskonała okazja do roz-
mowy przy kawie i herbacie 
o możliwości zacieśnienia 
współpracy między firma-
mi powiatu koneckiego. Na 
zakończenie organizatorzy 
spotkania złożyli wszyst-
kim zgromadzonym życze-
nia zdrowych, spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia.

KG
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Panie Pośle, w Parla-
mencie Europejskim Pol-
skie Stronnictwo Ludowe 
weszło w skład Grupy 
EPL (Europejskiej Partii 
Ludowej), która podej-
muje działania w obszarze 
rolnictwa i handlu. Jakie 
są najważniejsze zadania 
Grupy EPL na najbliższy 
okres?

Grupa EPL, w której 
działam, jest autorem nowej 
Dyrektywy w sprawie terro-
ryzmu. W myśl nowych za-
sad planowanie, finansowa-
nie oraz wszelkie działania 
terrorystyczne są przestęp-
stwem. Istotnym działaniem 
w zakresie bezpieczeństwa 
jest także rejestrowanie osób 
spoza Unii, które przebywa-
ją w strefie Schengen. Z na-
szej inicjatywy rozwija się 
ETIAS (European Travel In-
formation and Authorisation 
System – Europejski Sys-
tem Informacji Podróżnej 
i Autoryzacji), oceniający 
zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa, które wynika z bez-
wizowego poruszania się po 
Unii Europejskiej. W 2017 r. 
Grupa EPL poczyniła także 
pewne kroki, zmierzające 
do skonstruowania umo-
wy handlowej między Unią  
a państwami zrzeszonymi  
w CETA (Kanada i Stany 
Zjednoczone). Innym suk-
cesem, jakim może pochwa-
lić się Grupa, jest program 
opłat za rozmowy i sms-y  
w krajach Unii, jak za kra-
jowe połączenia. Nie należy 
zapominać, że odegraliśmy 
kluczową rolę w negocja-
cjach w sprawie Brexitu. 
Podjęliśmy więc szereg 
działań, zmierzających do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
Europejczyków i korzyst-

Przyszłość Unii Europejskiej
Z posłem do Parlamentu Europejskiego z województwa świętokrzyskiego i małopolskiego Czesławem Siekierskim (PSL) rozmawia-
my o przyszłości Unii Europejskiej. 

nej wymiany handlowej. 
To nasza Grupa optowała 
za wstrzymaniem procedur 
wejścia Turcji do Unii do 
czasu unormowania w tym 
państwie polityki wewnętrz-
nej. Również w zakresie 
rolnictwa wypracowaliśmy 
pewne rozwiązania, które 
zmierzają do zaintereso-
wania tą gałęzią gospodar-
ki młodych ludzi (projekt 
Omnibus). Dzięki mojej 
interwencji jako przewod-
niczącego Rolnictwa i Roz-
woju Wsi mamy decydują-
ce stanowisko w sprawach 
budżetowych dotyczących 
rolnictwa w projekcie Omni-
bus, co jest naszym dużym 
sukcesem. Wydzieliliśmy 
także z tego systemu dział 
rolnictwa, istotnej gałęzi 
gospodarki. Naszymi działa-
niami wspieramy  rolnictwo 
ekologiczne, by mogło się 
szybciej rozwijać.

Niedawny kryzys go-
spodarczy, rosnące po-
parcie w krajach człon-
kowskich ugrupowań 
nacjonalistycznych, kry-
zys migracyjny, realne 
zagrożenie terroryzmem  
i fundamentalizm islamski 
sprawiły, że w Unii Eu-
ropejskiej rozpoczęły się 
debaty na temat jej przy-
szłości. W marcu 2017 r. 
przewodniczący Komisji 
Europejskiej Jean-Claude 
Juncker w tzw. Białej Księ-
dze przedstawił 5 możli-
wych wariantów rozwoju 
Unii. Który scenariusz jest 
najbardziej prawdopodob-
ny? 

Biała Księga prezentu-
je 5 możliwych kierunków 
rozwoju Unii Europejskiej. 
Pierwszy scenariusz zakła-
da powolny proces wzrostu 

na dzisiejszym poziomie. 
W drugim wariancie dzia-
łalność Unii zostanie ogra-
niczona do wspólnego ryn-
ku i wymiany handlowej. 
Kolejny kierunek rozwoju 
związany jest z gwałtownym 
wzrostem słabszych pod-
miotów kosztem liderów.  
W konsekwencji zwiększy 
się konkurencyjność pro-
duktów i usług. Przedostatni 
scenariusz przewiduje więk-
szą efektywność działań, ale 
tylko w kilku wybranych 
dziedzinach. Ostatni wa-
riant zakłada przyspieszony 
rozwój Unii Europejskiej  
i przekształcenie jej w dłuż-
szym okresie czasu w ustrój 
federacyjny. Najbardziej 
realna w mojej ocenie jest 
pierwsza opcja. Przyszłość 
Wspólnoty ściśle wiąże się 
z rozwojem państw człon-
kowskich, jednak można 
zauważyć pewne tendencje, 
zmierzające do powolnego 
wzrostu Unii. Biała Księga 
sygnalizuje pewne proble-
my, z którymi musi zmie-
rzyć się Wspólnota. Będą 
one także przedmiotem 
rozwiązań legislacyjnych 
w przyszłym roku. Dlatego 
Komisja Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, której jestem 
przewodniczącym, musi 
podjąć pewne kroki, by naj-
bardziej kluczowe gałęzie 
polityk (np. bezpieczeństwo 
żywnościowe) były w dal-
szym ciągu finansowane. 

Co osłabiło Unię Euro-
pejską w 2017 r.?

Przede wszystkim wybo-
ry parlamentarne we Francji 
i Niemczech budziły pewne 
obawy co do przyszłości 
Wspólnoty. We Francji zwy-
ciężyła partia socjalistyczna, 
która zapowiadała odnowę 

Unii Europejskiej oraz dal-
szą integrację zreformowa-
nej strefy euro. Francuskie 
plany modernizacji wspól-
nej waluty są pod znakiem 
zapytania wobec proble-
mów kanclerz Niemiec An-
geli Merkel w utworzeniu 
rządu w Niemczech. Bez 
Niemiec, najpotężniejsze-
go członka Unii, inicjatywy 
reform mogą się nie udać. 
Osobistym sukcesem Ma-
crona, prezydenta Francji są 
zmiany w dyrektywie pra-
cowników delegowanych, 
co uderza w zatrudnionych  
z Europy Środkowo-
-Wschodniej. Innym klu-
czowym problemem jest 
izolacja Polski w Unii Eu-
ropejskiej za sprawą rządu 
w Warszawie. Parlament 
Europejski zauważa pewne 
niebezpieczeństwa w re-
formie sądownictwa, które 
naruszają praworządność  
i demokrację w naszym kra-
ju. Również wycinka Pusz-
czy Białowieskiej i polityka 
dotycząca uchodźców po-
głębia osamotnienie Polski 
w Unii Europejskiej.

W Parlamencie Euro-
pejskim pełni Pan funkcję 
przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Jakie są najważniejsze 
zadania, których podjęła 
się Komisja w mijającym 
roku?

Komisja Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi znacząco zre-
formowała system dotacyj-
ny Unii. Ułatwia to rolnikom  
z państw członkowskich 
ubieganie się o dofinanso-
wania. Podjęto też działania 
zachęcające do zajęcia się 
rolnictwem przez młodych 
ludzi. Mogą oni dostać po-
dwojoną kwotę dotacji na-
wet na okres 5 lat. Chcemy 
wzmocnić pozycję rolnika 
w łańcuchu dostaw żywno-
ści. W tym celu zabiegamy 
o zwiększoną możliwość ne-
gocjowania cen przez orga-
nizacje producentów. Komi-
sja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
znacząco kształtuje Wspólną 
Politykę Rolną. Oprócz kon-
kretnych działań, zmierzają-
cych do rozwoju rolnictwa, 
podnosi w Parlamencie Eu-

ropejskim pewne zagrożenia 
dla tej gałęzi gospodarki. 
Przede wszystkim zmniej-
szająca się liczba młodych 
osób, które przejęłyby go-
spodarstwa rolne powoduje 
pewne niebezpieczeństwa. 
Także szereg czynników ze-
wnętrznych hamuje rozwój 
rolnictwa. Mam tu na myśli 
embargo rosyjskie, spekula-
cje towarami rolno-spożyw-
czymi i import z Ukrainy. 
Również gwałtowny rozwój 
rolnictwa ekologicznego 
stwarza pewne możliwości 
dla tradycyjnego rolnictwa, 
zwłaszcza że zapotrzebo-
wanie na tego typu towary 
wciąż rośnie. Wspólnota stoi 
przed nowymi zagrożenia-
mi, wyzwaniami i zadania-
mi, z którymi musi sobie po-
radzić w najbliższym czasie.

Jakich sukcesów zawo-
dowych życzyć Panu na 
najbliższy rok?

Jako polityk działam na 
rzecz obrony Wspólnej Po-
lityki Rolnej na forum Unii 

SYLWETKA
Czesław Adam Siekierski, ur. 8 października 1952 
w Stopnicy. Europoseł PSL, polityk, doktor nauk 
ekonomicznych. W latach 2003–2004 wiceminister 
rolnictwa, w latach 1997–2004 poseł na Sejm, de-
putowany do Parlamentu Europejskiego V, VI, VII 
i VIII kadencji. Absolwent Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego aktywność 
na polu naukowym jest związana z ekonomiką i or-
ganizacją rolnictwa, zarządzaniem, sprawami inte-
gracji europejskiej i rozwojem obszarów wiejskich. 
Jest autorem około 80 prac naukowych i popular-
nonaukowych z zakresu ekonomii.
W Parlamencie Europejskim zasiada we frakcji Eu-
ropejskiej Partii Ludowej. Jest Przewodniczącym 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Eu-
ropejskiego. Członek Konferencji Przewodniczą-
cych Komisji oraz Delegacji do spraw stosunków  
z Kanadą. Prywatnie żonaty. Ma córkę Izabelę i tro-
je wnuków: Alę, Natalkę i Adasia.

Europejskiej. Życzyłbym 
sobie, by w nadchodzącym 
roku sygnalizowane za-
dania były rozstrzygnięte  
z korzyścią dla całej Wspól-
noty. Podejmuję również za-
biegi uczulające Parlament 
na pewne kwestie.  Jako 
szef Komisji Rolnictwa eu-
roparlamentu, zająłem się 
między innymi problemem 
podwójnej jakości produk-
tów w różnych krajach UE. 
Podstawa Unii to jedno-
lity rynek, który przynosi 
korzyści wszystkim jego 
uczestnikom. Podstawą jego 
funkcjonowania są jednolite 
standardy, odpowiednia ja-
kość towaru. Odchodzenie 
od nich jest naruszeniem 
norm unijnych, a czyniący 
to powinni ponieść konse-
kwencje. Wystosowałem  
w tej sprawie wniosek do 
Komisji Europejskiej o za-
jęcie się problemem, przed-
stawienie oceny sytuacji  
i propozycji działań, liczę na 
pozytywny odzew.

Wywiad

*Sfinansowano ze środków Grupy EPL w Parlamencie Europejskim
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Ryba po grecku
Czas przygotowania – 40 minut
Porcja dla  4 osób
Składniki:
• 80 dag filetów z ryb morskich
• 50 dag pieczarek
• 3 marchwie
• 2 pietruszki (korzeń)
• 1 seler
• 3 cebula
• sok z cytryny
• sól, pieprz
• cukier
• mąka do obtoczenia filetów
• olej
• 3 łyżki koncentratu pomidorowego
• pęczek natki pietruszki

Sposób  
Przygotowania

Filety pokroić na kawałki, natrzeć sokiem z cytryny i posolić. Na-
stępnie zawinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki na 60 
min. Pieczarki pokroić i skropić sokiem z cytryny. Koncentrat po-
midorowy rozmieszać z 1/3 szkl. wody. Cebulę pokroić w kostkę  
i zeszklić na tłuszczu. Marchew, pietruszkę, seler zetrzeć na tarce  
z dużymi oczkami i razem z pieczarkami dodać do cebuli. Dusić do 
miękkości, podlewając przygotowanym koncentratem z wodą. Ca-
łość doprawić do smaku i połączyć z posiekaną pietruszką. Filety 
obtoczyć w mące i usmażyć na złoty kolor. Usmażoną rybę ułożyć 
w naczyniu żaroodpornym, przykryć przygotowanymi warzywami 
i na 10 min wstawić do nagrzanego piekarnika o temp. 180°C. .

Czas przygotowania – 40 minut
Porcja dla  4 osób
Składniki: 
> 50 dag fileta z karpia
> 0,5 l bulionu warzywnego
> 10 dag żółtego sera
> 3 łyżki śmietany
> 2 łyżki soku z cytryny
> 2 łyżki startego chrzanu
 > 3 łyżki posiekanej natki pietruszki
> 1 cebula
> pieprz, sól

Sposób przygotowania:
Karpia włożyć do wywaru i gotować ok. 30 minut. Na-
stępnie oczyścić ze skóry i ości i rozdrobnić. Dokładnie 
zmieszać karpia, ser, cebulę, śmietanę i sok z cytryny. 
Doprawić do smaku przyprawami. Otrzymany farsz za-
winąć w posmarowaną folię aluminiową. Wstawić do lo-
dówki na noc. Następnego dnia odwinąć z folii i obtoczyć 
w natce pietruszki. 

Rolada 
z karpia  
z warzywami

Porady

Ryby - zdrowy element diety

Mięso ryb posiada wie-
le zalet, dzięki którym jest 
składnikiem ludzkiej diety 
od tysięcy lat. Statystyki 
podają, że Polacy stopnio-
wo zwiększają spożycie 
ryb. Przeciętny obywatel 
naszego kraju w ciągu roku 
zjada ich około 14 kg. Nale-
żałoby jednak dążyć, aby na 
naszym stole ryby gościły 
jak najczęściej. Natomiast w 
innych krajach europejskich 
spożycie ich wynosi ponad 
20 kg na mieszkańca a re-
kordzistami są Japończycy, 
którzy zjadają rocznie śred-
nio aż 40 kg.  Ryby z uwagi 
na pochodzenie dzielimy na 
dwie grupy: tj. ryby mor-
skie i ryby słodkowodne. 
Przedstawicielami pierwszej 
grupy są między innymi: 
łososie, tuńczyki, śledzie, 
halibuty, dorsze, szproty 
czy makrele, natomiast do 
drugiej grupy należą: lesz-
cze, karasie, karpie, pstrągi, 
płocie, sandacze, jesiotry i 
liny. Wszystkie jednak sta-
nowią wartościowy produkt 
spożywczy. Największy 
udział procentowy w mię-
sie ryb stanowi woda, bo aż 
57-82%, natomiast tłuszcz 
0,13-27%, białko 12-24%  
a węglowodany poniżej 1%. 
Ryby są źródłem pełnowar-
tościowego białka, o wyso-
kiej przyswajalności. Białko 
to zawiera wszystkie po-
trzebne naszemu organizmo-

wi aminokwasy, których nie 
jesteśmy w stanie sami 
wytworzyć. Rybie białko  
w porównaniu do białka mię-
sa wieprzowego, wołowego 
czy drobiowego jest bar-
dziej lekkostrawne. Ryby, 
w szczególności morskie, 
bogate są również w niena-
sycone kwasy tłuszczowe  
z rodziny omega-3 i ome-
ga-6. Kwasy 
te pozy-
tywnie 

wpły-
wają na 
krzepliwość 
krwi, zmniejszając 
tym samym rozwój miaż-
dżycy. Korzystnie oddziału-
ją także na funkcjonowanie 
i rozwój mózgu oraz kon-
centrację i pamięć. Pamię-
tajmy, że kwasów tłuszczo-
wych zawartych w rybach 
nie znajdziemy w żadnych 
innych produktach spo-
żywczych. Kolejnym istot-
nym składnikiem, którego 
źródłem są ryby jest jod, 

ne, ponieważ nie zawierają 
zbędnych dodatków, czyli 
np. soli lub konserwantów. 
O ich świeżości świadczy 
charakterystyczny świeży 
zapach, gładka i wilgotna 
skóra, lśniąca łuska, wypu-
kłe czy i przejrzyste, skrze-
la koloru jasnoczerwonego  
a mięso sprężyste i jasnoró-
żowe. Należy zaopatrywać 
się w ryby z „dobrego źró-
dła”, w którym mają one za-
pewnione odpowiednie wa-
runki hodowli, dobrą paszę 
oraz są poddawane dokład-
nej ocenie świeżości, wtedy 
ich spożywanie nie stanowi 
zagrożenia. Ryby są jednak 
wyjątkowo podatne na szyb-
kie psucie się, z uwagi na 
dużą zawartość w ich mięsie 
wody oraz wyższą tempe-
raturę otoczenia, co sprzyja 
procesom rozpadu, np. bia-
łek. Ryby można przyrzą-
dzać na wiele sposobów, 
m. in.:  na parze, gotowane,  
w galarecie, faszerowane, 
duszone z warzywami, sma-
żone, wędzone, grillowane, 
suszone lub surowe a także 
jako zupy rybne. Ponadto  
mają zastosowanie w prze-
tworach rybnych. Zaliczamy 
do nich śledzie, pasztety, 
pasty oraz konserwy ryb-
ne. Zamieszczajmy więc w 
naszym jadłospisie jak naj-
częściej dania z ryb, ponie-
waż są nie tylko zdrowe ale  
i smaczne. 

niezbędny do właściwego 
funkcjonowania tarczy-
cy. Ryby posiadają także  
w swym składzie np. selen, 
tj. pierwiastek mający wła-
ściwości przeciwmiażdży-
cowe i przeciwnowotworo-
we. Są one również źródłem 
witamin: A, E, D i z grupy 
B, mikro- i makroelemen-
tów oraz pierwiastków śla-

dowych, takich 
jak: sód, 

potas , 
ma -

gnez , 
w a p ń , 

fosfor. Ryby 
morskie mają znacz-

nie więcej tłuszczu niż 
ryby słodkowodne. Tłuszcz 
rybi, nawet spożywany  
w dużych ilościach, nie sta-
nowi zagrożenia choleste-
rolowego. Niestety mogą 
także zawierać to, co nieko-
rzystne, a mianowicie sód. 
Największe ilości sodu wy-
stępują w rybach solonych. 
Do spożycia najlepiej kupo-
wać ryby świeże lub mrożo-

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

Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna

18-latka sprawczynią 
wypadku

Pościg

Skradzione tablety

Oddali skradzione 
rzeczy

11 grudnia koło półno-
cy 18-letnia mieszkanka 
gminy Łopuszno, kierująca 
Oplem zderzyła się innym 
samochodem w Plennej koło 
Radoszyc. Wyjeżdżając ze 
stacji benzynowej nie za-
uważyła jadącego z lewej 
strony Fiata. Sprawczyni 
wypadku uciekła z miejsca 
zdarzenia. Poszkodowany 

12 grudnia dyżurują-
cy policjant w Komendzie 
otrzymał zgłoszenie o kra-
dzieży paliwa na jednej ze 
stacji benzynowych. Infor-
macje dotyczące poszuki-
wanego sprawcy zostały 
rozesłane do patroli. Nie-
długo potem przy ulicy Ra-
domskiej funkcjonariusze 
zauważyli opisywane auto 
marki Mazda. Mimo wyraź-

W jednym ze sklepów  
w Skarżysku-Kamiennej pod 
koniec listopada skradziono 
dwa tablety. Łączna wartość 
skradzionych przedmiotów 
to niecałe 800 zł. Zajmujący 
się sprawą policjanci z Wy-

W sierpniu bieżącego 
roku doszło do kradzie-
ży w Skarżysku-Ka-
miennej. Z pustostanu 
złodziej ukradł komplet 
kół samochodowych 
oraz silnik do pojazdu 
marki Renault. Skra-
dzione mienie oszaco-
wano na 3 000 zł. Na 
jednym ze skupów zło-
mu sprawca sprzedał 
przedmioty za 160 zł. 
Gdy jednak zauważył, 
że sprawą kradzieży 

35-letni mężczyzna z powia-
tu kieleckiego zadzwonił po 
policję. Przybyli funkcjona-
riusze szybko ustalili dane 
zbiegłej kobiety. Odnaleźli 
ją i jej dwóch pasażerów  
w Mościskach. Miała 0,8 
promila w wydychanym po-
wietrzu. 18-latka dopiero od 
dwóch miesięcy posiadała 
prawo jazdy, które zostało 

nych sygnałów do zatrzyma-
nia, kierowca nie zatrzymał 
się na wezwanie. Po kilku 
kilometrach szybkiej jaz-
dy mężczyzna znalazł się  
w przydrożnym rowie. Kie-
rującym okazał się 20-latek. 

Jak się okazało zatrzy-
many ukradł tablice re-
jestracyjne na jednym ze 
starachowickich osiedli  
i przytwierdził je do swojego 

działu Kryminalnego ustalili 
podejrzanego, 35-letniego 
mężczyznę, mieszkańca 
Skarżyska. Ujęto go w po-
wiecie koneckim 12 grud-
nia. Podejrzany przyznał się 
do kradzieży. Funkcjonariu-

interesuje się policja, pró-

już zatrzymane przez poli-
cjantów.

Za jazdę w stanie nie-
trzeźwym grozi kobiecie do 
2 lat pozbawienia wolności, 
wysoka grzywna i wieloletni 
zakaz prowadzenia samo-
chodów. 

IT

samochodu. Następnie pod-
jechał na stację benzynową, 
napełnił bak paliwem za po-
nad 200 zł i zbiegł. Nie zdą-
żył jednak zdjąć skradzio-
nych tablic rejestracyjnych, 
stąd brawurowa ucieczka 
przed policją. 

Za te czyny grozi mu do 
5 lat więzienia.

AK

sze skarżyskiej policji sądzą, 
że odpowiada on również za 
inne kradzieże. 

Za kradzież 35-latkowi 
grozi do 5 lat więzienia.

AK

bował naprawić szkodę, wy-
kupując rzeczy za 300 
zł. Podrzucił je na pose-
sję. 5 grudnia skarżyscy 
policjanci aresztowali 
podejrzanego o ten czyn. 
Mężczyzna był zdziwio-
ny widokiem funkcjona-
riuszy, gdyż sądził, że 
odkupując mienie, nie 
zostanie zatrzymany.

Grozi mu nawet do 
10 lat pozbawienia wol-
ności.

MAT

Nietrzeźwa 18-latka, posiadająca prawo jazdy od dwóch mie-
sięcy, sprawczynią wypadku w Plennej koło Radoszyc. Zbiegła  
z miejsca wypadku.

Po brawurowym pościgu starachowiccy policjanci ujęli mężczy-
znę podejrzanego o kradzież tablic rejestracyjnych, paliwa, nie-
zatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za spowodowanie 
wypadku drogowego. Grozi mu do 5 lat więzienia.

12 grudnia policja w Skarżysku-Kamiennej ujęła sprawcę kra-
dzieży dwóch tabletów. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych 
mu czynów. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Skarżyska policja na początku grudnia zatrzymała mężczyznę 
odpowiedzialnego za kradzież czterech opon samochodowych  
i silnika. Sprawca zwrócił skradzione mienie, jednak to nie uchro-
niło go przed zatrzymaniem.

Do dyżurnego staracho-
wickiej policji 11 grudnia 
wpłynęło zgłoszenie od 
46-latka o kolizji, w której 
brał udział. Funkcjonariusze 
udali się na miejsce wska-
zane przez poszkodowane-
go. Sprawcą tego wypadku 
miał być kierowca białego 
samochodu, który na uli-

12 grudnia policjanci  
z Komisariatu Policji III do-
stali zgłoszenie o kradzieży 
alkoholu za 100 zł w jednym 
ze sklepów na terenie mia-
sta. Po przybyciu na miejsce 
funkcjonariusze poprosili 
ujętego przez pracowników 
sklepu mężczyznę o poda-
nie danych. Okazały się one 
fałszywe, wobec czego po-
licjanci zarządzili przeszu-
kanie plecaka 25-letniego 

46-letni mężczyzna zgłosił policji wypadek samochodowy, w któ-
rym brał udział. Na miejscu zdarzenia okazało się, że zgłaszający 
był w stanie nietrzeźwym. Zatrzymano mu prawo jazdy.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji III ujęli w jednym ze skle-
pów sprawcę kradzieży drobnych przedmiotów. Łupem złodzie-
ja padł alkohol, zapalniczki, latarki i perfumy. W kradzieży tych 
ostatnich pomagała sprawcy 16-latka.

cy Batalionów Chłopskich 
cofał. Tak doszło do zde-
rzenia pojazdów. Po tym 
fakcie białe auto uciekło  
z miejsca zdarzenia. Po-
licjanci w pierwszej ko-
lejności sprawdzili stan 
trzeźwości zgłaszającego 
mężczyzny. Okazało się, że 
jest pijany, miał około 2 pro-

mieszkańca powiatu stara-
chowickiego. Znaleziono 
dokument tożsamości oraz 
inne rzeczy, skradzione naj-
prawdopodobniej z innych 
sklepów, m. in. perfumy, 
rękawiczki, zapalniczki  
i latarki. Mężczyzna utrzy-
mywał, że jest ich właści-
cielem. Po przeprowadzeniu 
dochodzenia okazało się, że  
w jednej z drogerii skra-
dziono perfumy, takie jakie 

Zgłosił wypadek

Złodziejski duet

Starachowice

Kielce

mili alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Nietrzeź-
wemu kierowcy zatrzymano 
prawo jazdy. Grozi mu także 
3-letni zakaz prowadzenia 
pojazdów, kara pozbawie-
nia wolności oraz wysoka 
grzywna.

AK

posiadał w plecaku 25-latek.  
W kradzieży wód toale-
towych o wartości 650 zł 
pomagała zatrzymanemu 
16-latka. 

Sprawą nieletniej zajmie 
się sąd rodzinny. Mężczyź-
nie grozi do 5 lat więzienia.

AK
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Grudzień to 
pracowity okres 
z uwagi na do-
datkowe zajęcia 

związane z nadchodzącymi 
Świętami Bożego Narodzenia. 
Ale ze wszystkim dasz sobie 
radę. Trochę więcej cierpli-
wości. W nawale obowiązków 
unikaj sytuacji konfliktowych.

Koziorożec 22.12–20.01

Los nie będzie 
dla ciebie zbyt 
łaskawy. Zaległe 
sprawy wyma-
gają w starym 

roku szybkiego i definitywne-
go załatwienia. Masz na nie 
pomysły, więc je wykorzystaj 
w praktyce. Dbaj o zdrowie.

Wodnik 21.01–19.02

Pozytywny 
wpływ planet 
spowodu-
je poprawę 
koncentracji 
we wszystkich 

działaniach. Przełoży się to 
na lepsze wyniki nie tylko 
zawodowe ale i finansowe. 
Wykorzystaj tę dobrą passę, 
ale mimo to działaj ostrożnie  
i rozważnie.

 
 Ryby 20.02–20.03

Przed osoba-
mi spod tego 
znaku duże 
wyzwania 

i szanse zawodowe. Życie 
będzie toczyło się  na przy-
spieszonych obrotach. Jednak 
pamiętaj o umiarze  
o odpoczynku i dbaniu o 
formę. Niebawem otrzymasz 
ważną wiadomość.
  

 Baran 21.03–20.04

To odpowiedni 
czas na doko-
nanie małych 
rewolucji w swo-
im życiu. Zmień 

np. mało satysfakcjonującą 
cię pracę lub niewygodne 
mieszkanie. Aby osiągnąć wy-
znaczony cel w życiu, trzeba 
stanowczo i odważnie iść do 
przodu.

Byk 21.04–20.05

Wreszcie uporasz 
się z zaległymi 
sprawami, które 
nie dawały ci 
spokoju. Więcej 

czasu teraz  będziesz mógł po-
święcić swojej rodzinie, która 
potrzebuje od ciebie czułości  
i wsparcia. 

Bliźnięta 21.05–21.06 

Masz w głowie 
dużo pomysłów, 
ale do ich zreali-
zowania droga 

daleka. Wykazać się będziesz 
musiał zasobnością portfela, 
dobrą organizacją pracy  
i przedsiębiorczością. Utrzy-
muj dobre relacje rodzinne.
. 

Rak 22.06–22.07

Zwolnij stanow-
czo tempo życia. 
Zbyt dużo obo-
wiązków bie-
rzesz na siebie. 
Czas odetchnąć 

i pomyśleć o przyjemnościach 
zarówno cielesnych jak i 
duchowych. To dobry czas na 
zapisanie się na siłownię lub 
basen.

Lew 23.07–23.08 

Więcej wiary  
w siebie, a życie 
będzie łatwiej-
sze. Napotykane 
trudności należy 

pokonywać. Niespodziewany 
przypływ gotówki sprawi, że 
wreszcie wyjdziesz na prostą. 
Udane spotkanie w gronie 
rodzinnym poprawi wasze 
relacje.

Panna 24.08–23.09

Twoje optymi-
styczne nasta-
wienie do życia, 
pomoże ci w zre-
alizowaniu planów 

zawodowych jak i osobistych. 
Oczywiście niezawodna intu-
icja, pomoże ci w podejmo-
waniu trafnych decyzji. Warto 
nadrobić kulturalne zaległości. 
.
 

Waga 24.09-23.10

Nie wszystkie 
sprawy potoczą 
się po twojej 
myśli, ale tym 
się nie zrażaj. 

Pewne założenia często należy 
modyfikować. Nurtująca cię 
od pewnego czasu sprawa 
znajdzie wreszcie swój szczę-
śliwy finał. 

Skorpion 24.10–22.11
   
To dobry okres 
na podnoszenie 
swoich kwalifi-
kacji i umiejęt-
ności. Wyko-

rzystaj tę szansę. Nie wracaj 
do przeszłości, liczy się to co 
jest teraz i tutaj oraz cel do 
którego zmierzasz. Uważaj na 
kieszonkowców.  

Wróżka Amanda

HOROSKOP SUDOKU

Humor
Twój mąż pamięta datę waszego ślubu? 

– Na szczęście nie. 
– Na szczęście? 

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

- Dlaczego są schody do nieba, a do piekła auto-
strada?

- Kwestia natężenia ruchu. 

- Dzień dobry. Czy to Państwo organizują kon-
kurs jasnowidzów?

- Tak, ale zapisy zaczynamy dopiero w przy-
szłym tygodniu.

- Nie chcę zostać źle zrozumiany, ale przysze-
dłem odebrać pierwszą nagrodę. 

Piękna, młoda sekretarka w pierwszym dniu 
pracy stoi nad niszczarką dokumentów z lekko 

niepewną miną. Oczarowany kolega z pracy 
postanawia wybawić dziewczynę z opresji. 

- Mogę ci w czymś pomóc? 
- Pokaż mi jak to działa. 

Chłopak bierze z jej rąk dokumenty i wkłada do 
niszczarki. 

- Bardzo ci dziękuje! a którędy wychodzą kopie? 

Rozmawia dwóch kolegów: 
- Podobno przestałeś pić? 

- To dzięki teściowej, stale widziałem ją potrój-
nie! 
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