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Dyskutowali o rewita- Rusza budowa
zbiornika
lizacji parku

Park w Końskich ma przejść gruntowną przemianę. Wokół tej
kwestii, istnieje wiele kontrowersji. Konsultacje społeczne
z udziałem burmistrza Krzysztofa Obratańskiego, zgromadziły
zwolenników tego przedsięwzięcia. Nie obyło się jednak bez
licznych pytań i uwag. Miejmy nadzieję, że konstruktywne dyskusje przyniosą obopólne korzyści.

Szerzej str. 7
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Kolejna ważna inwestycja w gminie Radoszyce. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem zalew będzie gotowy już w przyszłym
roku.

Szerzej str. 3

Wyborco!
Sprawdź, czy
jesteś
w rejestrze!

Wybory są często nazywane świętem
demokracji czy też obywatelskim obowiązkiem, ponieważ właśnie podczas
nich możemy wpłynąć na losy swojego
kraju. Głosując okazujemy swoje poparcie dla wybranego kandydata lub
partii i ich programu wyborczego.

Szerzej str. 2

2 Wieści Wydarzenia W
Ferie zimowe
Wyborco! Sprawdź,
czy jesteś w rejestrze!
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Ferie zimowe w roku szkolnym 2017/2018 przypadają na przestrzeni dwóch miesięcy: stycznia i lutego. W województwie
świętokrzyskim ferie rozpoczynają się 12 lutego br.
Zgodnie z komunikatem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ferie zimowe
w roku szkolnym 2017/2018
trwać będą od 15 stycznia do
25 lutego 2018 roku. Ferie
odbędą się w czterech turach
w różnych terminach dla poszczególnych województw.
Dni wolne rozpoczynają
się w poniedziałek a kończą w niedzielę, w związku
z czym, czas wolny od zajęć
szkolnych praktycznie trwa
16 dni. Pierwsza grupa województw zwykle rozpoczyna ferie w drugiej połowie
stycznia, a czwarta grupa
w okolicy połowy lutego.
Taki podział i zróżnicowa-

nie terminów rozpoczęcia
i zakończenia sprawia, że
na stokach górskich wypoczynek jest bardziej komfortowy i dzięki temu, każdy kto zechce, może lepiej
wykorzystać swój wolny
czas. Pierwsi z tegorocznych ferii zimowych skorzystają uczniowie z województwa
dolnośląskiego,
mazowieckiego, opolskiego
i zachodniopomrskiego. Od
22 stycznia do 4 lutego ferie
będą obowiązywać w woj.
podlaskim i warmińsko-mazurskim. Od 29 stycznia do
11 lutego ferie będą w woj.
łódzkim, lubelskim, podkarpackim, pomorskim i ślą-

skim. Ostatnią grupą, która
skorzysta z ferii (12-25 lutego br.) będą uczniowie
z woj. lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego,
świętokrzyskiego
i wielkopolskiego.
Po błogim okresie lenistwa, przyjdzie czas na
powrót do szkolnej ławy.
Warto więc jak najlepiej
wykorzystać ten wolny od
zajęć szkolnych czas, bo jak
to zwykle bywa, wszystko
co dobre szybko się kończy.
Następna przerwa w nauce
- z okazji Świąt Wielkanocnych – pod koniec marca.

Wybory są często nazywane świętem demokracji czy też obywatelskim obowiązkiem, ponieważ właśnie podczas nich możemy
wpłynąć na losy swojego kraju. Głosując okazujemy swoje poparcie dla wybranego kandydata lub partii i ich programu wyborczego.

JP

Królewiec

Dzień babci i dziadka

Piękną akademię dla swoich dziadków przygotowały dzieciaki
z oddziału przedszkolnego oraz „0” szkoły podstawowej w Królewcu.

Przedszkolaki z oddziału
przedszkolnego w Królewcu
przygotowały piękną uroczystość dla swoich babć

i dziadków. 3-latki, 4-latki
i 5-latki oraz oddział „0”
szkoły podstawowej w Królewcu zaprosiły seniorów na

akademię, podczas której
śpiewano piosenki, recytowano wiersze. Po części artystycznej dzieci wręczyły
babciom i dziadkom własnoręcznie zrobione prezenty. W zamian przedszkolaki
dostały mnóstwo całusów
oraz symboliczne słodycze.
Był to bardzo wzruszający
dzień, zarówno dla dzieci,
jak i dla starszych.
AK

Przeprowadzałeś
się
lub wyjeżdżałeś z Polski?
Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do
pracy?   Zmieniałeś adres
zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że
jesteś wpisany do rejestru
wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma
w rejestrze wyborców, to
nie będziesz mógł głosować
w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób
z prawem do głosowania w
danej gminie. Jeżeli masz
stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko

jest w rejestrze wyborców
w gminie, w której jesteś zameldowany. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt
czasowy, albo w ogóle nie
masz meldunku, to nie ma
Cię w rejestrze wyborców
i nie będziesz mógł głosować w wyborach. Co masz
zrobić? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś
w swoim urzędzie gminy
czy jesteś w rejestrze wyborców! Więcej informacji
na stronie www.pkw.gov.
pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej
i Krajowego Biura Wybor-

czego w serwisach społecznościowych.
W 2018 roku czekają nas
wybory samorządowe. Co
ciekawe, odbędą się dokładnie w niedzielę, 11 listopada
2018 r., czyli zbiegną się
w czasie z obchodami setnej
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Trudno o datę, która nastrajałaby
równie patriotycznie, więc
frekwencja może być wysoka. Czynne prawo wyborcze posiadają osoby, które
ukończyły 18 lat oraz są na
stałe zameldowane w danej
gminie.
MAT
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Spotkanie noworoczne Rusza budowa
zbiornika

W celu podsumowania roku 2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich odbyło się Powiatowe Spotkanie NoKolejna ważna inwestycja w gminie Radoszyce. Jeśli wszystko
woroczne.
pójdzie zgodnie z planem zalew będzie gotowy już w przyszłym
W popularnym „Me- Kuca (wójt Rudy Maleniec- 32 inwestycje drogowe
chaniku” zgromadzili się kiej), Czesław Siekierski o długości 24 km, co pod- roku.
przedstawiciele 8 gmin i 3
miast, które tworzą powiat
konecki. Spotkanie poprowadzili dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 Beata Jakubowska
i
Naczelnik
Oświaty
w Starostwie Koneckim
Krzysztof Stachera. Na
zaproszenie
Bogdana
Sobonia (starosty koneckiego) odpowiedzieli: Krzysztof Obratański
(burmistrz Końskich), Dorota Łukomska (burmistrz
Stąporkowa), Michał Pękala (burmistrz Radoszyc),
Henryk Konieczny (wójt
Fałkowa), Józef Śliz (wójt
Smykowa), Stanisław Pacocha (wójt Gowarczowa),
Robert Wielgopolan (wójt
Słupi Koneckiej), Leszek

(europoseł) i Adam Jarubas
(Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego).

Powiat
konecki,
jak podkreślił w swoim wystąpieniu starosta Bogdan
Soboń, skupia się na rozwoju i modernizacji infrastruktury drogowej. W minionym
roku zrealizowano łącznie

kreślił w swoim wystąpieniu. Krzysztof Obratański
burmistrz Końskich mówił
z kolei o tym, jak ważna
jest praca samorządów dla
lokalnych
społeczności.
Rolę pracy samorządowców akcentował także
Czesław Siekierski, poseł
Parlamentu Europejskiego, wskazując, że gminy
i powiaty zajmują ważne
miejsce w budowie demokratycznej Unii Europejskiej.
Na zakończenie tego
dnia wręczono stypendia
dla najlepszych uczniów
z powiatu koneckiego oraz
wyróżnienia dla osób szczególnie zasłużonych dla powiatu w 2017 r.
AK

Mirzec

Nowy Posterunek
Policji

16 stycznia br. uroczyście oddano do użytku Posterunek Policji
w Mircu. Stan etatowy posterunku to 5 funkcjonariuszy realizujących zadania związane z codzienną obsługą i zapewnieniem
bezpieczeństwa na tym terenie.
Mirzec to kolejna miejscowość w województwie
świętokrzyskim,
gdzie
w ostatnim czasie reaktywowano posterunek Policji. Miało to już miejsce w
Chmielniku i Nowinach. Posterunek Policji w Mircu 16
stycznia br. uroczyście zainaugurował swoją działalność
w odnowionych pomieszczeniach budynku Urzędu
Gminy.
Komendant Wojewódzki
Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak podkreślił, że otwierany posterunek
z pewnością jest zasługą
działania lokalnego społeczeństwa. Klucze kierownikowi placówki asp. Piotrowi
Zielińskiemu przekazał Jo-

achim Brudziński Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w swoim
przemówieniu zaznaczył, że
jest to już 72 otwierany posterunek w kraju.
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Andrzej Szymczyk
podczas uroczystości podkreślił, że inwestycja w bezpieczeństwo to sprawa niezwykle istotna, a Wojewoda
Świętokrzyski Agata Wojtyszek przypomniała, że m.in.
dzięki pracy policjantów jesteśmy najbezpieczniejszym
województwem w Polsce.
Poświęcenia budynku dokonał Kapelan Wojewódzkiego
Ośrodka Duszpasterskiego
Policji w Kielcach ks. ppłk.

Grzegorz Kamiński w asyście Kapelana Komendy
Powiatowej Policji w Starachowicach księdza Dariusza
Kroka.
Wniosek o odtworzenie
Posterunku Policji złożono
podczas konsultacji społecznych już w 2016 r., upatrując
w utworzeniu tej jednostki możliwość zwiększenia
poczucia
bezpieczeństwa
i bezpośredniego kontaktu
mieszkańców z funkcjonariuszami Policji. Koszt
realizacji tej inwestycji
w niespełna połowie pochodzi ze środków Urzędu Gminy
w Mircu, który partycypował w realizacji reaktywacji
Posterunku Policji.
MAT

Gdy odzyskanie przez
Radoszyce praw miejskich
stało się faktem, przyszedł
czas na kolejną historyczną
chwilę. To co kilka, kilkanaście lat temu było jeszcze w sferze marzeń mieszkańców Miasta i Gminy
Radoszyce, teraz staje się
rzeczywistością. Po ponad
30 latach starań właśnie
rusza budowa zbiornika retencyjnego. 9 stycznia uroczystego wbicia pierwszej
łopaty dokonali m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas,
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Agata Binkowska, Starosta
Konecki Bogdan Soboń,
Burmistrz Miasta i Gminy
Radoszyce Michał Pękala
oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radoszycach
Marian Jankowski. Na inauguracji rozpoczęcia budowy
byli obecni również radni,
sołtysi, kierownicy urzę-

Reklama

du i jednostek podległych
oraz mieszkańcy. Zbiornik
powstanie między miejscowościami: Radoszyce, Momocicha, Grodzisko, Dąbki
Grodziskie, Sachalinka, Lasek i Antoniów. Jego celem
jest zapobieganie skutkom
klęsk żywiołowych, w tym
zapobieganie zjawiskom powodzi, podtopień, pożarów
czy suszy. Inwestycja obejmuje też budowę plaży usytuowanej blisko lasu, oświetlenia, miejsc parkingowych

oraz stoisk handlowych.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2022. Łączna
wartość projektu wyniesie
15 756 172,37 zł, a wartość dofinansowania 13 392
746,51 zł.. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem
zalew będzie gotowy w roku
2019.
UGR

Wywiad
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Kilka pytań do…

Mariusza Fabiszewskiego,
sekretarza powiatowego
PSL w Końskich

Dlaczego PSL? Czy wybór tej partii był przypadkowy?
Tak naprawdę to nie ja
wybrałem partię, to ona wybrała mnie... Mówię to zupełnie poważnie. Kilka lat
temu otrzymałem propozycję startowania do rady gminy z tego ugrupowania. Pomyślałem sobie, że przecież
jestem społecznikiem, że
działam, a i wartości PSL-u zgadzają się z moimi…

W taki sposób zaczęła sie
moja praca w strukturach,
w których trwam do dziś.
W szeregi gminnego PSL-u
wprowadzał mnie były prezes gminny Edward Staroń,
który poznał mnie z prezesem wojewódzkim PSL-u
Adamem Jarubasem czy
prezesem struktur powiatowych Bogdanem Soboniem,
za co jestem mu wdzięczny.
Osobiste poznanie tych osób
i ich podejście do spraw

ludzkich, ogromna wiedza
i kultura osobista, utwierdziła mnie w przekonaniu,
że to dobry wybór, zgodny
z moimi wartościami. Mile
wspominam
współpracę
ze Sławomirem Grzegorczykiem, byłym prezesem
struktur miejsko-gminnych
w Końskich. Zawsze jak coś
robię staram się to robić jak
najlepiej tylko potrafię i oddaje się sprawie całkowicie.
Jako prezes zarządu gminnego w Gowarczowie staram
się dbać o wszystkich członków i rozbudowywać dalej
struktury o ludzi chcących
zmienić na lepsze życie w
swoim otoczeniu. Najlepszą
rekomendacją naszej pracy
są słowa zastępcy Łukasza
Bieleckiego: ,,Wszyscy szanujemy się wzajemnie mimo
naszych różnic, atmosfera
zawsze jest super i ludzie
spoko’.
Czy łatwo być lokalnym politykiem?
Nie postrzegam siebie
w kategorii polityka. Bardziej społecznika. Jednak
i politykiem i społecznikiem
nie jest łatwo być. Polityka
dziś źle się kojarzy. Bardzo
chciałbym, aby ta przestrzeń
publicznego życia, ważna

W
przestrzeń otrzymała nową
jakość, lepszą, humanitarną,
prestiż, jaki niegdyś miała.
Myślę, że powinni ją
zapełniać społecznicy, dla
których wartością nadrzędną jest dobro ludzi, na rzecz
których działają; o wysokich
kompetencjach komunikacyjnych i kulturze osobistej
najwyższych lotów, gdzie na
piedestale stoi szacunek dla
drugiego człowieka, kimkolwiek ten człowiek jest.
Na ten czas skupiam się
na regionie, działaniach lokalnych, potrzebach ludzi tu
mieszkających.
Na ile jest Pan w stanie
pogodzić funkcję polityczną z życiem rodzinnym?
Czy taki układ ról pomaga/przeszkadza w codziennych relacjach?
Mam wspaniałą rodzinę,
mądrą, życzliwą, wspierającą żonę i cudownego syna.
Bywa, że mam wyrzuty, że
nie ma mnie w domu tak
często, jakbym chciał i jakby oczekiwała tego moja
rodzina.
Moja rodzina nie cierpi
jeszcze na tym, i tego bardzo
chciałbym uniknąć, mając
na uwadze trwałe więzi łączące rodzinę. Będę starał
się rekompensować tę przestrzeń, bo wiadomo, że jak
czemuś poświęcamy więcej
czasu, to dla innych go brakuje. Nie ma w życiu próżni.
Przez kilka lat był Pan
sołtysem. Jakie są Pana
spostrzeżenia
związane
z tą funkcją? Jakie inicjatywy należy powielać, aby
małe społeczności miały
szanse na rozwój?
Bardzo mile wspominam
ten czas. Bycie sołtysem to
zwykle pierwszy i chyba
najważniejszy sprawdzian
zaufania społecznego. Na
wsi wszyscy się znają i wiedzą jakim kto jest człowiekiem. Tu nie da się nikogo
zmanipulować.
Duża grupa zaufała mi
i powierzyła tę funkcję. Powstawały w tym czasie dobre inicjatywy lokalne. Miałem szczęście działać wtedy
z ludźmi, którym podobnie
jak mnie bliskie były ideały
działań społecznych. Zawsze będę im wdzięczny za

www.gazeta-wiesci.pl

tę współpracę i nie rzadko za
motywację do dalszej pracy
i działań dla mieszkańców
naszej miejscowości. Nagrodą dla mnie i osób współdziałających były często
radosne twarze dzieci i to
nam wystarczało. Tworzenie dobrych relacji z ludźmi,
przedstawicielami różnych
środowisk to niezwykle
ważna rzecz i wysoka umiejętność. Dzięki temu można
więcej zdziałać, angażując
wokół wspólnego celu innych ludzi. Właśnie dlatego
udało się zorganizować tak
wiele dobrych inicjatyw. Jestem niezwykle wdzięczny
radnemu Pawłowi Kamodzie, który ramę w ramię, na
równi ze mną, nie patrząc,
że jest „radnym”, zakasywał przysłowiowe rękawy
i wespół pracowaliśmy przy
organizacji różnych wydarzeń, inicjatyw. Takie surowe działanie u podstaw jest
sprawdzianem tego, jakimi
jesteśmy ludźmi - czy patrzymy na siebie przez pryzmat stanowisk, czy dobra
wyższego.
Moje spostrzeżenia zawarłem w pracy licencjackiej. To właśnie sołtysom
dedykuję moją pierwszą
w życiu publikację (śmiech).
Sołtysi są motorem napędowym wsi. To oni mają
najbliższy kontakt z mieszkańcami i starają się zrozumieć ich problemy. Sołtys jest łącznikiem między
mieszkańcami a wójtem/
burmistrzem i szczęściem
jest kiedy włodarz gminy
wspiera działania sołtysa.
To, co buduje wspólnotę, to
właśnie obywatelska partycypacja czyli zaproszenie
wszystkich do współpracy,
danie im współodpowiedzialności i pola do współ-

decydowania. To potrafią
tylko mądrzy, świadomi samorządowcy. Tacy, którzy
się nie boją ludzi, a lubią ich
i szanują.
Dlatego ciągle podkreślam, że sam, bez ludzi równie oddanych sprawie, nic
bym nie zrobił. I przytoczę
tu słowa Witosa: ,,Razem
możecie dokonywać cudów,
osobno do niczego nie jesteście zdolni’’.
Zaangażował się Pan w
organizację Powiatowych
Śniadań
Biznesowych,
z czego to wynika?
Doceniam przedsiębiorców, działających na terenie naszego powiatu. Firmy,
w których pracownik jest na
pierwszym miejscu, to atut
naszej społeczności. Poza
tym to doskonała okazja do
promocji biznesu, usług,
wymiany myśli, poglądów.
Każda forma rozmowy, dyskusji jest godna podejmowania. Cieszę się, że mam
w tej budowli swój wkład
(śmiech). Poza tym, pan
Starosta jest również wyrazicielem tego poglądu, że
do ludzi trzeba wychodzić.
On nie ma aż tak dużo czasu
z racji na rozległość funkcji
i mnogość różnych obowiązków i powinności, ale jest
absolutnym zwolennikiem
debat, dyskusji, rozmów,
tworzenia przestrzeni ku
temu. Dlatego imponuje mi
i jeszcze mocniej zacieśniają
się nasze relacje, bo wiadomo, że opierają się ona na
tym, co łączy. I my szukamy takich miejsc, punktów,
przestrzeni…
Rozmawiała

Katarzyna Baranowska-Giza

Sylwetka
Mariusz Fabiszewski, Specjalista w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych, Mienia
Powiatu w Starostwie Powiatowym w Końskich. Sołtys Rudy Białaczowskiej w latach
2010-2014, prezes OSP w Rudzie Białaczowskiej, sekretarz Zarządu Powiatowego PSL
w Końskich, animator społeczno-kulturalny, społecznik.
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Jubileusz Tadeusza
Czarneckiego

Radoszyce znów
miastem!

Miejscowość Radoszyce z dniem 1 stycznia 2018 r. odzyskała Tadeusz Czarnecki świętował jubileusz pracy twórczej. Piękprawa miejskie
ny wieczór w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu,
Miejscowość Radoszyce okolicznościowe przemó- a także występ wokalny Pani uświetnił występ Piotra Salaty.
z dniem 1 stycznia 2018 r.
odzyskała prawa miejskie,
podobnie jak: Józefów nad

wienia. Krótki referat wprowadzający wygłosił Wójt,
a teraz już Burmistrz Miasta

Bożeny Zielińskiej. Niespodzianką był gościnny koncert Chóru Nauczycielskie-

Wisłą, Otyń, Sanniki, Tułowice, Wiślica i Łagów.
Tę historyczną chwilę władze gminy wraz z licznie
zebranymi
mieszkańcami
świętowały w niedzielne
popołudnie. Uroczystości
inauguracyjne
związane
z odzyskaniem praw miejskich rozpoczęła msza św.
w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radoszycach. Po przemarszu
do Rynku przyszedł czas na

i Gminy Radoszyce Michał
Pękala. Po nim głos zabrali: Wojewoda Świętokrzyski
Agata Wojtyszek, Senator
Krzysztof Słoń, Starosta Konecki Bogdan Soboń oraz
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Marian Jankowski.
Uroczystość uświetniły
występy artystyczne w wykonaniu uczniów ze Szkół
Podstawowych: w Radoszycach, Kapałowie i Kłucku,

go CANTO z Przysuchy,
który odpowiednio dobranym repertuarem wprowadził wszystkich zebranych
w nastrój uroczystości. Nie
mogło również zabraknąć
symbolicznego tortu i lampki szampana przy wtórze
fajerwerków. Uroczystości
zakończyła wspólna zabawa
przy muzyce z DJ-em

Reklama

UGR

30-lecie pracy artystycznej Tadeusza Czarneckiego,
wraz z artystą uczcili: Agata Binkowska - członkini
Zarządu Województwa, starosta Bogdan Soboń, wiceburmistrzowie
Końskich:
Krzysztof Jasiński i Marcin
Zieliński oraz burmistrz Radoszyc Michał Pękala. Imprezę poprowadziła Dorota
Duda - członkini Zarządu
Powiatu.
Sala w Maleńcu, w piątkowy wieczór 19 stycznia

br., wypełniona była po brzegi. Grono osób życzliwych
twórcy, świętowało to wyjątkowe wydarzenie. Zadbano
także o oprawę artystyczną
uroczystości. Z repertuarem
muzycznym wystąpili wychowankowie Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Końskich oraz znany
wokalista - Piotr Salata. Na
zakończenie
odśpiewano
chóralne „100 lat!”, które
zaintonował dyrektor koneckiego Domu Kultury.

Podczas jubileuszu wręczono Tadeuszowi Czarneckiemu prezenty. Jako
wyraz uznania, od Zarządu
Województwa, z rąk Agaty
Binkowskiej dostojny jubilat otrzymał kosz kwiatów
i okolicznościową nagrodę.
Magdalena Gonciarz wręczyła Czarneckiemu portret
swojego autorstwa. Pamiątkowe grawertony podarowali także przedstawiciele
władz samorządowych i powiatowych.
AK

Sylwetka:
Tadeusz Czarnecki – pedagog, doktor nauk
humanistycznych,
artysta-malarz,
fotografik. Podczas studiów związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz
z Uniwersytetem Opolskim, gdzie się doktoryzował. Zajmuje się fotografią, malarstwem
i grafiką. Swoje prace prezentował na wielu wystawach krajowych i zagranicznych (m. in.
w Niemczech, Rosji, Łotwie i na Ukrainie). Prowadzi autorską Galerię Sztuki „Biłasówka” w Radoszycach.
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To będzie rok bogaty w inwestycje

O zdanie na temat priorytetów i kierunków rozwoju miasta i gminy Końskie w 2018 roku, zapytaliśmy burmistrza – Krzysztofa Obratańskiego.
Największym wyzwaniem, priorytetem inwestycyjnym będzie dla nas rewitalizacja Sielpi. Pozyskano
na ten cel 25 milionów złotych ze środków zewnętrznych. Łączna wartość tego
przedsięwzięcia oscylować
będzie w granicach 30 mln
zł. Liczymy, że pomimo
protestów ekologów uda się
rozpocząć tę przebudowę
jeszcze jesienią tego roku.
Projekt przewiduje, że będzie to dwuletnia inwestycja z poprawkami i pewnym rozciągnięciem prac
na trzeci rok. Prace na czas
sezonu turystycznego zostaną wstrzymywane. Kolejny
kosztowny projekt to przebudowa zbiornika wodnego
na Starym Młynie i poprawa
warunków turystyczno-rekreacyjnych przy zbiorniku
na Browarach. Na tę inwestycję mamy przyznane już
11 milionów złotych.
Poważnych zmian doczeka się także stadion, znajdujący się między ulicą Południową a Robotniczą. Na

tym terenie powstało już boisko ze sztuczną nawierzchnią, skatepark, boisko do
siatkówki i plac zabaw. Na
budowę stadionu lekkoatletycznego uzyskaliśmy 1,5
miliona złotych. Do budynku na boisku zaproszono
już Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego. WORD
jest zainteresowany obiektem. Na miejscu mogłyby
odbywać się więc egzaminy
teoretyczne, a na przebudowanym placu manewrowym
OSiR-u egzaminy praktyczne.
Zadbamy także o potrzeby najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Nowe
przedszkole
powstanie
w Pomykowie. Rozpocznie
się także budowa szkoły
w Kopaninach. W obu przypadkach są to inwestycje
oświatowe, na których realizację poszukiwać będziemy
pieniędzy
zewnętrznych.
W Pomykowie powstaną również dwa oddziały
przedszkolne i pomieszczenie dla filii Biblioteki

Zanieczyszczenia powietrza w Końskich
pod kontrolą!

Mamy już w Końskich monitoring powietrza. Gmina podpisała porozumienie
z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony
Środowiska w Kielcach na zamontowanie
czujnika.

Publicznej. Szkoła w Kopaninach powstanie na raty.
Teraz przedmiotem przetargu będzie budynek główny.
Zaprojektowaliśmy tak tę
szkołę, by można było dobudować moduł przedszkolny,
czy jako odrębny moduł sali
gimnastycznej. Na te rzeczy
UMiG ubiegać się będzie
o dofinansowanie, zapewnia
burmistrz Obratański.
Nadszedł czas także na
inwestycje w Ochotnicze
Straże Pożarne. W tej kwestii zaplanowano dwie duże
i kilka mniejszych inwestycji. W Modliszewicach
zdecydowaliśmy się zaprojektować zupełnie nową
jednostkę na placu gminnym
przy Szkole Podstawowej.
Mamy dokumentację, pozwolenie na budowę i ruszamy w tym roku. Z kolei
w Dziebałtowie z uwagi na
stosunkowo nowy, obiekt
przewidujemy dobudowanie drugiego garażu, który
pozwoli na to, by jednostka
utrzymała się w Krajowym
Systemie
Ratownictwa

Gaśniczego   – opowiada
Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich.
W budżecie na 2018
rok przewidziano także termomodernizację budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kazanowie. Drobne prace
remontowe będą przeprowadzane w siedzibach niemal wszystkich pozostałych
jednostek z terenu gminy.
W tym roku duży prezent
otrzymają mieszkańcy Gracucha W tej miejscowości przewidziano budowę
świetlicy wiejskiej. Projekt
budowlany został sfinansowany z budżetu sołeckiego, co pokazuje jak bardzo
zdeterminowani są mieszkańcy Gracucha by mieć
miejsce na spotkania, pracę
społeczną, miejsce na pracę
z dziećmi i myślę, że budowa tego obiektu spełni
oczekiwania – mówił burmistrz. W 2017 roku gmina
zamówiła projekt typowej,
standardowej świetlicy wiejskiej. W obecnym chcemy
zlecić wpisanie tego pro-

Dzięki staraniom władz
Samorządowych
Miasta
i Gminy Końskie mieszkańcy mogą zapoznać się
z jakością powietrza w naszym mieście. Umożliwi to
mobilna stacja monitoringu
zanieczyszczeń powietrza,
która umieszczona jest na
terenie Przedszkola nr 5
w Końskich. Obecnie na
stacji mierzone są automatycznie 3 zanieczyszczenia:
dwutlenek siarki – SO2,
Ozonu i tlenku węgla – CO
i aby przejrzeć wyniki wystarczy kliknąć odpowiednie zanieczyszczenie. Kolor
kropki pokazuje czy jakość
powietrza w zakresie danego zanieczyszczenia jest
dobra czy zła. Natomiast
kliknięcie na kropkę na mapie w Końskich otwiera wykresy z danymi, które można też zobrazować w tabeli
i skopiować. Te trzy zanieczyszczenia mierzone są automatycznie co oznacza, że
wyniki co godzinę trafiają na

stronę jako dane 1-godzinne.
Wszystkie wyniki pomiarów uzyskiwane przy użyciu stacji są ogólnodostępne
dla mieszkańców poprzez
publikowanie ich na stronie
internetowej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach
oraz portalu jakości powietrza Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska. Stacja
monitoringu, należąca do
WIOŚ w Kielcach, funkcjonuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
i w roku 2018 realizowała
będzie roczny cykl pomiarów w mieście Końskie.
W Końskich będzie zamontowany jeszcze jeden
czujnik monitorujący jakość
powietrza, dzięki wygranej
w konkursie „Wiem, czym
oddycham” Fundacji Aviva.
Na dzień dzisiejszy nieznany jest jeszcze termin zamontowania urządzenia.
MAT

jektu na działki w Młynku
Nieświńskim, Trzemosznie,
Brodach i być może w Jeżowie. W tej ostatniej miejscowości istnieje już budynek,
który można by dostosować
ale prawdopodobnie tańszym rozwiązaniem niż jego
remont będzie wybudowanie
nowego obiektu.
Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową – najwcześniej
rozpocznie się przebudowa
ulicy Kiepury (pomiędzy
ulicą Spółdzielczą a Wojska
Polskiego), gdzie planowany jest zjazd na dworzec
przesiadkowy. Ta inicjatywa
jest sfinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wiosną
br. powstanie także strategiczny dla ruchu w centrum
Końskich odcinek ulicy Mostowej, który będzie przebiegał od ronda łączącego
ulicę Lipową, Wojska Polskiego i Armii Krajowej pod
wiaduktami kolejowymi do
ulicy Zielonej. Remont tej
ulicy pozwoli na ograniczenie ruchu w centrum miasta,

przez pojazdy kierujące się
na Przysuchę bądź Skarżysko. W tym roku ma rozpocząć się także budowa drogi
od Kornicy przez Rogów,
aż po drogę krajową prowadzącą w kierunku Stąporkowa. W planach jest także
budowa skrótu łączącego
ulicę Spacerową z Kielecką
i skrótu łączącego Zachodnią
ze Szpitalem Powiatowym.
Prawdopodobnie zapadną
także ostateczne decyzje
w kwestii dworca przesiadkowego, wraz z którym ma
zostać uruchomiona komunikacja miejska. Już w drugim kwartale tego roku okaże się, czy miasto dostanie
rządowe środki na realizację
tego projektu. Udało nam się
ustalić, iż prawdopodobnie
niezależnie od konkursowych rozstrzygnięć dworzec i tak powstanie.
Ogółem na inwestycje
w powiecie koneckim przewidziano 40 milionów złotych.
AK
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Park w Końskich ma przejść gruntowną przemianę. Wokół tej kwestii, istnieje wiele kontrowersji. Konsultacje społeczne z udziałem burmistrza Krzysztofa Obratańskiego, zgromadziły zwolenników tego przedsięwzięcia. Nie obyło się jednak bez licznych pytań
i uwag. Miejmy nadzieję, że konstruktywne dyskusje przyniosą obopólne korzyści.

Projekt
rewitalizacji
miasta, jest nieodłącznie
związany z przebudową Parku Miejskiego. We wtorek
16 stycznia br. mieszkańcy dyskutowali z autorami
projektu na temat tego, jak
w przyszłości wyglądać będzie ta „zielona strefa wypoczynku”. Spotkanie rozpoczął burmistrz Krzysztof
Obratański, który przypomniał, że choć nie otrzymaliśmy funduszów unijnych
na rewitalizację, to wciąż
mamy szanse, aby pieniądze
te uzyskać. Projekt rewitalizacji miasta Końskie, jest
pierwszy na liście rezerwowej i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie
pozytywnie zaopiniowany.
Park Miejski niezależnie
jednak od decyzji, musi
przejść przebudowę. – Nie
chciałbym dużo mówić
o tym, jaka ma być wizja przyszłości. Jednak
pewne rzeczy pozytywne się już zadziały. Po raz
pierwszy od dawna mamy
kompletną
inwentaryza-

cję geodezyjną szaty roślinnej. Każde drzewo jest
policzone,
oznakowane
i wpisane do ewidencji z opisem jakie to drzewo i jaka
powinna być jego przyszłość.
[…] Sporo drzew trzeba będzie usunąć, ale nie będzie
ich jakoś bardzo dużo, nie
będzie to też wynikało z pewnego
woluntarystycznego
podejścia. Musimy te działania robić zgodnie z planem, by przywrócić parkowi
świetność z okresu założenia, czyli z XVIII wieku. […]
Całość ma być spójna i tworzyć pewien fragment przestrzeni miejskiej, z którego
mam nadzieję, że będziemy
dumni. Nie jest tajemnicą,
że projekt rewitalizacji nie
znalazł się na liście podstawowej, ogłoszonej przez
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, a więc nie będziemy w pierwszym rzucie
beneficjentem. Jesteśmy na
pierwszym miejscu listy rezerwowej i zgodnie z zasadą wszystkie oszczędności
przetargowe z innych miast

Mapka parku po rewitalizacji

mają być przeznaczone na
kolejny projekt. Rok temu
otwierałbym szampana, bo
ceny przetargowe były na
poziomie 55 % kosztorysów.
Dzisiaj nie odważę się powiedzieć jakie są nasze szanse, ale wystarczy nam, żeby
oszczędności przetargowe
w szczęśliwszych samorządach sięgnęły 10%, by
zaspokoić nasze potrzeby
finansowe w ramach tego
projektu. – na wstępie spotkania, obecną sytuację
przybliżył burmistrz Krzysztof Obratański.
Na spotkaniu w Bibliotece Miejskiej obecni byli
także twórcy projektu Monika
Bednarczyk-Doniec
i Piotr Doniec, którzy odpowiadają za stworzenie
koncepcji przebudowy parku. Przedstawiciele firmy
BD Projekt, zaprezentowali
swoje pomysły, uzasadnili
również koncepcję zmian
w strukturze miejskiej zieleni. Kwestia wyboru materiałów i dostosowania ich
do potrzeb mieszkańców

wzbudziła wiele kontrowersji. Problematyczna okazała
się nawierzchnia większości
parkowych alejek, które ma
pokrywać żwir. Dyskutowano o funkcjonalności takiego rozwiązania, uwzględniając potrzeby najmłodszych
mieszkańców naszego miasta. Aleje żwirowe wzbudziły niechęć części z uczestników konsultacji, ponieważ
w ich opinii nie nadają się
one dla bardzo żywiołowych
mały dzieci, matek z wózkami na małych kółkach, osób
jeżdżących na rowerach,
czy rolkach. Jedynie aleja
wschód-zachód przebiegająca od ulicy Zamkowej do
II Liceum Ogólnokształcącego ma pozostać asfaltowa,
a aleja północ-południe od
fontanny do bramy w pobliżu ulicy Mieszka I-go wybrukowana zostanie dużymi
płytami grafitowymi. Projektanci wysłuchali uwag
mieszkańców,
wnikliwie
uzasadniając swoje koncepcje.
Piotr Doniec przedsta-

wił także wizualną koncepcję zagospodarowania
parku. Jak poinformował
projektant, w koneckiej strefie zieleni pojawią się historyczne kolosy. Odtworzony
zostanie także mostek nad
tak zwanym „Nilem”. Nie
będzie jednak przepływać
tutaj żaden strumyk. Projektant uzasadnił tę decyzję
następująco: „Staraliśmy się
w taki sposób projektować,
by uniknąć niepotrzebnych
usunięć drzew. Inwentaryzacja była konieczna i bez
niej nie byłaby możliwa cała
rewitalizacja obiektu. Jest
tu ogromne zalesienie i jest
dużo cennego drzewostanu,
które nie pozwala na swobodne projektowanie. Te
ograniczenia uwzględniliśmy, a wszystkie ciągi komunikacyjne są dostosowane
do obecnego stanu drzewostanu na terenie parku. Pozwoliło nam to w znaczący
sposób ograniczyć ilość
niepotrzebnie wycinanych
drzew”. Wyciętych ma zostać zaledwie kilka procent

Projekt gospodarki drzewostanem

drzew. Jedynie te, które są
chore lub rozłamane. Zdrowe drzewa w zdecydowanej większości nie zostaną
ruszone. Remont przejdzie
też kopiec widokowy nazwany zwyczajowo Górką
Parkową. Mieszkańcy miasta chcieli, by „górka” stała
się miejscem do jazdy na
sankach. Formalnie kopiec
nie może być górką zjazdową dla dzieci, ponieważ jest
elementem wpisanym do
ewidencji zabytków. Twórcy
projektu zapewniają jednak,
że w koncepcji rewitalizacji parku przewidzieli odpowiednie warunki do tego
typu aktywności. Miejmy
nadzieję, że możliwość dyskusji społecznych, przyczyni się do podjęcia słusznych,
dobrych dla naszego miasta
decyzji.
Jednocześnie informujemy, że 6 lutego br. o godz.
16.00 w sali konferencyjnej
UMiG Końskie odbędzie się
drugie spotkanie konsultacyjne. Zapraszamy.
KG
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Justin Timberlake
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Kinga Dębska powraca
z nowym filmem w doborowej obsadzie zatytułowa-

nym Plan B. Autorka komediodramatu Moje córki
krowy, jednej z najlepszych

zeszłorocznych
polskich
produkcji, zaprezentuje tym
razem film o miłości, który
trafi do kin w okresie walentynkowym. W sieci obejrzeć można już zwiastun.
Bohaterów filmu poznajemy
kilkanaście dni przed Walentynkami w chwili, gdy
w ich życiu wydarza się
coś całkiem nieoczekiwanego. Sytuacje, z którymi
konfrontują się postacie,
prowadzą do zaskakujących
rozwiązań. Dają nadzieję na
to, że dramatyczne początki
nieraz prowadzą do odnalezienia prawdziwych uczuć
i autentycznych więzi,
a w życiu zawsze jest jakiś
plan B!
W rolach głównych wystąpią: Kinga Preis, Marcin
Dorociński, Edyta Olszówka, Roma Gąsiorowska,
Krzysztof Stelmaszyk, Małgorzata Gorol, Adam Cywka. Autorką scenariusza jest
Karolina Szablewska. Premierę filmu zaplanowano na
2 lutego br.

Warto przeczytać
Graham Masterton
Martwi za życia
Po nieudanej operacji
Trójząb detektyw nadkomisarz Katie Maguire ma pełne
ręce roboty. Mimo policyjnych działań Cork zalewa
fala narkotyków i dopalaczy,
grupa złodziei psów włamuje się do hotelu Sceolan
i kradnie dwadzieścia sześć
rodowodowych
zwierząt.
Jeden ze złodziei zostaje
zastrzelony, a właściciel
hotelu i jego żona składają
fałszywe zeznania. Tymczasem w Halloween sprzed
klubu Eclipse w niewyjaśnionych okolicznościach
znika
dziewiętnastoletnia
Siobhán O’Donohue. Chaos panuje również w życiu
osobistym Katie. Nękana

poczuciem winy postanawia
zaopiekować się okaleczonym kochankiem i odkrywa,
że łączące ich kiedyś
płomienne
uczucie
zgasło. Jej relacje
z zastępcą komendanta Jimmym O’Reillym nadal są napięte
po tym, jak odkryła,
że O’Reilly pożyczał
pieniądze od lokalnego
gangstera Bobby’ego
Quilty’ego. Sytuacja
komplikuje się jeszcze
bardziej, gdy do zespołu Katie dołącza przystojny psi detektyw
Conor Ó Máille, który
przewraca jej uczuciowe życie do góry noga-

mi. Premiera nowej książki
Grahama Mastertona już 31
stycznia br.

Justin Timberlake powraca z czwartym studyjnym albumem. Krążek
zatytułowany Man Of The
Woods ukaże się już 2 lutego! Zanim jednak poznamy
całe wydawnictwo, warto
zwrócić uwagę na pierwszy
singiel JT. Piosenka zatytułowana Filthy ukazała się 5
stycznia. Nagranie promujące nowy krążek powstało przy współpracy Justina
Timberlake’a z Timbalandem i Danją. Nowy singiel
Justina wraz z teledyskiem
możemy zobaczyć w serwisie internetowym VEVO.
Dodatkowo ta piosenka powinna znaleźć się w większości serwisów streamingowych. Za reżyserię teledysku

odpowiada Mark Romanek.
Dużą niespodzianką dla fanów może być fakt, że Filthy
nie będzie jedynym klipem z
płyty Man Of The Woods.
Jeszcze przed premierą albumu, którą zaplanowano
na 2 lutego, ukażą się trzy

teledyski, każdy w innym,
wyjątkowym stylu, stworzone przez różnych reżyserów.
Nowe piosenki będą wydawane co tydzień, zaczynając
od 18 stycznia, aż do premiery płyty.

Warto przeczytać
Magdalena Witkiewicz,
Aleksander Rogoziński

Pudełko z marzeniami

Pudełko z marzeniami –
historia określona mianem
najzabawniejszej komedii
romantycznej ma rzesze
zwolenników.
Zdradzony
przez narzeczoną i oszukany
przez wspólnika trzydziestoletni Michał marzy o tym,
aby zacząć nowe życie. Kiedy dowiaduje się, że podczas
II wojny światowej jego rodzina ukryła w małym miasteczku na północy Polski
skarb, wyrusza na jego poszukiwanie. Sęk w tym, że
w miejscu ukrycia skarbu
stoi teraz restauracja prowadzona przez rówieśniczkę
Michała, Malwinę. Dziewczyna ma problem ze swoim
ukochanym, który „odszedł
w siną dal”, i babcią, która po wielu latach wróciła
z Francji i koniecznie chciałaby teraz w restauracji

wnuczki serwować żabie
udka i ślimaki. Michał postanawia zaprzyjaźnić się
z Malwiną i zdobyć jej zaufanie, by później w tajemnicy przed dziewczyną odzyskać swój skarb. Niestety
gdy w sprawę wmieszają się
dwie wścibskie staruszki,
dwójka dzieci i tajemniczy
święty Eskpedyt, nic nie pójdzie zgodnie z jego planem.
„Pudełko z marzeniami”
to przewrotna i zaskakująca komedia romantyczna
o tym, że czasem należy zrezygnować z marzeń po to,
by… wreszcie zaczęły się
one spełniać!
Magdalena Witkiewicz,
specjalistka od szczęśliwych
zakończeń kreuje tę historię
falą romantyzmu i ciepłem
magicznych chwil. Aleksander Rogoziński znany jako

twórca kryminałów dodaje
tej opowieści wyrazistości,
dba o niebagatelną, zaskakującą konstrukcję fabuły. Nie
codziennie spotyka się taki
duet. Sami oceńcie efekty tej
współpracy, zachęcamy do
lektury!

www.gazeta-wiesci.pl

Porady

W

Wieści

Lecznicze właściwości Tarta cytrynowa
cytryny
Składniki:

Cytryna to jeden z najbardziej znanych produktów zawierający
witaminę C. Polecana jest zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, a także przy przeziębieniach i grypie. Czy rzeczywiście zawiera tak dużo witaminy C? Jakie są inne właściwości lecznicze
cytryny?
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Krem cytrynowy:
- 250 ml mleka
- 30 g cukru
- 3 żółtka
- 30 g mąki ziemniaczanej
- Skórka otarta z 2 cytryn
- sok z 1,5 cytryny

Ciasto:
- 220 mąki pszennej
- 100 g masła
- 50 g cukru
- 1 żółtko
- szczypta soli

Masa bezowa:
- 3 białka
- 120 g cukru

Sposób przygotowania:

Cytryna jest rośliną
z rodziny rutowatych, pochodzącą z Chin. Do Europy
trafiła już w średniowieczu,
chociaż znali ją i uprawiali
już starożytni Rzymianie.
Najprawdopodobniej
powstała w wyniku skrzyżowania limonki z cytronem.
Współcześnie cytrynę hoduje się m. in. dla owoców,
przemysłu
farmaceutycznego i kosmetycznego oraz
jako roślinę ozdobną. Największym obecnie eksporterem są: Stany Zjednoczone,
Włochy, Brazylia, Meksyk,
Grecja i Portugalia.
Cytryna zaliczana jest do
najpopularniejszych środków leczniczych. Przede
wszystkim zawiera dużo

witaminy C, a także B1, B6,
B9, wapń i potas, sód, żelazo
i magnez. Pomaga zwalczać
infekcje, przeziębienia i stany grypopodobne. Ma właściwości moczopędne, leczy
zaparcia, wspomaga pracę
żołądka. Niweluje również
zgagę, nudności. Regularnie spożywana cytryna reguluje poziom cholesterolu.
Oprócz tego owoc ten znany
jest ze swojej zasadowości
pomaga w odkwaszaniu organizmu.
Zawarty w cytrynie limonen (przeciwutleniacz)
ma właściwości przeciwnowotworowe. Najwięcej jest
go jednak w skórce, która
bardzo często jest przez nas
pomijana jako nieprzydatna.

Cytryna przyspiesza gojenie
się ran i znikanie siniaków.
Zapobiega rozwijaniu się
miażdżycy i nadciśnienia,
a więc chorób układu krążenia, gdyż jest bogata w polifenole.
Picie wody z cytryną
wspomaga
odchudzanie
przez zawarty w cytrynie
błonnik. Sok z cytryny polecany jest osobom z trądzikiem bądź z zaskórnikami.
Spowalnia proces powstawania zmarszczek. Zalecana jest także kobietom
w ciąży, gdyż przyczynia się
do budowy mocnych kości
u płodu i rozwoju układu
nerwowego.

Najpierw zabieramy się za kruche ciasto. Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy masło, cukier, żółtko i sól. Należy zagnieść ciasto, zawinąć w folię
spożywczą i zostawić na około godzinę w lodówce. Potem należy wyłożyć
ciasto do formy. Wstawić do piekarnika nastawionego na 170 st. C przez około
15 minut i odstawić do ostygnięcia. Następnie zabieramy się za krem. Mleko
zagotować z cukrem, a żółtka wymieszać z mąką ziemniaczaną. Mieszając,
należy do nich powoli dodawać mleko (gorące). Następnie Sok i skórkę z otartej cytryny. Całość trzeba zagotować. Białka ubić z cukrem na sztywną pianę
i połączyć z kremem. Masę wylać na tartę i piec jeszcze przez 10–15 minut
w 150 st. C.

Cytryna – ciekawostki
1. Największa wyhodowana cytryna ważyła ponad 5 kg.
2. Herbata z cytryną nie jest zalecana, ze względu na uwalniające się aluminium, prowadzące m. in. do Alzheimera. Najlepiej dodawać cytrynę do herbaty, gdy ta już będzie lekko ostygnięta lub wrzucać bezpośrednio cały plasterek
cytryny.
3. Cytryna pomagała marynarzom w leczeniu szkorbutu.
4. Sok z cytryny ma silne właściwości czyszczące.
5. Pod koniec zimy we Francji w miejscowości Mentona obchodzone jest święto
cytryny.
6. Każdy pasowany na Kawalera Orderu Uśmiechu musi przejść próbę wypicia soku z cytryny.

Czytaj on-line! W
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Skarżysko-Kamienna

Nie znali się na
żartach

Skontrolowali pasażera

Na terenie Skarżyska-Kamiennej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej auto marki Audi. Skontrolowali pasażera, mieszkańca gminy Skarżysko-Kościelne, podejrzewając go o posiadanie
38-letni mieszkaniec Starachowic został zatrzymany w nocy 15
środków odurzających. Znaleźli u niego kilka działek narkotystycznia przez funkcjonariuszy policji z Kielc. Powodem zatrzyków.
mania był telefon na numer alarmowy z informacją o podłożonej bombie w jednym z bloków. Mężczyzna tłumaczył, że był to…
10 stycznia na terenie wowo, więc funkcjonariusze rihuana.
miasta
Skarżyska-Kamien- przeprowadzili rewizję osoMężczyzna został zażart.
nej policjanci prowadzili
rutynową kontrolę drogową.
Zatrzymali w ten sposób
także samochód marki Audi,
w którym przebywało 5
osób. Zachowywali się ner-

14 stycznia na numer
alarmowy przed północą
zadzwonił mężczyzna i poinformował dyżurnego, że
podłożył bombę domowej
roboty na jednym z blokowisk. Nie podał jednak adresu. Policjanci namierzyli
rozmówcę, którym okazał
się mieszkaniec Starachowic. Zatrzymano go na
osiedlu KSM w Kielcach.
Wcześniej porzucił telefon
w skrzynce na listy, by zmylić czujność stróżów prawa.
Miał ponad 2,2 promila alkoholu we krwi. W mieszkaniu 38-latka nie ujawniono
żadnych materiałów wybuchowych. Mężczyzna nie
potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Mówił, że
był to żart. Został osadzony
w areszcie. Grozi mu nawet
do 6 lat więzienia.
AK

bistą pasażerów i kierowcy.
Przy jednym z nich, 35-letnim mieszkańcu Skarżyska-Kościelnego,
znaleziono
kilka porcji suszu, wstępnie
zidentyfikowanego jako ma-

trzymany przez policjantów.
W przeszłości był już karany
za podobne przestępstwa.
Grozi mu do 3 lat więzienia.
AK

Skarżysko-Kamienna

Zatrzymał złodzieja

W czasie wolnym od pracy policjant ze skarżyskiej Komendy rozpoznał po ubiorze złodzieja. 27-latek ukradł pieniądze ze skarbonki fundacji pomocowej. Za ten czyn grozi sprawcy nawet do
10 lat więzienia.
Kradzieży
dokonano
w grudniu ubiegłego roku,
w jednym ze sklepów spożywczych na terenie Skarżyska-Kamiennej. Złodziej,
korzystając z nieuwagi ekspedientki, zabrał skarbonkę
wraz z pieniędzmi, ofiarowanymi przez anonimowych
darczyńców jednej z fundacji pomocowej. Przybyli

Smyków

Dbamy o swoje
bezpieczeństwo

na miejsce funkcjonariusze
policji zabezpieczyli nagranie z monitoringu i zaczęli
szukać sprawcy.
15 stycznia br. jeden
z policjantów z wydziału
kryminalnego, poruszając
się samochodem w kierunku
Skarżyska w czasie wolnym
od pracy, zauważył mężczyznę. Uwagę stróża prawa

zwrócił ubiór 27-latka i powiązał go z kradzieżą skarbonki. Przybyły na miejsce
patrol policji potwierdził
przypuszczenia funkcjonariusza publicznego.
Zatrzymany przyznał się
do kradzieży. Za popełniony
czyn grozi mu nawet do 10
lat więzienia.
IT

Starachowice

Z samochodu
do więzienia

Policjanci ze Starachowic na terenie Wąchocka zatrzymali do
Mieszkaniec Krakowa zatrzymany w Smykowie (gm. Fałków) kontroli drogowej mężczyznę, podejrzanego o prowadzenie saprzez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Po- mochodu pod wpływem środków odurzających. Okazało się, że
wiatowej w Końskich. Mężczyzna poruszał się samochodem zatrzymany był już wcześniej poszukiwany przez policję.
z prędkością 120 km/h w terenie zabudowanym.
Krajowa Mapa Zagrożeń, funkcjonująca w powiecie koneckim przyczynia się
do wzrostu bezpieczeństwa
na drogach. Dzięki interwencji obywateli policjanci
zwracają uwagę na miejsca,
które są przez mieszkańców
gminy i powiatu uznane za
niebezpieczne. Tak było
w przypadku odcinka drogi w gminie Fałków. Jeden

z mieszkańców miejscowości Smyków poinformował
stróżów prawa za pośrednictwem Krajowej Mapy
Zagrożeń, że jadące przez
tą okolicę samochody jadą
zbyt szybko.
13 stycznia policjanci
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
w Końskich postanowili
sprawdzić ten odcinek dro-

gi, wskazany w Krajowej
Mapie Zagrożeń. Zatrzymali mieszkańca Krakowa,
który poruszał się w terenie
zabudowanym z prędkością
120 km/h. 45-latkowi za
brawurową jazdę czasowo
zatrzymano prawo jazdy. Na
sprawcę zagrożenia nałożony został wysoki mandat
karny.
MAT

Przy lesie na terenie Wąchocka policjanci ze starachowickiej policji zatrzymali do kontroli Seata Cordobę.
Podczas rewizji znaleziono
przy kierowcy działkę suszu,
najprawdopodobniej
marihuany. Funkcjonariusze zlecili badanie narkotestem, które wykazało, że
mężczyzna prowadził auto
pod wpływem narkotyków.
Miał cofnięte uprawnienia

do kierowania pojazdami.
Ponadto podczas kontroli
groził policjantom. Okazało się również, że 31-latek
jest poszukiwany przez policję do odbycia zasądzonej
kary aresztu za niezapłaconą
grzywnę. Zastosowano wobec niego dozór policyjny
i poręczenie majątkowe.
Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności..
AK
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HOROSKOP
Koziorożec 22.12–20.01
Układ gwiazd
spowoduje, że
życie zaoferuje ci wiele
ciekawych możliwości w celu
zrealizowania zamierzonych
celów. Będzie to wyjątkowo
pracowity okres, ale wysiłki
te zostaną docenione w formie
poprawy sytuacji finansowej. Znajdź wolny czas na
odpoczynek, bez którego nie
odnajdziesz w sobie wystarczających pokładów energii.
Wodnik 21.01–19.02
Rachunek
zysków i strat
za miniony rok
już za tobą.
Teraz czas na
opracowanie nowej strategii,
aby wreszcie odnieść sukces
zawodowy, o którym tak marzysz. Nie przyspieszaj jednak
biegu wydarzeń, wszystko
w swoim czasie.
Ryby 20.02–20.03
Pomimo
zmiennej,
zimowej aury,
dobry nastrój
nie będzie cię opuszczał.
Wreszcie znajdziesz czas, aby
poświęcić więcej go na reali-
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Gazeta Regionalna

zację własnych a zarazem ambitnych planów. Nie zaniedbuj
zdrowia i dbaj o sprawność
fizyczną.
Baran 21.03–20.04
Poczujesz się
wyraźnie przemęczony
i znużony. Nawał
pracy związany
z podsumowaniem roku dał ci
się we znaki. Pomyśl więc
o krótkim urlopie np.
w górach z kimś bliskim
twemu sercu, a dobre samopoczucie wróci. Uważaj na
kontuzje.
Byk 21.04–20.05
To odpowiedni
czas na wiążące
decyzje. Znów
nabierzesz wiatru
w żagle. Wykorzystaj tę dobrą passę, bo
jest to szansa na zwiększenie
dopływu gotówki. W sferze
uczuciowej zapanuje harmonia i wyrozumiałość.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nowy rok
a z jego nadejściem pewne
zmiany. Oczywiście, korzystne. Atrakcyjna
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Rozrywka
propozycja zawodowa związana z wyższymi zarobkami
i możliwością rozwijania się.
Nie przegap takiej okazji,
która zdarza się rzadko.
Rak 22.06–22.07
Los nie będzie
cię zbytnio rozpieszczał, więc
warto zakasać
rękawy i zabrać
się solidnie do pracy. Tym
bardziej, że ostatnio trochę
„odpuściłeś” i masz pewne
zaległości. W finansach mierz
siły na zamiary a unikniesz
przykrych niespodzianek.
Lew 23.07–23.08
Święta były okazją do odpoczynku i zregenerowania sił
w gronie rodzinnym. Ale życie toczy się dalej i najwyższy
czas, aby pomyśleć o nowych
zadaniach i ich realizacji. We
wszystkich przedsięwzięciach
możesz liczyć na wsparcie
najbliższych.
Panna 24.08–23.09
Korzystny wpływ
planet ułatwi ci
podjęcie ostatecznych decyzji w
ważnych sprawach,
które być może zmienią
diametralnie twoje dotychczasowe życie. Nieraz warto

SUDOKU

zaryzykować i iść na całość.
Dbaj o dobre relacje
z najbliższymi.
Waga 24.09-23.10
Szczęście się do
ciebie uśmiechnie,
więc masz szansę
wreszcie odbić
się od dna i wyjść na prostą.
Wykorzystaj swoją wiedzę
i daj się poznać przełożonym
z tej dobrej strony a sukces
gwarantowany. Dbaj o odporność organizmu, aby nie dać
się grypie.
Skorpion 24.10–22.11
Nurtujące cię
problemy powinny wkrótce
się rozwiązać
i to z korzyścią dla ciebie.
Będzie co świętować, więc
to także odpowiedni czas na
spotkania rodzinne, które będą
okazją do ocieplenia relacji.
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Strzelec 23.11–21.12
Wszystko ułoży
się po twojej
myśli, jeśli będziesz postępować rozsądnie i bez zbędnego
pośpiechu. Staraj się przy tym
być stanowczy i ufaj swojemu
doświadczeniu. Nie lekceważ
odczuwanych dolegliwości
reumatycznych.
Wróżka Amanda

Wydawca:
P.W. WAM PRESS Sp. z o.o.
Adres redakcji:
Wojciech Adam Michalak ‒ redaktor naczelny
26-200 Końskie
Justyna Pająk ‒ sekretarz redakcji
ul. Wojska Polskiego 3
Katarzyna Baranowska-Giza - redaktor prowadząca
tel. kom. 511 59 59 93
Alicja Kifer
www.gazeta‒wiesci.pl
e‒mail: wam‒michalak@post.pl, redakcja@gazeta‒wiesci.pl, reklama@gazeta‒wiesci.pl

Humor
Wchodzi Amerykanin do baru w Polsce i
mówi:
- Słyszałem, że wy, Polacy to jesteście straszni pijacy. Założę się o 500 dolców, że żaden z
was nie wypije litra wódki jednym haustem.
W barze cisza.
Każdy boi się podjąć zakład.
Jeden facet nawet wyszedł.
Mija kilka minut, wraca ten sam gościu, podchodzi do Amerykanina i mówi:
- Czy twój zakład jest wciąż aktualny?
- Tak. Kelner! Litr wódki podaj!
Facet wziął głęboki oddech i fruuu... z litra
wódki została pusta butelka.
Amerykanin stoi jak wryty, wypłaca 500 dolców i mówi:
- Jeśli nie miałbyś nic przeciwko, mógłbym
wiedzieć, gdzie wyszedłeś kilka minut wcześniej?
- A, poszedłem do baru obok sprawdzić, czy
mi się uda.

Pojechałem na weekend pozwiedzać Kraków.
Do tej pory nie ulegałem stereotypom i nie
wierzyłem w opowieści o „Centusiach”, ale
na własne oczy widziałem tubylca, który targował się z automatem parkingowym.

Tato kto to jest alkoholik? - Pyta Jasiu.
-Widzisz te cztery drzewa? Alkoholik widzi
osiem.
-Ale tato tam są tylko dwa drzewa.

