
Wyremontują 
Browary i Stary Młyn

Rewitalizacja Parku 
Miejskiego w Końskich cd.

Inwestycja z myślą 
o najmłodszych

Krok od tradycji - 
Muzeum Ludowe 
w Fałkowie

W Smykowie powstaje nowe samorządowe przedszkole.  
O przebiegu tej inwestycji opowiada nam Józef Śliz – wójt gmi-
ny.

Fałków to jedna z najstarszych  miejscowości w powiecie ko-
neckim. W tej urokliwej lokalizacji odkrywamy Muzeum Ludo-
we. „Izba Tradycji im. Katarzyny i Euzebiusza Barańskich” to 
historyczna perła regionu.
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Końskie

Końskie

Smyków

Fałków

Gmina Końskie otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 11 mln 
zł na odnowę trzech  zbiorników retencyjnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie - Krzysztof Obratański, we 
wtorek 6 lutego br. zaprosił mieszkańców na drugie spotkanie 
konsultacyjne, w sprawie rewitalizacji koneckiego parku. Zgod-
nie z prośbą odbyło się ono w godzinach popołudniowych. Fre-
kwencja jednak była znikoma.
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Reklama

Wydarzenia

Zakochani kontra 
reszta świata 
Jedyne takie walentynki! Nietypowe, bo w sportowym rytmie 
odbyły się w Miedzierzy. Do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn.

Z okazji święta zakocha-
nych, w Szkole Podstawo-
wej w Miedzierzy oprócz 
pięknej akademii zorgani-
zowany został turniej pił-
ki siatkowej. W zawodach 
wzięli udział uczniowie, 
rodzice oraz nauczyciele. 
Po uroczystym powitaniu 
wszystkich zebranych roz-
poczęły się rozgrywki. Pod-
stawową zasadą sportowej 
rywalizacji była świetna 

zabawa. W zawodach wzię-
ło udział 6 drużyn, w tym 4 
drużyny uczniów, drużyna 
rodziców i nauczycieli. Gra 
była bardzo zacięta, każdy 
zespół z zaangażowaniem 
walczył o zwycięstwo. Po 
niesamowicie emocjonują-
cych pojedynkach zwycię-
żyła drużyna nauczycieli  
w składzie: kapitan - dyrek-
tor Beata Janiszewska, Edy-
ta Kosma, Sylwia Dulewicz, 

ks. Marcin Wójtowicz, Jerzy 
Duda, Robert Czaja, Dawid 
Kołodziejczyk. Drugie miej-
sce zapewnili sobie rodzi-
ce. Trzecie zaś wywalczyli 
chłopcy z klas trzecich. Na 
zwycięzców czekała słod-
ka nagroda. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom  
i z niecierpliwością czekamy 
na kolejny turniej!

KG

Burmistrz Miasta  
i Gminy Końskie Krzysz-
tof Obratański uczestniczył  
w spotkaniu w Kielcach, 
gdzie spotkał się z Marszał-
kiem Województwa Święto-
krzyskiego Adamem Jaruba-
sem oraz przedstawicielami 
samorządu województwa. 
Pojawiły się wówczas kon-
kretne plany odnośnie bu-
dowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Rządo-
wa inwestycja przewiduje 

Nowy plan lepszej 
komunikacji

powstanie w całej Polsce 
około 900 km linii kolejo-
wych. Plan jej zakończenia 
przewidywany jest na 2027 
r. Przez powstanie tego wę-
zła komunikacyjnego woje-
wództwo świętokrzyskie zy-
skałoby dogodne połączenie 
z centralną i południowo-
-wschodnią Polską. Dojazd 
do Rzeszowa pociągiem za-
jąłby w przybliżeniu około 
1,5 godziny, a do Warszawy 
45 minut. 

Szansą dla miasta jest 
wybudowanie trasy kolejo-
wej na linii Tumlin-Wąsosz                              
i dostosowanie jej do no-
wych warunków. Burmistrz 
przewiduje, że w Końskich 
pociągi nie będą się zatrzy-
mywać. Stwierdził jednak, 
że najprawdopodobniej po-
wstanie specjalne miejsce,  
z którego szynobusami moż-
na by dojechać do przystan-
ku przesiadkowego.

AK

Czy Końskie będzie w przyszłości miało dogodne połączenie 
komunikacyjne z Polską centralną i południowo-wschodnią? 
Wszystko wskazuje na to, że tak. Niebawem rusza rządowa in-
westycja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, co po-
zwoli na wybudowanie 900 km nowych linii kolejowych.

www.mluksus.pl

VAT8% 

Miedzierza Końskie
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Reklama Spotkanie w starostwie

Miliony na „Malucha”

Starosta konecki w pięknych słowach podziękował nauczycie-
lom i dyrektorom placówek oświatowych w Końskich za aktyw-
ną pracę na rzecz wychowania młodego pokolenia.

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań w ramach re-
sortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018. 

Końskie

Kielce

12 lutego na zaprosze-
nie starosty Bogdana Sobo-
nia do budynku Starostwa 
przybyli przedstawiciele II 
Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Marii Skłodow-
skiej-Curie i Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1.  
W spotkaniu udział wzię-
li obok starosty tak-
że Dorota Duda – czło-
nek Zarządu Powiatu  
i Krzysztof Stachera – Na-
czelnik Wydziału Polity-
ki Społecznej, Oświaty  
i Zdrowia. Starosta konec-
ki podziękował nauczycie-
lom i wychowawcom za ich 
szczególne zaangażowanie 
w rozwój młodzieży. Kul-
turę fizyczną i lekkoatle-
tyczną dziewcząt z pasją 
wspiera Mariusz Brzozo-
wicz, nauczyciel wychowa-
nia fizycznego z II Liceum 
Ogólnokształcącego. Jego 
podopieczni osiągają do-

Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej - Elż-
bieta Rafalska, przyznała 
dofinansowanie wszystkim 
jednostkom samorządu tery-
torialnego oraz podmiotom 
niepublicznym zakwalifiko-
wanym przez wojewodów. 
O wynikach konkursu poin-
formowała wojewoda Agata 
Wojtyszek.

W województwie świę-
tokrzyskim przyznano do-
finansowanie w łącznej 
kwocie 7 678 240 zł. Pla-
nowane jest utworzenie 370 
miejsc (215 w placówkach 

bre wyniki na zawodach  
i konkursach wojewódzkich 
i krajowych. 

Podziękowania od sta-
rosty koneckiego odebrał 
także Sławomir Kołodziej-
czyk, nauczyciel praktycz-
nej nauki zawodu. Swoich 
wychowanków poprowadził 
do zwycięstwa (I miejsce)  
w krajowym konkursie dru-
żynowym „VI Turniej Ma-
szyn Wiatrowych”. Wyróż-

gminnych i 155 w placów-
kach niepublicznych) oraz 
zapewnienie funkcjono-
wania blisko 1400 miejsc. 
Na program „Maluch+” 
przeznaczono w 2018 r. 
kwotę 450 mln zł. O dofi-
nansowywanie, w formie 
dotacji celowej z budżetu 
państwa oraz o środki Fun-
duszu Pracy, mogą ubiegać 
się wszystkie podmioty dzia-
łające na podstawie ustawy  
o opiece nad dziećmi w wie-
ku do lat 3, tj.: jednostki sa-
morządu terytorialnego, oso-
by fizyczne, osoby prawne 

nienie z rąk starosty Sobonia 
odebrał też nauczyciel wy-
chowania fizycznego z ZSP 
nr 1 Witold Fitas. 

Obu szkołom, na ręce 
dyrektorów – Beaty Jaku-
bowskiej (ZSP nr 1) i Beaty 
Salaty (II LO) przekazane 
zostały od starostwa stroje 
sportowe.

AK

5 lutego br. odbyła się 
pierwsza w tym roku se-
sja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Radoszycach. 
Młodzi debatowali z burmi-
strzem o planach działalno-
ści na 2018 rok. Propozycje 
rozwoju dla swoich rówie-
śników, pomysły na spędza-
nie wolnego czasu a także 
ciekawe konkursy aktywi-
zujące, spotkały się z apro-
batą władz miasta. Jak udało 
nam się ustalić, niebawem 
ogłoszony zostanie także 
konkurs na zaprojektowanie 
logo Młodzieżowej Rady. 
Na zwycięzcę tej rywalizacji 
czeka tablet.

Tematem poniedziałko-

wego spotkania był także 
pierwszy, tak duży projekt 
zainicjowany przez mło-
dych samorządowców. Na-
bór uczestników do projektu 
„Artistics stops – czyli arty-
styczne przystanki w gminie 
Radoszyce”, realizowanego 
w ramach Programu „Rów-
nać Szanse” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, 
administrowanego przez 
Polską Fundację Dzieci 
i Młodzieży, odbędzie się na 
początku marca br. Zadanie 
programowe związane jest 
z pomalowaniem 5-ciu przy-
stanków z terenu gminy Ra-
doszyce w stylu ”street art”.

W poszukiwaniu inspira-

cji i kreatywnych rozwiązań 
przewidziany jest również 
wyjazd do gminy, w której 
podobny projekt był już re-
alizowany. Niezwykłe do-
świadczenie, umiejętność 
współpracy w grupie, sa-
modzielność, nauka umie-
jętnego planowania i podej-
mowania decyzji, a także 
rozwój – to niekwestiono-
wane zalety uczestnictwa 
w tym projekcie. Młodzi 
radni mają jeszcze wiele po-
mysłów, które w ciągu tego 
roku będą systematycznie 
realizować.

KG

Sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej
Pierwszy raz w tym roku, odbyła się w Radoszycach sesja Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej. Młodzi dyskutowali z burmistrzem 
Michałem Pękalą o planach na 2018 rok.  

Radoszyce

(w tym uczelnie) i jednostki 
organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej. Pro-
gram realizowany jest w tym 
roku w jednej edycji złożo-
nej z 4 modułów, w których 
dofinansowywane są działa-
nia na rzecz rozwoju i utrzy-
mania infrastruktury opieki 
nad dziećmi, tj. żłobków, 
klubów dziecięcych i miejsc 
u dziennych opiekunów. 

Dzięki tegorocznej edy-
cji programu „Maluch+” 
utworzonych zostanie ogó-
łem 24,5 tys. miejsc dla ma-
luchów, dofinansowanych 
będzie ok 56 tys. miejsc,  
w tym ponad 630 dla dzieci 
niepełnosprawnych i wyma-
gających szczególnej opieki. 
W spotkaniu w urzędzie 
wojewódzkim wzięli udział 
świętokrzyscy parlamenta-
rzyści.

 MAT
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Panie Wójcie, wie-
my, że za projektem 
przedszkola stoi konec-
kie biuro projektowe 
„M-Dom”. Co może nam 
Pan powiedzieć o tym 
obiekcie?

W pierwszym etapie,  
w nowym budynku będą 
się mieścić dwa oddziały 
na pięćdziesięcioro dzieci  
z możliwością dostosowa-
nia kolejnego pomieszcze-
nia, na jeszcze jeden oddział 
przedszkolny. Jako nieliczna  
z gmin w województwie 
świętokrzyskim zaliczamy 
ciągle wyż demograficzny. 
Nie ma tendencji spadko-
wych. Mimo, że jest nas 
niewiele, bo niecałe 3900 
mieszkańców, to jednak 
gmina się nie wyludnia. W 
2006 roku było nas 3636 
osób. 

Jaki jest koszt tego pro-
jektu?

Całkowity koszt in-
westycji powinien za-
mknąć się w kwocie 2 
mln 100 tys. zł. Razem  
z wyposażeniem i zago-
spodarowaniem terenu 
wystarczy nam 2 mln 200 
tys. zł. Otrzymamy na ten 
cel wysokie dofinansowa-

Inwestycja z myślą 
o najmłodszych

ok 570 tys. zł. Jest także 
odpowiednio przygotowana 
kadra pedagogiczna, któ-
ra te punkty przedszkolne 
prowadzi. Będziemy jednak 
potrzebowali dodatkowo 
dwóch osób na stanowisko 
pracownika gospodarcze-

nie (1  mln 764 tys. zł). 
Podpisaliśmy już umowę 
z zarządem województwa 
świętokrzyskiego – z pa-
nem marszałkiem Adamem 
Jarubasem Na spotkaniu  
z władzami województwa 
serdecznie dziękowałem  
w imieniu całej społeczności 
lokalnej panu marszałkowi, 
gdyż budżet gminy sam nie 
udźwignąłby takich obcią-
żeń. Gmina Smyków, na in-
westycje w ciągu roku może 
przeznaczyć jedynie około 1 
mln 200 tys. W tym momen-
cie realizujemy projekt bu-
dowy stacji wodociągowej 
w Piaskach Królewieckich. 
Koszt tej inwestycji oscyluje 
na granicy naszego budżetu, 
więc bez wsparcia środków 
pozabudżetowych nie byli-
byśmy w stanie nic więcej 
zrobić. 

Panie Wójcie, co prze-
sądziło o budowie przed-
szkola? Jakie były powody 
utworzenia nowej jednost-
ki samorządowej? Czy 
przewiduje Pan zatrudnie-
nie nowych osób?

W tej chwili otrzymałem 
dofinansowanie na funkcjo-
nowanie dwóch punktów 
przedszkolnych w kwocie 

Smyków

W Smykowie powstaje nowe samorządowe przedszkole. O prze-
biegu tej inwestycji opowiada nam Józef Śliz – wójt gminy.

go. Naszym małym pod-
opiecznym zapewnimy 
wyżywienie w systemie ca-
teringowym takie, jak pro-
ponowane jest w większości 
przedszkoli. Wyzwanie ist-
nieje tylko w kwestii stwo-
rzenia nowej jednostki sa-
morządowej tj. przedszkola. 
Dotychczas punkty przed-
szkolne były w strukturach 

szkół. Teraz jednak jest obo-
wiązek, aby oddzielić i stwo-
rzyć samodzielne jednost-
ki, które należy wyłączyć 
z sieci szkół. W związku  
z wprowadzeniem przez 
rząd reformy oświatowej 
dotyczącej likwidacji gim-

nazjów – powoli wygasza-
my te placówki oświatowe. 
W szkole w Miedzierzy było 
6 klas gimnazjalnych, także 
o komfort w tej placówce nie 
musimy się martwić. Ciasno 
zrobi się jednak w szkole 
w Królewcu, gdzie przybę-
dą dwie klasy 7, później 8. 
Łącznie od 3 do 4 oddzia-
łów. Aby zapobiec sytuacji 
„ciasnoty” i zapewnić kom-
fort w prowadzeniu zajęć, 
postanowiliśmy wspólnie 
z Radą Gminy pomyśleć  
o gminnym przedszkolu sa-
morządowym. Kolejnym 
powodem utworzenia przed-
szkola w gminie jest sytu-
acja kilkorga dzieci, które są 
dowożone przez rodziców 
do przedszkoli, znajdują-
cych się poza gminą, gdyż 
nie było w naszych placów-
kach systemu opieki 10-go-
dzinnej. A gmina, jeśli nie 
może takiej opieki zapew-
nić, musi zwracać rodzicom 
koszty pobytu dzieci w in-
nych przedszkolach. Koszty 
takiego rozwiązania ciągle 
rosną, więc inwestycja,  
o której mówimy wydaje się 
być jak najbardziej potrzeb-
na.

Prace, jak widać są już 
zaawansowane. Na kiedy 
planuje Pan Wójt oddanie 
obiektu?

Wykonawca musi za-
kończyć, rozliczyć, oddać  
i przekazać obiekt ostatecz-

nie do końca października 
tego roku. Myślę jednak, że 
uda nam się przyspieszyć 
termin. Podpisana umowa 
obliguje obie strony, – gmi-
nę do zapewnienia płyn-
ności finansowej. Prace są 
dosyć zaawansowane, dla-
tego będziemy prowadzić 
rozmowy, by formalnie 
przyspieszyć proces budowy  
i zakończyć ją przynajmniej 
o dwa miesiące wcześniej. 
W związku z tym nie ma za-
grożenia, żeby prace nie zo-
stały wykonane w terminie. 
Jako wójt gminy nadzoruję 
te prace, podobnie jak in-
spektor budowlany i znający 
ten fach pracownik urzędu. 
O wszystkich niedociągnię-
ciach czy uwagach jestem na 
bieżąco informowany. 

Wspomniał pan o przy-
roście demograficznym – 
jest to przyrost naturalny 
czy osiedlają się tutaj lu-
dzie z zewnątrz?

I tak i tak. W każ-
dym razie wiele osób 
wraca w rodzinne strony. 
Ci, którzy kiedyś wybyli  
z tych terenów, w rejony 
przede wszystkim Śląska ze 
względów ekonomicznych, 
teraz wracają i zaczynają 
tutaj inwestować. Zachęcam 
do osiedlania się w naszych 
stronach.

Rozmawiała
Agnieszka Wilczyńska
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SKS w naszej 
szkole

Korowód Nie-
podległości

Jazzowe 
walentynki

Celem programu jest 
promocja zdrowego i ak-
tywnego stylu życia wśród 
dzieci i młodzieży, stymulo-
wanie i kształtowanie nawy-
ku podejmowania aktywno-
ści fizycznej oraz poprawa 
sprawności fizycznej, stanu 
zdrowia i jakości życia dzie-
ci i młodzieży, w tym profi-
laktyka nadwagi i otyłości.

Realizacja zajęć od-
bywać się będzie w 2 
edycjach – wiosenna  od 
01.03.2018 r. do 22.06.2018 

Projekt wojewody skie-
rowany jest do uczniów 
szkół podstawowych                                     
i ponadpodstawowych. 
Główne założenia inicja-
tywy opierają się na pa-
triotycznych spotkaniach  
w szkołach, ośrodkach kul-
tury i bibliotekach oraz in-
nych placówkach związa-
nych z kulturą i edukacją, 
we wszystkich miastach 
powiatowych województwa 
świętokrzyskiego. Przygoto-
wane przez specjalistów wy-
jątkowe prelekcje są okazją 
dla młodych ludzi do uzy-
skania praktycznej wiedzy, 
w jaki sposób przeszłe po-
kolenia Polaków pojmowały 
patriotyzm i jak wpływało 
to na ich życie codzienne. 
Pragniemy, aby zachęciło to 
młodych ludzi do stworze-
nia własnego wyobrażenia 
współczesnego patriotyzmu. 
„Pragniemy, aby zachęciło 

Grażyna Łobaszew-
ska wraz z zespołem Aja-
gore wystąpiła 14 lutego  
w koneckim Domu Kultury. 
Wokalistka jazzowa i kom-
pozytorka znana jest z ta-
kich piosenek jak: „Czas nas 
uczy pogody”, „Piosenka  
o ludziach z duszą”, „Brzyd-
cy”, „Gdybyś”. Z powodze-
niem występowała w Polsce 
i za granicą. Łobaszewska 
jest laureatką wielu presti-
żowych nagród i wyróżnień.

Biletowane spotkanie  
w walentynki przewrotnie 

r. oraz jesienna od 
01.09.2018r. do 12.12.2018 
r. Zajęcia realizowane będą 
w wymiarze 2 x 60 minut 
w tygodniu w 20-osobowej 
grupie ćwiczących w Pu-
blicznej Szkole Podstawo-
wej w Rudzie Malenieckiej.

Program „SKS” jest fi-
nansowany ze środków Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
oraz współfinansowany ze 
środków Gminy Ruda Ma-
leniecka.

GRM

to młodych ludzi do stwo-
rzenia własnego wyobraże-
nia współczesnego patrio-
tyzmu”, mówiła podczas 
spotkania w Stąporkowie 
- Agata Wojtyszek.

Spotkania z młodzieżą, 
oprócz ciekawych lekcji hi-
storii, składają się z równie 
interesujących zabaw oraz 
swoistego odkrywania histo-
rii poprzez mobilną, interak-
tywną wystawę. 

W przedsięwzięciu 
uczestniczą członkowie 
grup rekonstrukcyjnych, 
którzy opowiadają, jak wiel-
ką przygodą i pasją może 
być aktywność w tego typu 
organizacjach oraz zachę-
cają do zaangażowania się  
w ich działalność. Inicjaty-
wa wojewody odbywa się  
w ramach Programu Wielo-
letniego „Niepodległa” na 
lata 2017-2021.

MAT

zatytułowano „Brzydka ona, 
brzydki on”, od tytułu jednej 
z popularniejszych utworów 
wokalistki. Gwiazdę wie-
czoru zapowiedział Piotr 
Salata, muzyk i dyrektor 
Domu Kultury w Końskich. 
Muzyczne spotkanie piosen-
karki z publicznością trwało 
półtorej godziny. Widzowie 
usłyszeli utwory z najnow-
szej płyty, jak również stare 
i lubiane przeboje, z których 
znana jest Łobaszewska. 

AK

 Ruda Maleniecka StąporkówKońskie

W dniu 5 lutego bieżącego roku Gmina 
Ruda Maleniecka podpisała porozumie-
nie ze Szkolnym Związkiem Sportowym  
w Kielcach na realizację programu „Szkol-
ny Klub Sportowy”.

Wojewoda Agata Wojtyszek spotkała się 
z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Kultury 
i Sportu w Stąporkowie. Było to kolejne 
przedsięwzięcie z cyklu „Korowód Nie-
podległości” przygotowane z okazji ob-
chodów 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości.

Do Końskich na walentynki, święto zako-
chanych, przyjechała Grażyna Łobaszew-
ska wraz z zespołem. Jazzowa wokalistka 
wystąpiła w koneckim Domu Kultury.
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Bezrobocie w Polsce
W grudniu ub.r. stopa 

bezrobocia w 28 krajach 
Unii Europejskiej wyniosła 
7,3%. Polska znalazła się 
wśród 6 krajów o najniższej 
stopie bezrobocia, ze wskaź-
nikiem na poziomie 4,4%. 
W stosunku do listopada 
stopa bezrobocia spadła  
o 0,1%. Natomiast w porów-
naniu do grudnia 2016 roku 
jest mniejsza o 1,1 pkt. proc. 

4,4% - tyle w grudniu ub.r. wyniosła wg Eurostatu stopa bezro-
bocia w Polsce. 

(wynosiła wtedy 5,5 proc.).
Widoczny jest również 

spadek bezrobocia wśród 
kobiet. Według danych Eu-
rostatu w grudniu 2017 roku 
stopa bezrobocia wśród pań 
wyniosła 4,5%. Oznacza 
to, że w stosunku do listo-
pada 2017 r. spadła o 0,1 
pkt. proc. W porównaniu do 
grudnia 2016 r. spadek wy-
niósł 1 pkt. proc.

Najniższą stopę bezro-
bocia we wszystkich krajach 
UE odnotowano w Czechach 
(2,3%), Niemczech oraz na 
Malcie (3,6%). Najwyższą 
natomiast zaobserwowano 
w Grecji (20,7% - dane za 
październik), oraz w Hiszpa-
nii (16,4%).

MAT na podst. MRPiPS

Wyższe kary za 
znęcanie się nad 
zwierzętami

Wiosną pierwsze 
kolektory słoneczne!

Wyremontują 
Browary i Stary Młyn

Zwiększenie sankcji 
karnej za znęcanie się nad 
zwierzętami ma za zadanie 
odstraszanie potencjalnych 
sprawców. 

- To dobra wiadomość, 
szczególnie dla tych, którzy 
od dawna domagali się, aby 
polskie państwo nie było 
bezradne wobec zwyrod-
nialców znęcających się nad 
zwierzętami. Sejm przyjął 
przepisy, które sprawią, że 
państwo będzie stanowczo 
zajmowało się osobami, 
które w sposób haniebny, 
brutalny i bestialski traktują 
zwierzęta – mówi Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Spra-

12 lutego br., odbyło 
się spotkanie władz gminy 
z zarządcą budynku przy 
ul. Hubala 11. Debatowano 
nad projektem umieszczenia 
kolektorów słonecznych na 
budynku. Wspólnota miesz-
kaniowa odniosła się po-
zytywnie do wymiany pie-
cyków gazowych na nową 
instalację ogrzewania wody. 
Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Końskie wskazuje, że 
zmniejszone byłoby ryzyko 
zatrucia tlenkiem węgla. 

Wiadomo już, że miesz-
kańcy i wspólnota miesz-
kaniowa nie zapłacą za 
przebudowę instalacji cie-
płowniczej. Koszty projektu 
poniesie gmina i Wojewódz-
ki lub Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska. Mia-
sto liczy na subwencje  

Pieniądze z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 za-
pewnią 85% środków prze-
widzianych na wykonanie 
przebudowy zbiorników na 
Browarach i Starym Mły-
nie. Całość inwestycji ma 
kosztować ok 13 mln zł. 
Akweny objęte dofinanso-
waniem to popularne miej-
sca rekreacyjne. Obecnie 
jednak stanowią „dzikie” 
i niebezpieczne kąpieliska 
dla mieszkańców Końskich 
i okolic. Część brzegów jest 
niezagospodarowana i sil-
nie porośnięta roślinnością. 
Rekultywacja i planowe 
uporządkowanie pozwoli na 
odzyskanie w pełni bezpiecz-
nych walorów wypoczynko-

wiedliwości Patryk Jaki, któ-
ry kierował w Ministerstwie 
Sprawiedliwości pracami 
nad projektem. Założenia 
zmian były szeroko konsul-
towane z organizacjami po-
zarządowymi zajmującymi 
się problematyką praw zwie-
rząt, a wiele ze zgłoszonych 
rozwiązań wykorzystano  
w przyjętej ustawie.

Ustawa przewiduje 
zwiększenie kar za zabijanie 
zwierząt i znęcanie się nad 
nimi z 2 do 3 lat pozbawie-
nia wolności. W przypadku 
dokonania tego ze szcze-
gólnym okrucieństwem kara 
wzrośnie do 5 lat. Obliga-

w granicach 80-90%. Wła-
ściciele mieszkań zapłacą 
jedynie za modyfikację sieci 
w zajmowanych przez siebie 
lokalach. Burmistrz zapew-
nia, że jej koszt nie będzie 
wygórowany. 

Instalacja sieci ciepłow-

wych, a nawet sportowych 
tych terenów – zaznaczył 
Krzysztof Obratański. Bur-
mistrz Końskich podczas 
uroczystości podpisania 
umowy o dofinansowanie, 
która 14 lutego br. odbyła  
w siedzibie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, mówił: Chce-
my zrobić coś korzystnego 
dla mieszkańców miasta. Nie 
tylko przywrócić funkcjonal-
ność samemu zbiornikowi, 
ale jego otoczenie uczynić 
przyjaznym i pięknym, żeby 
można tam było znaleźć 
miejsce na spacer czy spo-
tkanie. Ze strony NFOŚiGW 
umowę podpisał Zastępca 
Prezesa Zarządu, Roman 

toryjne ma być orzekanie 
przez sąd nawiązki, w wyso-
kości od 1000 zł do 100.000 
zł na cel związany z ochroną 
zwierząt.

W ustawie wydłużony 
został czas, na jaki moż-
na orzec zakaz posiadania 
zwierząt i zakazy wykony-
wania zawodów, które są 
związane z wykorzystywa-
niem zwierząt lub oddzia-
ływaniem na nie – z 10 do 
15 lat. Ustawa wprowadza 
karę pozbawienia wolności 
w wysokości od 3 miesięcy 
do lat 5 za niestosowanie się 
do tych zakazów.

GWA na podst. MS

niczej dla bloku przy ul. 
Hubala 11 ruszy już wio-
sną. Burmistrz Obratański 
przewiduje, że w przyszło-
ści z takiego rozwiązania 
skorzystają wszystkie bloki                  
w Końskich.

AK

Wójcik, który podkreślił, że 
Narodowy Fundusz chętnie 
wspiera finansowo prospo-
łeczne projekty, których re-
alizacja, poprawiając stan 
środowiska, jednocześnie 
korzystnie wpływa na ja-
kość życia mieszkańców. 
Źródłem dofinansowania 
projektu będzie działanie 
2.5 Poprawa jakości środo-
wiska miejskiego w ramach 
II osi priorytetowej POIiŚ 
2014-2020, dla której – na 
podstawie porozumienia  
z Ministerstwem Środowi-
ska – NFOŚiGW jest insty-
tucją wdrażającą.

KG 
na podst. NFOŚiGW

26 stycznia br. Sejm przyjął ustawę wymierzoną przeciwko be-
stialskiemu traktowaniu zwierząt.

Już wiosną ruszy instalacja kolektorów słonecznych dla bloku 
przy ul. Hubala 11. Pozyskana w ten sposób energia pozwoli na 
ogrzanie wody w mieszkaniach i w efekcie – mniejsze rachunki.

Gmina Końskie otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 11 mln 
zł na odnowę trzech  zbiorników retencyjnych.

Końskie

Końskie



Rewitalizacja Parku Miejskiego w Końskich cd.

Spotkanie rozpoczął bur-
mistrz Krzysztof Obratański. 
Zaprezentował plan moder-
nizacji parku, który obowią-
zywał jeszcze w poprzedniej 
kadencji: Park Miejski w 
Końskich – pierwotnie to 
całkowicie prywatny teren 
[najpierw Małachowskich, 
a następnie Tarnowskich], 
ogrodzony, wykorzystywany 
przez właścicieli i ich gości, 
ewentualnie służbę dbającą 
o to, aby ten park był właści-
wie utrzymany. Kilkakrotnie 
również prowadzono na tym 
obszarze zmiany jeśli chodzi 
o nasadzenia i utrzymanie 
zieleni. Te ewolucje, które 
widać na starych rycinach  
i fotografiach są nakładką 
na plan pierwotny. Przygo-
towując projekt rewitalizacji 
parku mieliśmy na uwadze 
zarówno wcześniejszy jego 
wygląd, jak  i zmianę sposo-
bu użytkowania. Nie da się 
wrócić wprost do przeszło-
ści, dzisiaj park jest ogól-
nodostępny. Ma ogromne 
walory rekreacyjne zwią-
zane z roślinnością, jest też 
najkrótszą drogą dojścia do 
szeregu instytucji publicz-
nych. Przez ten park prze-
chodzi się do Urzędu Miasta 
i Gminy, do biblioteki, urzę-
du stanu cywilnego czy na 
spacery. Choćbyśmy nawet 
nie chcieli o tym pamiętać, 
to taka jest rzeczywistość. 

Wiadomo dzisiaj, że 
projekt nie znalazł się na 
podstawowej liście dofi-

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie - Krzysztof Obratański, we wtorek 6 lutego br. zaprosił mieszkańców na drugie spotkanie kon-
sultacyjne, w sprawie rewitalizacji koneckiego parku. Zgodnie z prośbą odbyło się ono w godzinach popołudniowych. Frekwencja 
jednak była znikoma.

nansowania, ale wiemy też, 
że jesteśmy na pierwszym 
miejscu listy rezerwowej. 
Uzyskane wsparcie jest re-
alne, niezależnie od tego, 
czy uzyskamy taką pomoc, 
to działania które podej-
mujemy, są konieczne ze 
wzglądów bezpieczeństwa. 
Ze względów historycznych, 
estetycznych i użytkowych. 
Nie jest prawdą, że pro-
jekt rewitalizacji powstaje  
w próżni, że odnosi się do 
niczego. Chciałbym Pań-
stwu przedstawić kontynu-
ację projektu rozpoczętego w 
poprzedniej kadencji, która 
zaczęła się od dziedzińca pa-
łacowego, dlatego, że to jest 
tak jakby „punkt wyjścia”. 
Rozpoczęliśmy plan rewita-
lizacji parku i jakbyśmy go 
nie oceniali to ten pomysł 
ma swoją logikę, zapewnia 
burmistrz Obratański. Dzie-
dziniec między pawilonami 
pałacowymi ma swój wy-
miar przyrodniczy, związany  
z roślinnością. Ma też 
wymiar odwołujący się 
do historii, przeszłości  
i te logiczne uzupełnie-
nia należy zachować. Na-
tomiast trzeba też myśleć  
w pewien sposób społeczny. 
Nie można nie dostrzegać 
głosów, mówiących, że po-
zbawienie tego dziedzińca 
roślinności, w takim kształ-
cie i rozmiarze, jakby to się 
stało, nie było przez ludzi 
dobrze przyjmowane. Park i 
dziedziniec są dla mieszkań-

ców miasta i gminy, nie dla 
wyimaginowanych, abstrak-
cyjnych dążeń. Dlatego pod-
stawą projektu rewitalizacji 
parku jest zamysł kontynu-
acji tego zamierzenia. Nowy 
plan zakładał kontynuację 
tego projektu, który mamy 
dzisiaj. Na przestrzeni mię-
dzy krawędziami pawilonów 
pałacowych, w stronę ulicy 
Mieszka I, roślinność mia-
ła być naśladownictwem, 
odwołaniem do tego, co już 
było. Przyjmując za zasadę 
kontynuację tej wizji i my-
śli, projektanci Piotr Doniec  
i Monika Bednarczyk-
-Doniec uwzględnili głosy 
mieszkańców, dla których 
ogołocenie przestrzeni par-
kowej było nie do przyjęcia. 
Państwo, którzy wykonują 
dla naszej gminy projekt 
rewitalizacji parku przyjęli 
to zlecenie z zadaniem, aby 
obszar był jak najbardziej 
skromny i żeby zachowując 
odniesienie do historii, moż-
liwie najmniej ingerować  
w część przyrodniczą parku. 
Projekt rewitalizacji doty-
czy całego  parku, a nie tyl-
ko tego odcinka. Ta zmiana  
w stosunku do już istnieją-
cego założenia jest najbar-
dziej ewidentnym elemen-
tem odsłuchu społecznego. 
Nie ulega wątpliwości, że 
mieszkańcy Końskich bar-
dzo lubią park, cenią sobie 
to, co się w tym parku dzie-
je. Rewitalizacja parku opie-
rać się miała na niewielkiej 

ingerencji w drzewostan, 
jednak ma to konsekwencje 
w projektowaniu ścieżek  
i dróg parkowych. Utwar-
dzone nawierzchnie są wro-
gami drzew. Podobnie re-
agują systemy korzeniowe, 
które wysadzają nawierzch-
nie – widać to najlepiej na 
przykładzie kostki bruko-
wej. Pierwotnie gładkie na-
wierzchnie chodników stają 
się wyboiste. Po konsulta-
cjach z głównym konserwa-
torem zabytków, postano-
wiono nadać traktom, które 
służą nie tylko spacerom, 
ale umożliwiają także doj-
ście do instytucji, charakter 
dróg o cechach reprezenta-
cyjnych bądź użytkowych  
z nawierzchnią utwardzoną. 
Odpowiednią dla wózków 
spacerowych, czy jazdy na 
rolkach. Dotyczy to ciągu 
dróg od ul. Zamkowej do 
ul. Sportowej, który dzisiaj 
ma nawierzchnię asfaltową,  
i ten stan nawierzchni udało 
nam się zachować za zgodą 
konserwatora zabytków, in-
formuje burmistrz. Jest to 
szlak dojazdowy dla urzą-
dzeń pracujących na terenie 
parku. Pod kątem prostym 
przecina ten szlak nitka na 
osi północ-południe, od ul. 
Mieszka I do dziedzińca 
między pawilonami. Tutaj 
zaakceptowano propozycję 
architektów, by zastosować 

nawierzchnię z płyt grani-
towych. Te płyty zachowy-
wałyby komfort przejazdu, 
przejścia i elegancji. 

Koncepcję zmian w ko-
neckim parku zaprezento-
wali także projektanci. Piotr 
Doniec wyjaśnił problem 
związany z nawierzchnią 
parkowych alei: „W obiek-
tach tej klasy przyjęło się 
stosować nawierzchnie żwi-
rowe. Rozumiejąc Państwa 
potrzeby i wychodząc na 
przeciw postulatom miasta 
myśmy wymogli na konser-
watorze zabytków pozosta-
wienie nawierzchni asfalto-
wych, by ułatwić dostęp do 
obiektów, które pełnią funk-
cje również publiczne, a nie 
tylko muzealne. Są to pewne 
odstępstwa od reguł, kano-
nów które są przyjęte. Nato-
miast generalnie w tego typu 
obiektach powinno się sto-
sować materiał naturalny,  
a unikać nawierzchni as-
faltowych, betonowych. 
Wszystko po to, aby później 
wchodząc do tego typu par-
ku mieć poczucie spójnej, 
dobrze zaprojektowanej 
przestrzeni zabytkowej”. 
Monika Bednarczyk-Doniec 
zapewniła zgromadzonych, 
że z parku zniknie tylko mi-
nimalna ilość drzew – głów-
nie te, które zagrażają bez-
pieczeństwu, są chore lub 
zupełnie martwe. Naszym 

celem jest stworzenie takie-
go projektu, który można 
udoskonalać w przyszłości. 
Priorytetem jest zachować, 
jak najwięcej drzew. Twór-
cy projektu zaprezentowali 
także wizualizacje nowych 
alejek. Zwrócili uwagę 
na kompromis pomiędzy 
kontekstem historycznym, 
zasadami projektowania,  
a potrzebami i wymagania-
mi mieszkańców. Projekt 
rewitalizacji obejmuje także 
historyczne obiekty, które 
mają zostać odtworzone: 
mostek z zachowaniem że-
liwnych odlewów, płasko-
rzeźby, czy tzw. „Kolosy 
Egipskie”. Podczas konsul-
tacji, byliśmy także świad-
kami dyskusji mieszkańców  
z projektantami odnośnie 
wyglądu zabytkowych 
obiektów znajdujących się 
w parku (tj. zabytkowej per-
goli). Mieszkańcy zgłosili 
także sprzeciw w spawie tuj, 
które zgodnie z planem re-
witalizacji mają zostać wy-
cięte.

Plany dotyczące Parku 
Miejskiego cały czas można 
oglądać w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Końskie. 
Wszelkie uwagi dotyczące 
kwestii planu rewitalizacji 
można zgłaszać zarówno 
drogą elektroniczną, jak  
i bezpośrednio w urzędzie.

KG
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Muzeum Ludowe  
w Fałkowie działa pod na-
zwą „Izby Tradycji im. 
Katarzyny i Euzebiusza 
Barańskich” przy Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
w Fałkowie i poświęcone 
jest dawnemu życiu miesz-
kańców okolicznych wio-
sek. Muzeum ma charakter 
skansenu, na który składają 
się dom mieszkalny (Dom 
Ludowy, Organistówka)   
i 3 budynki gospodarcze: 
stodoła, obora oraz kuźnia. 
W Muzeum zgromadzono 
maszyny rolnicze, warsztat 
stolarza, szewca, kowala 
oraz cieśli, warsztat tkac-
ki ukazujący drogę od lnu 
czy wełny po tkaninę. Sam 
Dom Ludowy składa się z 7 
izb, w których zgromadzono 
ponad 500 pozycji ekspona-
tów. Można zobaczyć w nim 
tradycyjny wystrój wiejskiej 

Krok od tradycji - 
Muzeum Ludowe 
w Fałkowie

gospodarczych starej Or-
ganistówki. W 2002 roku 
władze gminy poczyniły 
niezbędne remonty, m.in. 
naprawiono dach Organi-
stówki i budynku gospodar-
czego, ogrodzono otoczenie, 
uporządkowano wnętrza 
pomieszczeń i urządzono 
ekspozycję zbiorów zgro-
madzonych przez Państwa 
Barańskich. W urządzaniu 
placówki ogromnym wspar-
ciem okazało się społeczeń-
stwo Fałkowa i okolicznych 
miejscowości. Uroczyste 
otwarcie placówki odbyło 
się 15 sierpnia 2002 roku. 
W 2005 roku na teren Mu-
zeum przeniesiono z po-
bliskich Młotkowic kuźnię 
wraz z wyposażeniem. Na 
mocy Uchwały Rady Gmi-
ny z dnia 31 lipca 2006 roku 
„Izba Tradycji”  przeszła pod 
opiekę Gminnej Biblioteki 

chałupy czy wyposażenie 
kuchni wraz ze sprzętami 
gospodarstwa domowego; 
jest izba poświęcona histo-
rii Fałkowa,  instytucjom 
czy   ludziom   oraz okresom 
wojennym;  znajduje się 
również w nim galeria sztu-
ki ludowej z pracami m.in. 
rzeźbiarza Józefa Zganiacza 
czy malarki Ireny Zenki.  
W Domu zgromadzono  
również stare dokumenty. 

Inicjatorami powstania 
Muzeum Ludowego w Fał-
kowie byli emerytowani na-
uczyciele miejscowej szkoły 
podstawowej i społecznicy 
- Katarzyna i Euzebiusz Ba-
rańscy. W 2001 roku Urząd 
Gminy w Fałkowie za po-
średnictwem ks. Mariana 
Czajkowskiego zwrócił się 
do Kurii Diecezji Radom-
skiej o udostępnienie  domu 
mieszkalnego i zabudowań 

Fałków

Fałków to jedna z najstarszych osad miejskich w powiecie ko-
neckim. O prawa miejskie wystarała się u króla Kazimierza Wiel-
kiego rodzina Fałkowskich. Dzisiaj Fałków - siedziba gminy, jest 
niewielką miejscowością. Znajdują się tutaj ruiny zamku obron-
nego z XV w., funkcjonującego do potopu szwedzkiego. W tej 
urokliwej lokalizacji odkrywamy Muzeum Ludowe. „Izba Trady-
cji im. Katarzyny i Euzebiusza Barańskich” to historyczna perła 
regionu.

Publicznej w Fałkowie jako 
samorządowej instytucji 
kultury. Doceniając zasługi 
Państwa Barańskich w two-
rzenie Izby Tradycji, zebra-
nie eksponatów i udostęp-
nianie dla zwiedzających 
oraz z inicjatywy mieszkań-
ców Gminy Fałków, Izba 
Tradycji  uchwałą z dnia 10 
listopada 2014 roku zmieni-
ła nazwę na „Izbę Tradycji 
im. Katarzyny i Euzebiusza 
Barańskich”. W 2017 roku 
Muzeum rozpoczęło digita-
lizację zgromadzonych do-
kumentów.

Muzeum odwiedza rocz-
nie ok. 500 gości, głównie 

są to grupy szkole, przed-
szkolne oraz wycieczki,  
a także turyści i ludzie po-
szukujący własnych korzeni. 
W oparciu o zbiory muzeal-
ne napisano kilkanaście prac 
dyplomowych. Muzeum wy-
pożycza eksponaty na różne-
go rodzaju uroczystości oraz 
organizuje okolicznościowe 
wystawy. Wraz z Biblioteką 
organizuje cykl rękodzielni-
czych spotkań integrujących 
miejscowe społeczeństwo 
pod nazwą „Twórcza jesień 
w Bibliotece” i „Twórcza 
zima w Bibliotece”. Mu-
zeum prowadzi akcję pozy-
skiwania nowych zbiorów. 

Muzeum w Fałkowie to pe-
rełka naszego regionu, gdzie 
warto się wybrać wraz z całą 
rodziną. Dla młodszego po-
kolenia wizyta w tym miej-
scu może być cenną lekcją 
historii. 

Wszelkie informacje 
odnośnie funkcjonowania  
i dostępności eksponatów 
dla gości można uzyskać 
pod  bibliotecznym nume-
rem telefonu: 44 787 36 14 
lub 608 859 833. Muzeum 
udostępnia swoje zbiory nie-
odpłatnie. 

na podst. mat. AA

Fot. Dom Ludowy, jesień 2017 r. Kronika Muzeum/Aneta Ambroziak.



Ciasto orzechowe

Porcja dla 2 osób
Czas przygotowania 30 min 

Składniki: 
- 10 dużych pieczarek 
- 0,5 kg liści szpinaku
- 0,2 kg sera pleśniowego lub feta 
- 3 łyżki masła 

Sposób przygotowania:
Szpinak należy umyć i dokładnie odsączyć z wody. 
W przypadku mrożonego szpinaku, należy go  
w pierwszej kolejności odmrozić a następnie też od-
sączyć. Natomiast ser ucieramy na jednolitą masę 
i łączymy ze szpinakiem. Pieczarki obieramy i do 
każdej nakładamy przygotowany farsz serowo-szpi-
nakowy. Tak przygotowaną każdą pieczarkę zawija-
my dokładnie w wysmarowaną masłem folię alumi-
niową. Następnie pieczemy na dobrze rozgrzanym 
grillu przez ok. 10 minut. Po upieczeniu gorące 
pieczarki z farszem ze szpinaku i sera podajemy na 
stół.

Czas przygotowania: 30 min
Porcja dla: 3 osób

Składniki: 
- 2 marchewki
- 1 pietruszka
- 1 seler
- 2 papryki
- 1 jabłko
- 1 cukinia
- 1 bakłażan
- mały jogurt
- olej do smażenia
- przyprawy

Sposób przygotowania:
SMarchewki, pietruszkę i seler ugotować. Po wy-
stygnięciu obrać ze skórki. Jabłko zetrzeć na tarce. 
Paprykę, cukinię i bakłażana po pokrojeniu w pa-
ski, podsmażyć na oleju. Wszystkie przygotowane 
warzywa wymieszać, doprawić do smaku i polać 
jogurtem.

Pieczarki  
faszerowane 
szpinakiem

Sałatka 
wielowarzywna

Porady

Czas przygotowania ok. 40 min
Porcja dla 4 osób
Składniki (spód ciasta):
• 125 dag mąki 
• 10 dag cukru
• 10 dag margaryny
• 2 łyżki mleka
• 1 żółtko
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki (masa):
• 1 kostka margaryny
• 25 dag cukru
• 25 posiekanych orzechów włoskich
• 3 łyżki kokosu
• 2 cukry waniliowe
• 3 łyżki mleka

Szpinak

Do Europy szpinak zo-
stał przywieziony w XIV 
wieku, prawdopodobnie 
z południowo-zachodniej 
Azji. Pod koniec XIX wie-
ku ze szpinaku zaczęto 
przyrządzać wino do celów 
leczniczych. Wyróżnia się 
dwie grupy odmian szpina-
ku tj. letniego i zimowego. 
Obecnie uprawiany szpinak 
pochodzi od grupy szpinaku 
zimowego. Jest on rośliną 
jednoroczną z rodziny szar-
łatowatych. Walorem tego 
warzywa są niskie koszty 
uprawy i jego dostępność  
w zasadzie przez cały rok, 
czyli w okresach niedoboru 
świeżych innych warzyw. 
Szpinak stanowi bogate źró-

dło witamin, białka, błon-
nika, karotenoidów i soli 
mineralnych. Zawiera wita-
miny C, E, K, beta-karoten 
i witaminy z grupy B. Poza 
tym bogaty jest między inny-
mi w żelazo, potas, magnez 
i kwas foliowy. Liście tego 
warzywa wykazują właści-
wości antynowotworowe  
i chronią nasz organizm 
przed miażdżycą. Ten do-
broczynny wpływ zawdzię-
czany jest zawartości beta-
-karotenu, witaminy C oraz 
luteiny czyli przeciwutle-
niaczy. Natomiast zawarty 
w ich składzie magnez do-
datnio wpływa na funkcjo-
nowanie układu nerwowe-
go, wykazując właściwości 

uspakajające, czyli obniża-
jące skłonność do stresów. 
Zapobiega także zawrotom 
i bólom głowy. Ponadto za-
warty w dużych ilościach 
potas obniża ciśnienie krwi  
i współdziałając z magne-
zem, reguluje pracę ser-
ca. Z kolei zawarte łatwo 
przyswajalne żelazo, pełni 
bardzo ważną rolę w pro-
dukcji czerwonych ciałek 
krwi oraz transportuje tlen 
do organizmu. Ważną rolę 
odgrywają także zawar-
te w szpinaku witaminy,  
i tak witamina K wspomaga 
układ kostny oraz krzepnię-
cie krwi, witaminy z grupy 
B obniżają poziom chole-
sterolu we krwi a witamina 

Szpinak to warzywo liściaste, cieszące się dużą popularnością na 
całym świecie. Roślina ta posiada właściwości lecznicze a także 
wartości odżywcze. Bogata jest w witaminy i składniki mineral-
ne. 

E wpływa na opóźnienie 
procesów starzenia. Warto 
jednak zaznaczyć, że roślina 
ta zawiera także kwas szcza-
wiowy, który może powo-
dować tworzenie się kamicy 
szczawianowo-wapniowej 
i dlatego powinny unikać 
jego spożywania w nadmier-
nych ilościach osoby z ka-
micą nerkową. Szczawiany 
te utrudniają wykorzystanie 
wapnia, w połączeniu z nim 
tworzą trudno rozpuszczalne 
sole, czyli wpływają odwap-
niająco na organizm. Dlate-
go zalecane jest spożywanie 
tego warzywa w połącze-
niu z produktami bogatymi  
w wapń, czyli np. z jogurtem 
naturalnym, jajkami czy se-
rem. Warzywo to najlepiej 
spożywać w postaci świeżej 
- młode delikatne listki w ca-
łości, natomiast duże liście 
po usunięciu łodyżek, a nie-
kiedy większych nerwów. 
Często jest on składnikiem 
smacznych i zdrowych sa-
łatek w połączeniu z serami, 
np.: oscypkiem, parmeza-
nem, fetą czy serem pleśnio-
wym. Mogą też dobrze kom-
ponować się z owocami, np.: 
gruszkami, truskawkami, 
winogronami lub cytrusami. 
Przygotowaną taką sałatkę 
należy polać oliwą. Z liści 
szpinaku sporządza się także 
sosy, kanapki, desery oraz 
farsz do pierogów, naleśni-
ków i tart z kruchego ciasta. 
Nadaje się również do mro-
żenia w postaci rozdrobnio-
nej lub w całości. 

KK

Sposób przygotowania:

Zagnieść ciasto ze składników wchodzących w skład spodu 
ciasta. Następnie ciasto wstawić na godzinę do lodówki. Na 
posmarowaną tłuszczem blachę, wykładamy ciasto i podpie-
kamy w piekarniku przez 15 min. W tym czasie przygotowu-
jemy masę, tj. roztapiamy 1 kostkę margaryny z 25 dag cukru. 
Do tego dodajemy posiekane orzechy włoskie, kokos, cukry 
waniliowe i mleko. Wszystko razem dokładnie mieszamy  
i wylewamy na podpieczony spód ciasta. Całość pieczemy 
jeszcze ok. 20 min.
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Końskie, Gowarczów

Starachowice

Skarżysko-KamiennaKońskie

Skarżysko-Kamienna

Uwaga oszuści

Kontrabanda 
i narkotyki

Zapłacił za zakupy nie 
swoją kartą płatniczą

Miał „lepkie ręce”

Nielegalne gry 
hazardowe

7 lutego do jednego  
z mieszkań w Końskich 
weszła para, która chciała 
sprawdzić stan liczników. 
Właścicielka lokalu, 86-let-
nia kobieta, po ich wyjściu 
dostrzegła, że została okra-
dziona na około 30 000 zł.

Do podobnego zdarzenia 

Do mieszkania 47-lat-
ki zapukała policja, gdyż 
podejrzewano ją o posiada-
nie papierosów bez akcy-
zy. Kobieta od razu wyda-
ła 113 paczek papierosów  
i 3 kg krajanki tytoniowej.  
W mieszkaniu zajmowanym 
przez 47-latkę, funkcjona-
riusze zastali mężczyznę, 
który posiadał w kurtce wo-
reczek z  białym proszkiem. 
Wstępna identyfikacja wska-
zuje, że jest to amfetamina. 

Mieszkanka Skarżyska-
-Kamiennej pod koniec 
stycznia zgłosiła zgubienie 
bądź kradzież karty płat-
niczej. Według niej, ktoś 
posłużył się kartą, płacąc 
zbliżeniowo w sklepie. Poli-
cjanci przyjrzeli się sprawie 

9 lutego policjanci do-
stali zgłoszenie o kradzieży 
wiertarko-wkętarki. Nieda-
leko miejsca przestępstwa 
funkcjonariusze zauważyli 
mężczyznę, podejrzewane-
go w przeszłości o podob-
ne wykroczenia. Po rewizji 
osobistej okazało się, że jest 
on poszukiwanym spraw-
cą. Przyznał się również do 
innych kradzieży, których 
dokonał w ostatnim czasie. 
38-latek był już wcześniej 
poszukiwany do odbycia 
6 miesięcy aresztu za kra-
dzieże. Za popełnione czyny 
grozi mu do 5 lat więzienia.

AK

Policjanci z Kielc i Skar-
żyska 8 lutego w Skarżysku-
-Kamiennej skontrolowa-
li kilka lokali. W jednym  
z nich ujawniono 4 nielegal-
ne automaty do gier. Pod-

doszło także w Gowarczo-
wie. 65-latka wpuściła do 
domu kobietę, która chciała 
jej najpierw sprzedać ma-
szynę do szycia. Następnie 
zaczęła jej wróżyć. Korzy-
stając z nieuwagi właściciel-
ki, ukradła 3 000 zł.

Komenda Powiatowa 

W jego rzeczach znaleziono 
także wagę elektroniczną. 
Podczas rewizji lokalu zaj-
mowanego przez 44-latka, 
zabezpieczono spirytus bez 
polskiej akcyzy.

Kobiecie za posiadanie 
papierosów i krajanki tyto-
niowej grozi wysoka grzyw-
na, zaś mężczyźnie za posia-
danie nielegalnego alkoholu 
i narkotyków – do 3 lat wię-
zienia. 

IT

i wytypowali podejrzanego. 
Zatrzymany 8 lutego 41-la-
tek wyjaśnił, że kartę płat-
niczą znalazł w jednym ze 
sklepów na terenie miasta. 
Nie oddał jej jednak. Za-
miast tego w różnych skle-
pach kupował alkohol i inne 

czas rewizji pomieszczeń 
usługowych funkcjonariu-
sze zabezpieczyli pienią-
dze w kwocie 2 000 zł oraz 
butle gazowe, pochodzące 
najprawdopodobniej z kra-

Policji w Końskich zwraca 
się z prośbą do mieszkań-
ców powiatu, aby byli bar-
dzo ostrożni, przyjmując 
domokrążców i osoby poda-
jące się za inkasentów. 

IT

przedmioty na kwotę ponad 
600 zł. 

Za posłużenie się nie 
swoją kartą płatniczą miesz-
kańcowi Skarżyska grozi do 
10 lat więzienia.

AK

dzieży. Właścicielowi lokalu 
usługowego grozi do 3 lat 
więzienia oraz wysoki man-
dat.

MAT

Komenda Powiatowa Policji w Końskich apeluje do mieszkań-
ców miasta i powiatu o rozwagę podczas wizyt inkasentów lub 
domokrążców.

W domu 47-letniej mieszkanki Starachowic, policjanci zabezpie-
czyli paczki papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymali też męż-
czyznę, który posiadał narkotyki. Po rewizji w lokalu należącym 
do niego, znaleziono alkohol bez polskich znaków. Para została 
zatrzymana do wyjaśnienia.

Mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej został zatrzymany przez po-
licjantów po tym jak płacił nie swoją kartą płatniczą. Dokonał 
zakupów na łączną sumę około 600 zł. Grozi mu do 10 lat wię-
zienia.

Komenda Powiatowa Policji w Końskich zatrzymała mężczyznę 
odpowiedzialnego m. in. za kradzież telefonów komórkowych 
czy narzędzi. Przedmioty sprzedawał i zastawiał w lombardach.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą 
w Skarżysku-Kamiennej razem z  funkcjonariuszami Świętokrzy-
skiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach podjęli działania, 
aby ukrócić proceder związany z funkcjonowaniem nielegalnych 
gier hazardowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Kradzieży akumulato-
rów z budynku gospodarcze-
go przy szpitalu dokonano 
na terenie miasta na począt-
ku lutego. Kwota skradzio-
nego mienia to około 2 000 

Za kradzież akumulatorów z pomieszczenia gospodarczego, znaj-
dującego się na terenie szpitala, zatrzymano 30-letniego miesz-
kańca Skarżyska-Kamiennej.

zł. Policjanci z Wydziału 
Kryminalnego odnaleźli 
przedmioty na jednym ze 
skupów złomu. W związku 
z tym przestępstwem zatrzy-
mano 30-letniego mieszkań-

Włamanie
Skarżysko-Kamienna

ca Skarżyska-Kamiennej. 
Sprawca przyznał się do 
kradzieży. Trafił już do po-
licyjnego aresztu. Grozi mu 
nawet do 10 lat więzienia.

AK



Rozrywka

Wieści
Gazeta Regionalna
Adres redakcji:
26-200 Końskie
ul. Wojska Polskiego 3
tel. kom. 511 59 59 93
www.gazeta‒wiesci.pl
e‒mail: wam‒michalak@post.pl, redakcja@gazeta‒wiesci.pl, reklama@gazeta‒wiesci.pl

Wydawca:
P.W. WAM PRESS Sp. z o.o.

Wojciech Adam Michalak ‒ redaktor naczelny
Justyna Pająk ‒ sekretarz redakcji

Katarzyna Baranowska-Giza - redaktor prowadząca 
Alicja Kifer

www.gazeta-wiesci.pl W Wieści 11
Wodnik 21.01–19.02

Jeśli prowa-
dzisz biznes, to 
możesz liczyć 
na zyski. Sytu-
acja materialna 

wyraźnie się poprawi.  
Osoby szukające pracy wresz-
cie ją otrzymają, jeśli oczy-
wiście wykażą się inicjatywą. 
Rodzina mile cię zaskoczy 
swoją troską i lojalnością.   

 Ryby 20.02–20.03

Uwierzysz 
wreszcie  
w swoje możli-
wości  

i nabierzesz pewności siebie. 
To ułatwi ci pogodzenie obo-
wiązków domowych i spraw 
zawodowych. Warto pomyśleć 
o zasłużonym wakacyjnym  
wypoczynku w doborowym 
towarzystwie.  

Baran 21.03–20.04

Odniesione 
sukcesy będą 
wynikiem dobrej 
organizacji  
i rzetelnej 

pracy. Jednak należy zacho-
wać ostrożność w sprawach 
finansowych. W związkach 
harmonia, ale uczucia należy 
ciągle pielęgnować. 

Byk 21.04–20.05

Działaj ostrożnie, 
bo nie wszyscy 
są ci przychylni 
w realizowaniu 
zamierzonych 

przedsięwzięć. Nowatorskie 
pomysły nie zawsze przełożo-
nym się spodobają. W życiu 
osobistym szczęście będzie ci 
sprzyjać.
  

Bliźnięta 21.05–21.06 

Poczujesz satys-
fakcję z osiąga-
nych wyników  

w pracy. Szef doceni to pre-
mią lub awansem. Najbliższy 
czas będzie obfitował w 
rodzinne spotkania. Uważaj 
na zimowe infekcje i zacho-
waj większą ostrożność za 
kierownicą.
     

Rak 22.06–22.07

Dla osób spod 
znaku Raka 
to dobry czas 
na podjęcie 

odważnych decyzji. Wszystko 
będzie układać się zgodnie z 
założonym planem. Ulegną 
wyraźnej poprawie relacje w 
życiu rodzinnym. Przyczy-

nią się do tego niewątpliwie 
wspólne wyjazdy z rodziną.
  

Lew 23.07–23.08 

W niedługim 
czasie uporasz 
się wreszcie 
z zaległymi 

sprawami, które nie dają ci 
spokoju. Czeka cię przypływ 
większej gotówki, więc można 
będzie z zakupami trochę po-
szaleć. Koniecznie pamiętaj o 
czynnym relaksie dla zdrowia 
i urody. 

Panna 24.08–23.09

Wykorzystaj roz-
pierającą cię ener-
gię i optymistyczne 
nastawienie do 
świata, a większość 

spraw z sukcesem załatwisz 
od ręki. Zawsze możesz liczyć 
na wsparcie i zrozumienie 
swoich bliskich. W życiu 
osobistym dobra passa.
 

Waga 24.09-23.10

Rozrzutność 
finansowa w tym 
wypadku nie po-
płaca. Decyzje in-
westycyjne należy 

bardzo dokładnie przeanalizo-
wać, bo co nagle, to po diable. 
Ciesz się z sukcesów zawo-
dowych a ta radość udzieli się 
również twojej rodzinie.     

 
Skorpion 24.10–22.11

   
W najbliższym 
czasie życie 
nabierze tempa. 
Zaległe sprawy 
zawodowe do-

czekają się wreszcie finału. To 
także wspaniały czas na wy-
poczynek, rozrywki i zabawy. 
Przeżyjesz wiele radosnych 
dni w gronie przyjaznych ci 
osób.  
    

Strzelec 23.11–21.12
 

Dla singli na 
horyzoncie 
nowa i interesu-
jąca znajomość. 

Będziecie się rozumieć i wza-
jemnie wspierać. Natomiast 
osoby będące w związku mają 
szansę na odnowienie dobrych 
relacji partnerskich i załago-
dzenie nieporozumień. 

Koziorożec 22.12–20.01

Fortuna będzie 
ci sprzyjać. 
Wykorzystaj ten 
okres, bo taka 
okazja drugi raz 

może się nie  powtórzyć. Sko-
rzystaj z pomocy zaufanych 
przyjaciół, na których możesz 
liczyć. Nie zaniedbuj zdrowia, 
bo ono jest najważniejsze.

Wróżka Amanda

HOROSKOP SUDOKU

Humor
Stoją dwie blondynki na przystanku i czekają 
na autobus. Autobus podjeżdża, a one podcho-

dzą do drzwi kierowcy i jedna się pyta:
- Dojadę tym autobusem do Centrum?

- Nie - odpowiada kierowca.
- A ja?- pyta druga. 

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty 

męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej 
na dwór i umyła samochód... 

Rozmowa kwalifikacyjna:
- Proszę wymienić swoją 1 mocną cechę.

- Jestem wytrwały.
- Dziękuję, skontaktujemy się z panem póź-

niej.
- Zaczekam tutaj. 

Jakie są trzy największe kłamstwa studenta?
- Od jutra nie piję.
- Od jutra się uczę.

- Dziękuję, nie jestem głodny.

Dyrektor do sekretarki:
- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy noc-

nego stróża?
- Dałam.

- I jaki efekt?
- Natychmiastowy... Ostatniej nocy okradzio-

no nasz magazyn. 
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