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Co dalej z hałdą?
Ponad pół roku trwały czynności śledcze, prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, w sprawie hałdy zawierającej
odpady poprodukcyjne po ZM Zamtal.
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Wysokie podwyżki
w koneckim szpitalu
Ruszyła lawina roszczeń płacowych lekarzy specjalistów w całej
Polsce po tym, jak nowy minister zdrowia ugiął się pod presją
lekarzy rezydentów i zaproponował im wynagrodzenie brutto
w kwocie 6.000zł.

Szerzej str. 2

Końskie

Minister Edukacji
w koneckim liceum

Szerzej str. 4

W II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich gościła minister
edukacji A.Zalewska wraz z wojewodą A.Wojtyszek i kuratorem
oświaty K.Mądzikiem.

Skarżysko-Kamienna

Ukradł perfumy
W Skarżysku-Kamiennej policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży perfum z jednej z drogerii położonej na terenie miasta. Podczas weryfikacji danych osobowych zatrzymanego, okazało się,
że jest on poszukiwany do odbycia kary więzienia.
Szerzej str. 5
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2 Wieści

Wydarzenia

W

www.gazeta-wiesci.pl

Końskie

Radoszyce

Wiosno, gdzie jesteś? Co dalej z hałdą?

Ponad pół roku trwały czynności śledcze, prowadzone przez ProBurmistrz miasta Radoszyc Piotr Pękala z przedszkolakami kuraturę Okręgową w Tarnowie, w sprawie hałdy zawierającej
w Wiośnie odganiali zimę.
odpady poprodukcyjne po ZM Zamtal.
Prokuratura, prawdopodobnie na podstawie przede
wszystkim prowadzonych
podsłuchów telefonicznych,
postawiła jednej osobie, tj.
Jerzemu Ś. zarzut płatnej
protekcji. Miał on tak wpłynąć na władze samorządowe
miasta, aby przetarg wygrała
firma, która obiecała później
powołanie Jerzego Ś. na prezesa spółki mającej się zająć
porządkowaniem terenu, na
którym znajduje się hałda.
Prezes miał otrzymywać od
konsorcjum wynagrodzenie
w wysokości 12.000zł. Ale
przez okres, w którym pełnił
tę funkcję, aż do zatrzymania przez CBŚ, jego wyna-

Burmistrzowi Radoszyc
w Wiośnie towarzyszyli:
członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Agata Binkowska, przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Jankowski, dyrektor
przedszkola samorządowego w Radoszycach z siedzibą
w Grodzisku Elżbietą Popiel i nauczyciele. Razem
z ponad setką maluchów
odganiali zimę i zapraszali
wiosnę, by zechciała zagościć na dłużej. Przedszkolaki ubrane były w barwne,

kolorowe stroje. Za namową
nauczycielek śpiewały i tańczyły, by tym samym udobruchać nadchodzącą powoli wiosnę. Dodatkowo dzieci
mogły skorzystać z kapsuły 5D, która stanowiła nie
lada atrakcję dla maluchów.
Podczas obchodu powitania
wiosny podziwiano też przystanek w tej miejscowości,
którą młodzież z Radoszyc
pomalowała na radosne,
żywe kolory. Modernizacja
przystanku była możliwa
przez realizację projektu

grodzenie wynosiło zaledwie około 500zł.
Przez około pięć miesięcy Prokuratura przesłuchała kilkunastu świadków,
między innymi burmistrza,
jego zastępcę, naczelnika
wydziału UMiG, dyrektora
MOPS oraz radnych RM.
Nikomu jednak już nie postawiono zarzutów. Jedynie
jeden z przedsiębiorców,
a mianowicie Marek R. ma
mieć postawiony zarzut,
ale póki co Prokuratura nie
może tego uczynić, ponieważ podejrzewany ukrywa
się przed wymiarem sprawiedliwości już od kilku
miesięcy.

Akt oskarżenia przeciwko Jerzemu Ś. trafił już do
Sądu Rejonowego w Końskich, który wyznaczył termin rozprawy pod koniec
kwietnia br. Powołał także
świadków, w tym burmistrza
i jego zastępcę.
Nie wiadomo jednak,
czy rozprawa w tym terminie się odbędzie, ponieważ
Jerzy Ś. przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Jednym z dowodów
w sprawie, jakie ma przedstawić obrona, będzie prawdopodobnie program ITV
Końskie „Życie na gorąco”
mówiący o sprawie hałdy...
Andrzej Zdunek

„Artistics stops, czyli artystyczne przystanki w gminie
Radoszyce”, wykonywany
w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Pod koniec tego uroczystego dnia sołtys wsi Wiosna
Stanisław Słowik tradycyjnie już wrzucił marzannę
do rzeki Czarnej Koneckiej,
czym symbolicznie pożegnał zimę.
KG
fot. Hubert Gołos
Reklama
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Nowe wiosenne
inwestycje
drogowe

Gmina Gowarczów podpisała umowy na 3
duże inwestycje drogowe w: Rudzie Białaczowskiej, Brzeźnicy i Borowcu.
Wójt gminy Gowarczów
podpisał umowę z firmą wyłonioną w wyniku przetargu
o remont drogi w miejscowościach Ruda Białaczowska, Brzeźnica i Borowiec.
Zakład Budowlano-Drogowy „Dukt” z Nowin podjął się inwestycji wymiany
nawierzchni za łączną sumę
około 4 000 00 zł. Prace budowlane potrwają do końca
czerwca. W Rudzie Białaczowskiej zostanie odnoReklama

Relacje

wiony odcinek drogi o długości 100 m, w Brzeźnicy
– 450 m, a w Borowcu – na
długości niecałych 600 m.
Ponadto, jak informuje
zastępca wójta gminy Gowarczów, Marzena Dziewit
– niedługo ogłoszone zostaną nowe przetargi drogowe,
m. in. obejmujące ul. Wojska Polskiego, Kościuszki
i Stanisława Żuka.
AK
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Wysokie podwyżki
w koneckim szpitalu

Końskie

Konflikt na koneckiej
pływalni

Konflikt na pływalni pomiędzy częścią pracowników, których
mocno wspiera przewodniczący Międzyzakładowej Komisji
NSZZ „S”, a dyrektorem A.Mijasem nadal trwa.
mówiąc, że nie jest to żadna
inwigilacja, a montaż kamer
w miejscu gdzie znajduje się
woda jest legalny i wpływa
na bezpieczeństwo, zarówno
kąpiących się, jak i pracowników.
Ten spór przerwał burmistrz, który zadeklarował,
że niebawem uda się na pływalnię aby z bliska przyjrzeć się konfliktowi i doprowadzić do jego ugaszenia.
anzet

fot. Hubert Gołos
Dał on o sobie znów znać
na jednej z kolejnych sesji
RM. Kiedy na porządku obrad stanął projekt uchwały
o dofinansowanie pływalni,
wybuchła burzliwa dyskusja, podczas której bardzo
ostro przeciwko takiej decyzji wypowiedział się radny
i jednocześnie przew. NSZZ”S”A.Kosierkiewicz.
Zarzucał on dyrektorowi
niegospodarność i inwigilowanie pracowników pływalni poprzez zamontowanie
monitoringu. Uważa on, że
są to działania niezgodne
z prawem.
Dyrektor A.Mijas natomiast odpierał te zarzuty

fot. Hubert Gołos

Ruszyła lawina roszczeń płacowych lekarzy specjalistów w całej
Polsce po tym, jak nowy minister zdrowia ugiął się pod presją
lekarzy rezydentów i zaproponował im wynagrodzenie brutto
w kwocie 6.000zł.
Argumentacja specjalistów była prosta i zrozumiała: - Dlaczego rezydenci /
młodzi lekarze / mają mieć
wynagrodzenie takie
jak
my?
Rozpoczęły się naciski
na dyrektorów lecznic – także i w świętokrzyskim. Dyrektor koneckiego szpitala
dr W.Przybylski zwrócił się
z problemem do organu prowadzącego, czyli starostwa.
Koneccy lekarze specjaliści
zażądali podwyższenia wynagrodzeń o 3000zł brutto.
Reklama

fot. Hubert Gołos

Dyrektor na te warunki był
zmuszony przystać. Natomiast radni i zarząd powiatu
nie zaakceptowali tak wysokich żądań. Mimo to dyrektor ZOZ zgodził się na takie
warunki lekarzy obawiając
się, iż mogą oni odejść od
łóżek pacjentów pozbawiając ich opieki medycznej.
Należy gwoli ścisłości dodać, że kompetencje kadrowe i płacowe w stosunku do
pracowników szpitala posiada wyłącznie dyrektor. Starostwo natomiast ma takie

kompetencje tylko w stosunku do dyrektora.
Od 1 lutego br. lekarze specjaliści w koneckim
ZOZ zarabiają miesięcznie
9.000zł brutto.
Kilka dni temu Wojewoda w trybie nadzorczym
uchyliła w całości uchwałę
Rady Powiatu w sprawie nie
wyrażenia zgody na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy o kwotę 3.000zł.
az
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Końskie

Minister Edukacji w koneckim liceum

W II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich gościła minister edukacji A.Zalewska wraz z wojewodą A.Wojtyszek i kuratorem oświaty K.Mądzikiem.

fot. Hubert Gołos
Pani minister zawitała
do szkoły na własną prośbę, w związku z sukcesami
uczniów na olimpiadach
przedmiotowych, a w szczególności matematycznych.
To właśnie uczniowie
będący uczestnikami koła
matematycznego, które pro-

wadzi nauczyciel P.Duda, są
laureatami wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad.
W roku ubiegłym uczeń
M.Duda, syn nauczyciela
matematyki zdobył brązowy medal i trzecie miejsce
na światowej olimpiadzie

w Rio de Janeiro w Brazylii.
Goście
uczestniczyli
w zajęciach koła matematycznego, a następnie - już
bez udziału dziennikarzy,
spotkali się z nauczycielami
szkoły.

fot. Hubert Gołos

Andrzej Zdunek

Końskie

Malarstwo w „Kaesemku”

Klub Osiedlowy „Kaesemek” zorganizował kolejny wernisaż wystawy. Tym razem było to malarstwo. Tytuł wystawy - „3 x kolor”.
Wystawa zawiera ponad
dwadzieścia prac malarskich
– niezwykle barwnych i intrygujących. Niektóre z nich
przypominają obrazy kubistów i Picassa.
Prace reprezentowane

są przez trzech artystów:
Waldemara Żuchnickiego, który tak mówi o sobie:
-Dlaczego maluję? Co maluję? Dlaczego tak maluję?
Trudno to wyrazić słowami.
Te pytania stawiam sobie od

lat, każdego dnia...
Michała Porębę, który
mówi: - W mojej twórczości odnaleźć można różne
dziedziny sztuk wizualnych,
najbardziej jednak wolny
czuję się w malarstwie...

fot. Hubert Gołos

fot. Hubert Gołos

oraz Waldemara Kozuba:
- Podstawowym motywem,
niezmiennym od początku
mojej twórczej działalności
jest natura, służąca jako

źródło powstałych kreacji
malarskich...
Wystawę można jeszcze
oglądać do 16 kwietnia br.
w dniach i godzinach pracy

klubu.
W imieniu organizatorów i autorów serdecznie
zapraszamy.
MAT
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W kadrze uchwycone

fot. Hubert Gołos

Konecka biblioteka zaprosiła miłośników fotografii na wystawę uczniów i absolwentów Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli.
Reklama

Wystawa jest ukoronowaniem dziesięcioletniego
funkcjonowania przy placówce Klubu Fotograficznego „Kadr”, utworzonego
z inicjatywy nauczycieli:
Justyny
Soi-Sadowskiej,
Roberta Bodziocha i Pawła
Grota.
Wystawa zgromadziła

ponad sto fotografii, wśród
których dominuje tematyka
przyrody i człowieka. Przyroda pokazana jest zarówno
w ujęciu pejzażowym, jak
też w technice makrofotografii.
Wielu autorów prezentowanych prac zostało
laureatami konkursów fo-

tograficznych, zarówno na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim.
Wystawę można oglądać
w dniach i godzinach pracy
biblioteki.
anzet

fot. Hubert Gołos
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Końskie

Udane Spotkanie
Tradycyjnie już, około 300 osób uczestniczyło
w Centrum Kongresowo
– Bankietowym „Markiz”
w Końskich w uroczystości
z okazji Dnia Kobiet zorganizowanej przez konecki
zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego.Podobnie jak
w roku ubiegłym,współorReklama

ganizatorem spotkania był
poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski. Gospodarzami wydarzenia byli starosta Bogdan
Soboń i sekretarz zarządu
powiatowego PSL Mariusz Fabiszewski. Życzenia paniom składali także:
Adam Jarubas marszałek

województwa świętokrzyskiego, euro poseł Czesław
Siekierski, sekretarz zarządu wojewódzkiego PSL
Krzysztof Marwicki,radny
sejmiku
wojewódzkiego
Wiesław Stępień,przewodniczący Rady Powiatu Marian
Król i jedyna kobieta wśród
składających życzenia

Agata Binkowska-członkini Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego.
Bardzo się cieszę, że tak
wielu członków Polskiego
Stronnictwa Ludowego, naszych przyjaciół zareagowało na nasze zaproszenie
– mówił szef powiatowy
ludowców Bogdan Soboń.

– Mam serdeczną nadzieję, że nasze kochane panie
będą się znakomicie bawić
odpoczywając od trudów
codzienności.
O tym spotkaniu tak
mówił Adam Jarubas -Marszałek Województwa Świętokrzyskiego „ ...Jedno
z
najmilszych
spotkań

w roku, to te na Dzień Kobiet-dziś spotkania w Końskich . Dziękuje za to Co
robicie na co dzień- w rodzinach, społecznościach lokalnych tam gdzie pracujecie
gdzie spełniacie się jako
matki, żony, liderki i inspiratorki dnia codziennego.... „
MAT
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Test: Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 125 KM

Kompaktowo i wygodnie

Nową generacją Fiesty Ford przypomina o istnieniu segmentu małych kompaktów. Nie
tylko przypomina, ale i udowadnia, że zapatrzony w SUVy współczesny świat potrzebuje takich samochodów.

Nowa generacja
Premiera
najnowszej,
siódmej generacji Fiesty
miała miejsce w 2017 r.
Oglądając nowy pojazd wiele osób miało jednak coś
w rodzaju deja vu. Nowa
Fiesta jest bardzo podobna
do poprzedniej, zwłaszcza
do wersji poliftingowej, produkowanej od 2012 r. Właśnie wtedy światu spodobał się rozłożysty przedni
grill przypominający atrapę
chłodnicy Astona Martina.
Był to zabieg stylistyczny wcześniej nie widziany
w segmencie małych kompaktów. Nowa Fiesta również dysponuje dużym grillem, którego kształt został
jednak nieco zmieniony.
Międzygeneracyjne różnice
dotyczące kształtu nadwozia
nie są widoczne na pierwszy rzut oka, zwłaszcza dla
osób, które rzadko mają do
czynienia z Fordami. Aż
trudno uwierzyć, że jest to
auto zbudowane całkowicie
od nowa.
Więcej zmian zaobserwujemy we wnętrzu.
Przypomina ono teraz kabiny innych nowych modeli Forda. Mamy masywną
kierownicę, ekran dotykowy, inny układ nawiewów
oraz chromowane wstawki.

W zależności od wersji,
możemy teraz wybierać elementy wyposażenia dodatkowego wcześniej zarezerwowane w Fordzie dla aut
większych. Nie mówimy tu
o takich oczywistościach jak
np. kamera cofania. Nabywcy Fiesty mogą zamówić ją
z adaptacyjnym tempomatem, systemem monitorowania koncentracji kierowcy czy świetnym audio.
W moim odczuciu, główną zaletą Fiesty jest jednak
komfort jazdy tym samochodem.
Jak jeździ nowa Fiesta?
Czy współcześni kierowcy oczekują od samochodów
wyłącznie dużej przestrzeni
wewnątrz oraz łatwego parkowania na krawężnikach?
W tym zakresie Fiesta nie
będzie rywalizować z SUVami i crossoverami. Jeśli
jednak kierowca przyzwyczajony do wchodzenia do
auta jak po schodach zajmie
już jakoś miejsce za kierownicą Fiesty i wyreguluje wysokość fotela, by za chwilę
nie uderzyć się czołem
w podsufitkę (sprawdzone), z pewnością polubi ten
samochód. Fiesta oferuje
bardzo dobrą ergonomię we
wnętrzu. Wszystko, czego

potrzebujemy mamy na wyciągnięcie ręki, bez odrywania pleców od wygodnego
fotela. Świetnie sprawdza
się układ kierowniczy, dzięki czemu w aucie czujemy
się bezpiecznie na wszystkich zakrętach. Znaczenie
ma tu zapewne także aerodynamiczna sylwetka auta
i nisko położony środek
ciężkości. Komfortowo pracuje także zawieszenie, któ-

re nie jest ani twarde, ani też
przesadnie miękkie. Mimo
stosunkowo
niewielkich
rozmiarów auta i położonej
pod sporym kątem przedniej
szyby, kierowca nie czuje się
przytłoczony, a nawet długa
podróż nie męczy. Również
za sprawą solidnego wyciszenia kabiny. Na tylnym
rzędzie siedzeń jest całkiem
dużo miejsca, oczywiście
jak na segment B.

www.gazeta-wiesci.pl

Testowaną Fiestę wyposażono w trzycylindrowy,
litrowy, turbodoładowany
silnik benzynowy 1.0 EcoBoost w wersji 125-konnej. Wiele już powiedziano
i napisano o tej jednostce.
Mogę tylko po raz kolejny potwierdzić, że jest ona
bardzo dobrze wyważona,
pracuje kulturalnie i potrafi
spalać mało paliwa. Potrafi,
gdyż widełki możliwych do
uzyskania wyników spalania
są tu bardzo szerokie. Na
mojej stałej trasie testowej
(miasto, trasa, drogi gruntowe) Ford spalił 6,5 litra na
100 km (mimo bardzo mroźnych warunków). To wynik
przyzwoity jak na segment
B, ale uzyskany w warunkach, w których silnik nie
był szczególnie wysilany.
Maksymalny moment obrotowy mały EcoBoost osiąga
już od 1400 obr./min. Silnik
sprzężono z sześciobiegową
skrzynią, co ułatwia ekonomiczną jazdę. Jeżeli jednak
komuś w ogóle nie zależy na
niskim spalaniu, może „wykręcić” nawet wynik przekraczający 10 l na 100 km.
Fiesta z EcoBoostem potrafi
się rozpędzać, jej prędkość
maksymalna to aż 195 km/h.
Wraz z osiąganiem coraz
wyższych wskazań licznika spalanie drastycznie
wzrasta. Nie o litr czy dwa,
jak to ma zwykle miejsce
w przypadku silników wolnossących, ale o znacznie
więcej. Reasumując, wie-

lokrotnie nagradzany silnik
1.0 EcoBoost z pewnością
czyni auto bardziej wszechstronnym. Fiesta może być
ekonomicznym autem dla
starszego pana jak i prawie
sportowym wozem dla dynamicznego millenialsa.
Cena Fiesty
Cennikowo nowa Fiesta
startuje od nieco ponad 46
tys. zł za ubogo wyposażoną wersję z małym, wolnossącym silnikiem o mocy
70 KM. Można wybrać
także o 15 KM mocniejszą
wersję jednostki lub jedną
z czterech dostępnych wersji
EcoBoosta. Ofertę uzupełnia jeden diesel 1.5 TDCI
o mocy 85 KM. Za dobrze
wyposażoną wersję z mocniejszym silnikiem zapłacimy ponad 70 tys. zł, co jest
już kwotą wysoką jak na
samochód tych rozmiarów.
Nie przewiduję zatem dobrej
sprzedaży najwyższych wersji wyposażenia Fiesty, acz
szkoda, gdyż gwarantują one
komfort rzadko spotykany
w segmencie B. Fiesta wydaje się skazana na rynkowy
sukces, gdyż jest samochodem bardzo uniwersalnym
i wygodnym. Podczas zastanawiania się nad wyborem nowego auta, nikt nie
powinien skreślać jej tylko
dlatego, że nie jest modnym
SUVem..
Witold Hańczka
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Pieczeń rzymska z jajkiem przepiórczym, serwowana ze śliwką kalifornijską
marynowaną w kawie żołędziowej i musem chrzanowym
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Porcja: 2 keksówki
Czas przygotowania 1,5 godz.
Pieczeń:

- 1,5 kg surowej białej kiełbasy
- 150 g bułki tartej + dodatkowa do oprószenia foremek
- 200 ml mleka
- 3 łyżki oleju
- 2 cebule
- 4 ząbki czosnku
- 3 jajka
- 1,5 łyżeczki soli
- 1 łyżeczka mielonego czarnego pieprzu
- 1,5 łyżeczki mielonej słodkiej papryki
- 1 pęczek natki pietruszki
- 24 jajka przepiórcze

Sposób przygotowania:

Zagotować wodę w rondelku, dodać jajka przepiórcze i gotować przez 4 minuty. Po tym czasie odcedzić jajka i przelać zimną wodą, żeby się ostudziły.
Delikatnie obrać ze skorupek. Bułkę tartą namoczyć w mleku przez 15 minut. Cebulę i czosnek drobno pokroić. Na patelni rozgrzać olej, zmniejszyć
ogień i zeszklić cebulę wraz z czosnkiem. Drobno pokroić natkę pietruszki. Wymieszać mięso z kiełbasy, cebulę, czosnek, namoczoną bułkę tartą, natkę pietruszki
i przyprawy. Dodać surowe jajka, dobrze wymieszać. Dwie keksówki wysmarować odrobiną oleju i wysypać bułką tartą. Do foremek przełożyć ½ masy mięsnej,
wyrównać. Na środku ciasno ułożyć jajka przepiórcze. Przykryć resztą masy, wyrównać. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 175C na około 60 minut. Wystudzić,
wyjąć z foremek.

Kremowa zalewajka z wędzonym kurczakiem, śliwką
kalifornijską i twarogiem
Czas przygotowania 1,5 godz.
Składniki:
- 1,5 kg wędzonego kurczaka
- 1 kg marchewki
- 5 łodyg selera naciowego
- 1 seler korzeniowy
- Zielone części z 4 porów
- 2 cebule
- 1 główka czosnku
- 5 liści laurowych
- 4 owoce jałowca
- 100 g śliwek kalifornijskich
- 8 ziarenek ziela angielskiego
- 2l śmietany do gotowania
- 1 kg ziemniaków
- 30 g suszonych grzybów
- 4 łyżki suszonego majeranku
- 750 ml - 1l zakwasu na barszcz
- Sól I pieprz do smaku
Sposób przygotowania:
Warzywa umyć i obrać, umieścić w dużym garnku. Do garnka dodać także kurczaka, liście laurowe, śliwki,
ziele angielskie i jałowca. Dodać 2l wody. Zagotować. Gotować na dużym ogniu przez 45 minut. Po tym
czasie odcedzić wywar. Kurczaka ostudzić, a następnie obrać mięso z kości. Ziemniaki obrać, umyć i pokroić
w kostkę. Do wywaru dodać ziemniaki, grzyby, śmietanę do gotowania i majeranek. Gotować aż ziemniaki
będą miękkie. Dodać zakwas na barszcz, zagotować. Zmiksować blenderem. Dodać obranego z kości kurczaka. Gotować przez kolejne 10 minut. Doprawić solą i pieprzem.
Do podania:
- 200 g śliwek kalifornijskich
- 500 g twarogu
- Świeży majeranek
Drobno pokroić śliwki. Twaróg pokruszyć. Listki majeranku obrać z łodyg. Na dnie misek ułożyć twaróg
i śliwki. Zalać gorącą zupą. Udekorować listkami majeranku.

Marynowane
śliwki kalifornijskie
Składniki:
- 20 śliwek kalifornijskich
- 100 g kawy żołędziowej
- 150 ml wody
- 50 ml octu z czerwonego wina
- 50 g miodu
- 4 goździki
- 1 laska cynamonu
Sposób przygotowania:
W rondelku umieścić wszystkie składniki poza śliwkami. Zagotować, dodać śliwki, gotować przez 3
minuty. Zdjąć z ognia. Zostawić śliwki w rondelku
do przestudzenia.

Mus chrzanowy
Składniki:
- 125 ml śmietanki kremówki
- 125 g serka Philadelphia
- 1 łyżka chrzanu
- Szczypta soli
Sposób przygotowania:
Ubić śmietanę na sztywno. Dodać serek, chrzan
i sól, dobrze wymieszać. Schłodzić w lodówce.
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Kryminalne

Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna

Ukradł perfumy

Diler ekstazy
i marihuany
zatrzymany

W Skarżysku-Kamiennej policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży
perfum z jednej z drogerii położonej na terenie miasta. Podczas
weryfikacji danych osobowych zatrzymanego, okazało się, że
jest on poszukiwany do odbycia kary więzienia.

W Skarżysku-Kamiennej funkcjonariusze policji zatrzymali podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna
posiadał 55 pigułek i porcję suszu. Może trafić do więzienia nawet na 3 lata.

21 marca w jednej ze
skarżyskich drogerii doszło do kradzieży perfum
o wartości 560 zł. Sprawca
skorzystał z nieuwagi sprzedawcy. Przybyli na miejsce

policjanci z Wydziału Kryminalnego szybko ustalili kto dokonał kradzieży.
Zatrzymanym okazał się
30-letni mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej. Dodat-

kowo wyszło na jaw, że nie
stawił się do odbycia kary
więzienia, za co był poszukiwany.
Za kradzież grozi mu do
5 lat więzienia.
AK

Końskie

Kradzież nie popłaca

Komenda Powiatowa Policji w Końskich 15 marca zatrzymała za
kradzież alkoholu 32-latka, który oddalił się z miejsca zdarzenia.
Okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary aresztu za popełnione oszustwo.
Funkcjonariusze
po
przyjęciu zgłoszenia kradzieży alkoholu w jednym
ze sklepów na terenie Końskich, przyjechali na miejsce, gdzie przystąpili do
standardowych czynności.

Po ich wykonaniu, wrócili
na patrol. Podczas dalszej
służby, zauważyli mężczyznę, którego opis zgadzał się
z poszukiwanym za kradzież
alkoholu. Policjanci zatrzymali 32-latka, który miał

przy sobie zrabowany towar.
Po dokładnym sprawdzeniu zatrzymanego, okazało
się, że jest on poszukiwany
przez sąd do odbycia 2 lat
i 6 miesięcy kary więzieniat.
MAT

Starachowice

15 marca na jednej z ulic
Skarżyska-Kamiennej policjanci wytypowali do wylegitymowania mężczyznę.
Gdy zobaczył zbliżających
się funkcjonariuszy, zaczął
uciekać. Po przeszukaniu
zatrzymanego okazało się,

że ma on przy sobie znaczne ilości pigułek ekstazy
i porcję zielonego suszu,
który zidentyfikowany został jako marihuana. 35-letni
mieszkaniec Skarżyska-Kościelnego był dodatkowo
poszukiwany do odbycia

kary więzienia w wymiarze
6 miesięcy. Został już przewieziony do aresztu.
Za posiadanie narkotyków grozi mu dodatkowo 3
lata więzienia..
AK

Końskie

Uszkodził samochód
i uciekł

Ujęli złodzieja
pieniędzy

28-latek z Szydłowca został zatrzymany przez jednostkę policji w
Skarżysku-Kamiennej za kradzież 5 000 zł. Za ten czyn grozi mu
do 5 lat więzienia.
Na początku marca nieznany sprawca ukradł 5 000
zł 67-latce ze Starachowic.
Do kradzieży doszło w jej
mieszkaniu. Sprawą zajęli
się policjanci, którzy usta-

lili kto stoi za rabunkiem.
Okazał się nim 28-latek z
Szydłowca, karany w przeszłości za podobne przestępstwa.
Mężczyzna został zatrzy-

many i osadzony w areszcie.
Za kradzież grozi mu do 5
lat więzienia.
AK

Końskie

Wypadek na pasach

23 marca na terenie miasta Końskich 24-latek kopnął przejeżdżający osiedlową ulicą samochód osobowy, przez co uległ on 21 marca na jednym z oznakowanych przejść dla pieszych doszło
uszkodzeniu. Został zatrzymany przez policjantów, którzy patro- do wypadku. Kierująca pojazdem Toyota potrąciła przechodzącą
lowali teren.
przez pasy kobietę.
Po południu 23 marca
dyżurny koneckiej policji
otrzymał zgłoszenie o nieznanym sprawcy, który miał
uszkodzić jadący samochód
marki Nissan. Nieznany
sprawca kopnął auto, gdy

przejeżdżało ulicą osiedlową. Wezwani na miejsce
funkcjonariusze oszacowali
straty na 3 000 zł. Podczas
patrolowania ulic miasta
stróże prawa zauważyli
uciekającego przed nimi

młodego mężczyznę. Na komendzie 24-latek tłumaczył
swój czyn stresem i zdenerwowaniem.
Za popełniony czyn grozi mu do 5 lat więzienia.
IT

59-latka
przechodziła
przez pasy, kiedy wjechał
w nią samochód. Przybyli
na miejsce zdarzenia policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego szybko ustalili,
że sprawczynią jest kierują-

ca samochodem mieszkanka Radoszyc. Żadna z kobiet nie znajdowała się pod
wpływem alkoholu w momencie wypadku. 59-latka
trafiła z obrażeniami ciała do
szpitala. Drugiej kobiecie za

nieuwagę, które było przyczyną tego zajścia, odebrano
już prawo jazdy.
Sprawa trafiła do sądu.
IT
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HOROSKOP
. Ryby 20.02–20.03
Przed tobą
okres wytężonej pracy.
Twoje zaangażowanie i pracowitość sprzyjają w osiąganiu sukcesów
zawodowych czy w realizacji
prywatnych interesów. Jednak
nie licz na szybkie wzbogacenie się.
Baran 21.03–20.04
Będziesz pod
korzystnym
wpływem planet,
więc podjęte
zadania zarówno zawodowe jak i osobiste
potoczą się pomyślnie. Sprawi
ci to dużo satysfakcji
i zadowolenia. Dbaj o zdrowie, bo o infekcje o tej porze
roku łatwo. W najbliższym
czasie czeka cię udane i miłe
spotkanie rodzinne.
Byk 21.04–20.05
Zrealizujesz
w części swoje pragnienia.
Odczujesz także
wyraźną poprawę
stanu finansowego. Z nadejściem wiosny
warto pomyśleć o fizycznej

aktywności. Może to być
sport, przejażdżki rowerowe,
spacery lub praca w ogrodzie.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nawał pracy w
ostatnim czasie
daje ci się we
znaki, co oczywiście ma niekorzystny wpływ
na twoje samopoczucie. Ale
wszystko powoli pomyślnie
się ułoży. Możesz zawsze
liczyć na wsparcie i pomoc
najbliższych ci osób.
Rak 22.06–22.07
Swoich decyzji
nie podejmuj
pochopnie i bez
wnikliwych
przemyśleń.
Bo pośpiech często jest złym
doradcą. W życiu osobistym
miłe niespodzianki, które
zdecydowanie poprawią
twój nastrój. Zrób badania
kontrolne.
Lew 23.07–23.08
Więcej optymizmu i wiary
w siebie, a świat
zobaczysz
w kolorach. Będziesz emanować energią i nowatorskimi
pomysłami. Poprawi się też
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Rozrywka
twoje zdrowie a w domu
zapanuje spokój i wzajemne
zrozumienie.
Panna 24.08–23.09
Zadania, których
się podejmujesz,
traktujesz bardzo
poważnie i odpowiedzialnie. Więc
z reguły efekt końcowy jest
korzystny, co ma przełożenie
na stan twojego konta. Nie
ograniczaj czasu dla swojej
rodziny, ona cię potrzebuje.
Waga 24.09-23.10
Zwolnij to szybkie
tempo życia, bo na
dłuższą metę nie
dasz rady. Zmęczenie i ciągły stres odbiją się
ujemnie na twoim zdrowiu. Pomyśl o zasłużonym
wypoczynku w towarzystwie
bliskiej twemu sercu osoby.
Kontroluj wydatki.
Skorpion 24.10–22.11
To odpowiednia
pora roku na
towarzyskie spotkania, interesujące rozmowy
i przyjemne rozrywki. Warto
od czasu do czasu zrobić sobie
taką przerwę w wyczerpującej
pracy. Należy zregenerować
siły, aby podołać nowym
wyzwaniom.

SUDOKU

Strzelec 23.11–21.12
W najbliższym
czasie nie warto
marzyć o sukcesie w interesach
i o dużych
zyskach. Na taki obrót spraw
trzeba będzie trochę poczekać.
Jednak twoja pogoda ducha
sprawi, że nadal będziesz
w dobrych stosunkach z najbliższymi.
Koziorożec 22.12–20.01
Twoje życiowe
plany mogą
natrafić na małe
przeszkody. Aby
zrealizować
swoje zamierzenia, musisz
wykazać więcej determinacji.
Będzie okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy.
Stabilizacja w stosunkach
partnerskich.
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Wodnik 21.01–19.02
W pracy zawodowej czeka
cię ożywienie.
To dobry okres
na nawiązywanie kontaktów
zawodowych. Masz szansę na
korzystne zmiany w swoim
życiu. Być może dotyczyć to
będzie zmiany zamieszkania,
udanej transakcji lub nowej
znajomości.
Wróżka Amanda

Humor
Miałeś kiedyś tak, że wszedłeś do pokoju,
ale zapomniałeś po co?
Ja w ten sposób straciłem pracę jako strażak.
‒ Na pańskie problemy najlepszy jest kredyt
w naszym banku.
‒ Biorę!
‒ Pomogło? Widzi pan?
‒ Taa. Teraz widzę jak wygląda prawdziwy
problem.
‒ Czy byłem tu wczoraj? ‒ pyta gość barmana
w nocnym lokalu.
‒ Był pan.
‒ I przepiłem pół miliona?
‒ Tak.
‒ Uff... Co za szczęście! A już myślałem, że
zgubiłem.
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Żona do męża:
‒ Znowu leżysz na kanapie.
‒ Dzięki temu zawsze wiesz, gdzie można
mnie znaleźć.
Mąż do żony:
‒ Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty
męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej
na dwór i umyła samochód...

