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Wspieramy przedsiębiorczość w każdym jej aspekcie
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości pomaga przedsiębiorcom na każdym etapie rozwoju. O wsparciu, na jakie mogą liczyć przedsiębior-
cy oraz o rozwoju Stowarzyszenia rozmawialiśmy z Beatą Napierałą, Wiceprezesem Zarządu i Wicedyrektorem KSWP.

Czym zajmuje się 
Krajowe Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębior-
czości?

Krajowe Stowarzysze-
nie Wspierania Przedsię-
biorczości jak sama nazwa 
wskazuje, zajmuje się wspie-
raniem przedsiębiorczo-
ści w każdym jej aspekcie. 
Najczęściej nasze Stowa-
rzyszenie kojarzone jest z 
działalnością pożyczkową. 
W swojej ofercie mamy 
również usługi informacyj-
ne, finansowe, szkoleniowe 
oraz doradcze, skierowane 
głównie do przedsiębior-
ców, osób pracujących oraz 
bezrobotnych. Nadrzędnymi 
celami Stowarzyszenia są 
m.in.: wspomaganie rozwo-

ju przedsiębiorczości, po-
moc osobom zakładającym 
działalność gospodarczą, 
tworzenie możliwości pod-
noszenia kwalifikacji, dzia-

Od lat zabiegamy o to, 
aby nasza firma w sposób 
kompleksowy obsługiwała 
przedsiębiorców.

Przeprowadzamy oso-
bę, która się do nas zwróci 
o pomoc, przez cały proces 
tworzenia działalności go-
spodarczej. Wskazujemy 
także możliwości pozy-
skania dotacji, pomagamy 
napisać wniosek o dotację, 
skompletować dokumenty, 
a następnie rozliczyć otrzy-
maną dotację. Organizuje-
my również konferencje, 
docierając do mniejszych 
miejscowości z informacja-
mi i nowinkami technolo-
gicznymi. Generalnie czy-
nimy wszystko, aby rozwój 
gospodarczy naszego regio-
nu przyspieszał.

Od zeszłego roku nie 
jest to już Koneckie lecz 
Krajowe Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębior-
czości. Z czego wynika 
zmiana nazwy?

Koneckie Stowarzysze-
nie Wspierania Przedsię-
biorczości zostało założone 
w 1995 roku, a jego twórca-
mi byli koneccy przedsię-
biorcy wraz z samorządem 
lokalnym. Przedsiębiorcy 
szukając możliwości pobu-
dzenia aktywności lokalnej 
gospodarki podjęli inicjaty-
wę, która stała się szansą na 
rozwój regionu koneckiego 
oraz gwarancją skutecznego 
wspierania sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw. 

Szerzej na str. 8.

Budowa ośmiokilometro-
wego odcinka drogi S7 miała 
się rozpocząć już w 2010 roku. 
Rozstrzygnięto nawet prze-
targ. Rok później go unieważ-
niono, bo zabrakło pieniędzy. 
Jednak nie na tym koniec. 

Co z tą drogą?
Boje o budowę ośmiokilometrowego odcinka dro-
gi ekspresowej S7 od granicy województwa ma-
zowieckiego ze świętokrzyskim do Skarżyska-Ka-
miennej ciągle trwają.

Skarżysko-Kamienna

Problemem były też protesty 
ekologów, którzy twierdzą, że 
budowa tak zlokalizowanego 
węzła zniszczy jedne z cen-
niejszych siedlisk chronionych 
motyli w regionie. 

Szerzej na str. 2.

Kielce

Wystawa ryb
 z całego świata
Rekiny, piranie, najeżdżki, motylki rafowe i tysiące 
innych ryb można zobaczyć w oceanarium w Gale-
rii Echo w Kielcach.          Szerzej na str. 3.

Zbliżają się wybory sa-
morządowe. Jak Pan dziś 
ocenia pracę Zarządu Po-
wiatu Koneckiego w mi-
nionej kadencji?

W minionej kadencji 
skupiliśmy się na popra-
wie warunków socjalnych 
mieszkańców naszego po-
wiatu. Poprawa jakości 
życia, zwłaszcza osób nie-
pełnosprawnych, ochrona 
zdrowia oraz szkolnictwo 
były w tym okresie obsza-
rami o priorytetowym zna-
czeniu. Największą jednak 
inwestycją zorganizowaną 
w tych latach była przebu-
dowa i renowacja dróg po-
wiatowych, gdzie łącznie 
wartość zadań przekroczyła 
16 mln zł.

Powiatowy Urząd Pracy 
osiągnął w tym okresie wy-
datki rzędu 70 mln złotych. 
Dzięki projektom realizo-
wanym z tych funduszy 
pracę znalazło 13,5 tysiąca 
osób bezrobotnych. W la-

Trzy pytania do...

Bogdana Sobonia 
Starosty Koneckiego

tach 2011-2013 przeprowa-
dzono projekt mający na 
celu rehabilitację zawodową 
osób niepełnosprawnych.

Idąc z duchem czasu 
przeprowadziliśmy również 
w ramach projektu „e-świę-
tokrzyskie - Budowa Syste-
mu Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzy-
skiego” informatyzację po-
wiatu. Projekt rozpoczął się 
już w poprzedniej kadencji, 
a w roku 2013 ukończyliśmy 
modernizację sprzętu oraz 
niezbędne szkolenia perso-
nelu. W tej chwili starostwo 
korzysta z platformy e-PU-
AP do obsługi petentów, 
co ułatwia pracę Urzędu i 
usprawnia składanie doku-
mentów, które dziś można 
przesłać z biura lub bezpo-
średnio z domowego kom-
putera. System umożliwia 
również składanie skarg, 
wniosków i wszelkich zaża-
leń.

Szerzej na str. 9.

łania w kierunku ogranicza-
nia bezrobocia, reintegracja 
zawodowa i społeczna osób 
potrzebujących wsparcia, 
popularyzacja wiedzy eko-

nomicznej i prawnej, a także 
wiedzy z zakresu organiza-
cji i zarządzania przedsię-
biorstwem oraz działanie na 
rzecz innowacyjności MŚP.
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Zajęcia w szkole rodze-
nia i poradni laktacyjnej 
będą całkowicie bezpłatne. 
Zapisy chętnych  rozpoczną 
się już w listopadzie. Zaję-
cia mają ruszyć w grudniu 
i będą się odbywały na Od-
dziale Położniczo-Gine-
kologicznym. Przyszłym 

Starachowice

Szkoła rodzenia
Jest to z pewnością bardzo dobra wiadomość dla 
przyszłych mam. W starachowickim szpitalu rusza 
bezpłatna szkoła rodzenia.

mamom może towarzyszyć 
partner lub inna osoba.

Przypomnijmy, że szkoła 
rodzenia i poradnia laktacyj-
na funkcjonowały w stara-
chowickim szpitalu kilka lat 
temu. Jednak zostały zlikwi-
dowane. Teraz zajęcia znów 
będą reaktywowane.     MAT

Do końca roku 2016 pro-
dukcja autobusów niemiec-
kiego koncernu spod Pozna-
nia przeniesiona zostanie do 
Starachowic, działający tu 
zakład będzie produkował 
autobusy w całości, a nie 
jak dotychczas podwozia i 
szkielety.

Starachowice

Nowe miejsca pracy
Ponad 700 nowych miejsc pracy powstanie w 
spółce niemieckiego koncernu MAN w Staracho-
wicach.

- Zatrudnienie w stara-
chowickim zakładzie znaj-
dzie około 740 osób i będą 
to zarówno pracownicy fi-
zyczni jak i umysłowi - po-
informował na konferencji 
prasowej Sylwester Kwie-
cień, prezydent Staracho-
wic.            MAT

Wybudowanie zalewu 
Bzin był w planach zago-
spodarowania przestrzen-
nego już od czasów powo-
jennych. Początkowo zalew 
ten miał być zabezpiecze-
niem wody dla zakładów 
metalowych  MESKO. Ze 
względu na upływ czasu 
oraz zmieniających się po-
trzeb społeczeństwa, obec-
nie miałby to być zalew 
retencyjno-rekreacyjny. Po 
wielu latach starań miej-
ski plan zagospodarowania 
przestrzennego „Ośrodek 
Rekreacyjny Bzin” został 
uchwalony przez radnych 
w maju br. MPZP „Ośrodek 

Skarżysko-Kamienna

OR Bzin szansą na rozwój turystyki
Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej liczą na długo oczekiwaną budowę Ośrodka Rekreacyjnego Bzin. Czy 
jest ona ciągle aktualna?

Rekreacyjny Bzin” obej-
muje obszar miasta Skar-
żysko-Kamienna położony 
wzdłuż rzeki Kamiennej, 
który przeznaczony będzie  
pod: zbiornik wodny, tere-
ny rekreacji i wypoczynku, 
turystyki i sportu, usług i 
handlu, zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną i pen-
sjonatowo-hotelową, tereny 
zieleni i lasów, parkingi 
oraz tereny dróg publicz-
nych. Miasto stopniowo 
wykupuje teren pod budowę 
zalewu, jednak inwestycja 
stanęła w miejscu z braku 
pieniędzy. Mieszkańcy są 
tym faktem bardzo zanie-

pokojeni, ponieważ - jak 
podkreślają - ta inwestycja 
to kolejne miejsca pracy 
oraz wzrost napływu tury-
stów.

Jedynym rozwiązaniem 
tej patowej sytuacji jest ko-
nieczność pozyskania środ-
ków zewnętrznych.

O to, czy powstanie OR 
Bzin jest możliwe, zapy-
taliśmy eksperta od pozy-
skiwania środków unijnych 
– Beatę Napierałę, Wice-
prezesa Zarządu Krajowe-
go Stowarzyszenia Wspie-
rania Przedsiębiorczości i 
jednocześnie kandydatkę 
do Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego. Beata 
Napierała zapewniła nas w 
rozmowie, że w przypadku 
jej wygrania w wyborach 
do Sejmiku, budowa OR 
Bzin, będzie jedną z prio-
rytetowych spraw przewi-
dzianych do zrealizowania, 
w ramach jej 4-letniej ka-
dencji.

Dzięki tej inwestycji, 
powstałby w Skarżysku-
-Kamiennej pierwszy taki 
ośrodek wypoczynkowy na 
trasie Warszawa-Kraków 
(150 km od Krakowa, 150 
km od Warszawy, trochę 
więcej niż 150 km od Lubli-
na).           MAT

Budowa ośmiokilome-
trowego odcinka drogi S7 
miała się rozpocząć już w 
2010 roku. Rozstrzygnięto 
nawet przetarg. Rok później 
go unieważniono, bo zabra-
kło pieniędzy. Jednak nie 
na tym koniec. Problemem 
były też protesty ekologów, 
którzy twierdzą, że budowa 
tak zlokalizowanego węzła 
zniszczy jedne z cenniej-
szych siedlisk chronionych 
motyli w regionie oraz prze-

Co z tą drogą?
Boje o budowę ośmiokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od granicy województwa mazowiec-
kiego ze świętokrzyskim do Skarżyska-Kamiennej ciągle trwają.

Skarżysko-Kamienna

tnie międzynarodową trasę 
wędrówek wilków oraz łosi. 
Ich zdaniem powinno się 
zmienić lokalizację lub zre-
zygnować z budowy węzła 
Skarżysko Północ w dolinie 
rzeki Oleśnicy.

W całym mieście na 
trzy przewidziane w pro-
jekcie węzły miałyby po-
zostać tylko dwa. Jeden z 
nich łączy się z drogą nr 
42, omijając miasto. Węzeł 
przeznaczony dla miasta 

mieści się w okolicy obec-
nego skrzyżowania ul. Kra-
kowskiej z ul. Piłsudskiego. 
A z kolejnego na samym 
wjeździe do Skarżyska-Ka-
miennej, gdzie zaczyna się 
województwo mazowieckie 
trzeba by było zrezygno-
wać. 

- Węzeł ten jest bardzo 
potrzebny, bo w tamtej oko-
licy w planach zagospoda-
rowania przestrzennego są 
przewidziane tereny pod in-

westycje. Ponadto jest tam 
duży węzeł kolejowy. Dla 
mieszkańców i nie tylko by-
łoby to duże udogodnienie 
i z pewnością odciążyłoby 
ulice w centrum – podkre-
śla mieszkanka Skarżyska-
-Kamiennej.

Sytuacja nie jest łatwa. 
Ekolodzy zapowiadają ko-
lejne skargi na decyzję śro-
dowiskową.

GW

Mieszkańcy Kielc inter-
weniują do władz miasta w 
sprawie pilnego przepro-
wadzenia odszczurzania. 
Problemem stała się właśnie 
inwazja tych szkodników, 
które w piwnicach bloków 
mieszkalnych  a także na 
klatkach schodowych bie-
gają i niszczą między inny-
mi rury, kable, ubrania czy 
inne napotkane przedmioty 
oraz żywność. Zdaniem 
władz miasta jedynym roz-
wiązaniem zaistniałej sy-
tuacji jest konieczne prze-
strzeganie przez zarządców 
budynków mieszkalnych 
obowiązku  przeprowadza-

Kielce

Plaga 
szczurów
Szkodniki te wyrządzają bardzo duże szkody. Nisz-
czą rury, przegryzają  kable elektryczne, ubrania, 
zjadają gromadzone w piwnicach artykuły spożyw-
cze.

nia deratyzacji co najmniej 
2 razy w roku. Należy wy-
kładać trutki nie tylko w 
piwnicach bloków ale i na 
klatkach schodowych. Na-
tomiast, gdy nie można ta-
kich trutek wyłożyć, np.w 
zakładach produkujących 
żywność, wówczas można 
na zewnątrz budynku za-
montować odpowiednio za-
bezpieczone i umocowane 
do podłoża klatki z wyło-
żoną trutką. Warto również 
pamiętać, że te uciążliwe 
gryzonie oprócz wyrządzo-
nych szkód materialnych, 
mogą przenosić bardzo 
groźne choroby.          GW
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W kilkudziesięciu 
zbiornikach napełnionych 
tysiącami litrów wody moż-
na zobaczyć ryby z rafy 
koralowej i wszystkich oce-

Kielce

Wystawa ryb z całego świata
Rekiny, piranie, najeżdżki, motylki rafowe i tysiące innych ryb można zobaczyć w oceanarium w Galerii 
Echo w Kielcach.

anów świata.
To pierwsza taka wy-

stawa w regionie. Miłośni-
cy podwodnego świata na 
pewno nie będą rozczaro-

wani, ponieważ oceanarium 
robi naprawdę duże wra-
żenie. Wystawa była przy-
gotowywana przez prawie 
dwa miesiące. Trzeba było 

bowiem odtworzyć środo-
wisko naturalne ryb. 

Oceanarium będzie 
można oglądać przez pół 
roku.             AT

Po gruntownym remon-
cie został otworzony sklep 
Jysk przy ul. Radomskiej. 
Salon ten istnieje w Kiel-
cach już od wielu lat. Z ko-
lei drugi salon jest zupełnie 
nowym sklepem. Znajduje 
się on przy ul. Szajnowicza-
-Iwanowa.

Przypomnijmy, że 
JYSK to międzynarodowa 

Kielce
Dwa sklepy 
Jysk w Kielcach
W ostatnim czasie Jysk otworzył dwa sklepy w 
Kielcach.

sieć handlowa, która sprze-
daje „wszystko dla domu”. 
Sieć jest własnością zało-
życiela, Larsa Larsena, któ-
ry jest znany w całej Danii 
jako najlepszy sprzedawca z 
„wyjątkową ofertą”. Obec-
nie grupa JYSK obejmuje 
2.100 sklepów w 36 krajach 
na całym świecie.

GW

REKLAMA
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26-130 Suchedniów, ul. Stokowiec 1b

ü kompleksowe zaopatrzenie budowy 

    i remontów mieszkań

 tynki elewacyjne firmy Weberü

 farby, grunty, lakiery, klejeü

 drewnochrony, impregnaty, lakierobejceü

 artykuły instalacyjne i hydrauliczneü

 artykuły elektryczneü

 narzędzia i elektronarzędziaü

 odzież ochronnaü

 kostka brukowaü

 ziemia, torf, kora, nawozyü

 artykuły ogrodniczeü

 bramy garażowe, przemysłowe, ü

    ogrodzenia firmy Wiśniowski

Krótko mówiąc, tzw. 
ustawa transgraniczna 
(ustawa z dnia 10 paź-
dziernika 2014 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków pu-
blicznych oraz niektórych 
innych ustaw) zapewnia 
polskim pacjentom prawo 
do zwrotu kosztów lecze-
nia za granicą. Prawo to 
będzie przysługiwało za 

Ustawa transgraniczna 
wchodzi w życie
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o leczeniu za granicą.

świadczenia, na które było 
wydane skierowanie leka-
rza ubezpieczenia zdrowot-
nego. Narodowy Fundusz 
Zdrowia będzie finansował 
świadczenia, które przysłu-
gują pacjentom w Polsce (są 
w tzw. koszyku świadczeń 
gwarantowanych). Według 
ustawy podstawę zwrotu 
stanowi rachunek wysta-
wiony przez zagraniczny 
podmiot, który udzielił 

świadczenia. Zwrot obej-
muje także koszty leków 
kupionych w innym kraju 
UE na podstawie polskiej 
recepty, jak  również leków 
nabytych w polskiej aptece 
na podstawie recepty leka-
rza z innych państw Unii. 

Ustawa wejdzie w ży-
cie 14 dni po ogłoszeniu w 
Dzienniku Ustaw RP, czyli 
15 listopada 2014 r. 

GW

Nowe przepisy wprowa-
dzają usprawnienia postę-
powań związanych z doko-
nywaniem zmian w aktach 
stanu cywilnego. Obywatel 
będzie mógł złożyć wniosek 
i otrzymać odpis dokumen-
tu w dowolnym urzędzie 
stanu cywilnego. Ponadto, 
jeśli obywatel zgłosi zapo-
trzebowanie na odpis aktu 
w postaci elektronicznej, 
to kierownik USC prześle 
mu tą drogą potrzebny do-

Ułatwienia dla osób biorących ślub
Od 2015 r. urzędy stanu cywilnego będą prowadziły elektroniczną rejestrację 
stanu cywilnego. Oznacza to m.in. załatwienie spraw w dowolnym urzędzie 
stanu cywilnego.

kument, bez konieczności 
wizyty zainteresowanego 
w urzędzie. Wśród plano-
wanych zmian zawarta jest 
również liberalizacja zasad 
zawierania małżeństw poza 
urzędem stanu cywilnego. 
Obecnie małżeństwo moż-
na zawrzeć w innym miej-
scu jedynie w szczególnych 
przypadkach (np. gdy jedno 
z przyszłych małżonków 
przebywa w szpitalu lub w 
zakładzie karnym). Dostęp 

kierowników USC do elek-
tronicznego rejestru oby-
wateli zwolni z obowiązku 
przedkładania w urzędach 
odpisów dokumentów, co z 
kolei oznacza brak koniecz-
ności opłat za ich wydawa-
nie.

Sejm uchwalił ustawę 
Prawo o aktach stanu cy-
wilnego 10 października br.

MAT na podst. MSW

REKLAMA
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WYPOŻYCZALNIA 
I SPRZEDAŻ:

- SZALUNKÓW 
  BUDOWLANYCH

- RUSZTOWAŃ

+48 690 415 880

W ramach programu 
„Wsparcie w starcie” moż-
na otrzymać pożyczkę do 
20-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia na start 

Wsparcie w starcie
Od 17 listopada br. studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce będą mogli skorzystać z niskoopro-
centowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. 

biznesu (obecnie 74 800 zł) 
oraz dodatkowo do 22 tys. 
zł na utworzenie miejsca 
pracy. Okres spłaty będzie 
wynosił nawet 7 lat, z moż-

liwością karencji w spłacie 
do roku. Pożyczki są nisko 
oprocentowane - na pozio-
mie ¼ stopy redyskonta 
weksli. O taką pożyczkę 

mogą ubiegać się: osoby 
bezrobotne (bez względu 
na wiek), zarejestrowane w 
urzędzie pracy, absolwenci 
wyższych uczelni prywat-

nych lub państwowych (w 
okresie 4 lat od dnia otrzy-
mania dyplomu), absolwen-
ci szkół średnich (w okresie 
4 lat od dnia otrzymania dy-
plomu) oraz studenci ostat-
niego roku studiów. 

Aby otrzymać pożycz-
kę, trzeba będzie udać się 
do jednego z pośredników 
finansowych. Pożyczko-
biorcy będą musieli także 
złożyć wniosek oraz biznes- 

plan przedsięwzięcia. Wię-
cej informacji na stronie: 
http://www.mpips.gov.pl.

Program „Wsparcie w 
starcie” przygotowany zo-
stał przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej 
i Bank Gospodarstwa Kra-
jowego. Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej prze-
znaczy na program 500 mln 
zł do 2021 r.

GWE

Ułatwienia dla przed-
siębiorców mają głów-
nie polegać na zniesieniu 
zbędnych obowiązków 
biurokratycznych w prawie 
gospodarczym. Minister-
stwo Gospodarki szacuje, 
że wprowadzenie zmian 
przyniesie przedsiębiorcom 
oszczędności w wysokości 
ok. 0,9 mld zł rocznie, głów-
nie dzięki redukcji obowiąz-
ków informacyjnych. Część 
zmian powinna zwiększyć 
konkurencyjność polskich 
portów i terminali przeła-
dunkowych. Służą temu 
propozycje tzw. pakietu 
portowego, tj. skrócenie 
czasu kontroli granicznych 
i koordynowanie ich przez 
administrację celną, wydłu-
żenie terminu na rozliczenie 
VAT dla upoważnionych 
importerów AEO. Projekt 
wprowadza także prostą i 
jednoznaczną zasadę okre-
ślania wartości pieniężnej 
nieodpłatnego i częściowo 
odpłatnego świadczenia z 
tytułu wykorzystania sa-

Będą kolejne 
ułatwienia 
dla przedsiębiorców
Blisko 40 udogodnień w prowadzeniu własnej 
firmy zawiera projekt ustawy o ułatwieniu wyko-
nywania działalności gospodarczej. Sejm przyjął 
ustawę 7 listopada 2014 r.

mochodu służbowego do 
celów prywatnych. Zawie-
ra także ułatwienia: w ob-
rocie olejami opałowymi 
oraz w stosowaniu ustawy 
o kredycie konsumenckim 
do umów leasingu. Wpro-
wadza również zmiany 
usprawniające i ułatwiające 
firmom prowadzenie wy-
miany transgranicznej. Poza 
tym projekt ustawy przewi-
duje wsparcie inwestycji, 
poprzez m.in. ułatwienie 
dostępu do: ubezpieczeń 
eksportowych gwarantowa-
nych przez Skarb Państwa 
– KUKE oraz finansowa-
nia inwestycji ze środków 
NFOŚiGW i wojewódzkich 
funduszy.

 Dokument został 
przygotowany przez Mi-
nisterstwo Gospodarki we 
współpracy z organizacja-
mi reprezentującymi przed-
siębiorców i innymi resorta-
mi.

GW na podst. MG
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Piekarnia Jerzy Stępień, ul. Piłsudskiego 53, Końskie, tel. 413723383  

Jerzy Stępień
Piekarnia

Świeże wyroby na naturalnym zakwasie. Tradycja od 1948 roku. 
Zawsze smacznie i zdrowo!

Jednych już jesienna 
chandra dopadła, inni mają 
po prostu zły nastrój. Jedno 
jest pewne, jesienią coraz 
częściej narzekamy na złe 
samopoczucie. Główną tego 
przyczyną jest brak słońca. 
Jesienią szybciej robi się 
ciemno, a pogoda zmienia 
się jak w kalejdoskopie. 
Mówimy sobie wtedy, byle 
do wiosny, ale do wiosny 
pozostało jeszcze prawie 
pół roku. Jak przetrwać ten 
czas, by nie stracić resztki 
optymizmu? Sposobów na 
złe samopoczucie jest bar-
dzo wiele. Jednym pomaga 
dobra książka lub film, in-
nym spacer a jeszcze innym 
czekolada. Ważne jest to, 
żeby starać się myśleć po-
zytywnie i nie siedzieć w 
domu. Spędzajmy jak naj-
więcej czasu na świeżym 
powietrzu. Nawet, jeśli 
pogoda jest brzydka, wy-
bierzmy się choć na krótki 
spacer. Jesień też ma swo-
je pozytywne strony. O tej 
porze roku w parkach jest 
naprawdę przepięknie. Na 
walkę z chandrą dobrze 
robi też aktywność fizycz-

Jesienna depresja
Pogoda w kratkę, krótsze dni, ponury nastrój, bezsenność, rozdrażnienie, brak motywacji do działania. Jesienna chandra dotyka coraz większą liczbę Pola-
ków. Jak sobie z nią radzić?

na, pójdźmy na basen, do 
siłowni czy poruszajmy się 
przy muzyce. Dobrze też 
zrobią spotkania ze znajo-
mymi, pójście na zakupy, 
kina, do fryzjera. Najważ-
niejsze jest to żebyśmy nie 

wrośli w fotel, zajadając się 
chipsami lub słodyczami. 
Ale co, jeśli pomimo wszel-
kich naszych wysiłków stan 
przygnębienia się utrzy-
muje? Może to jednak nie 
chandra ale jesienna depre-

sja? Chandra to stan przy-
gnębienia, niezadowolenie 
z siebie i otaczającego świa-
ta z którym jesteśmy sobie 
w stanie poradzić sami. Je-
śli takie samopoczucie trwa 
dłużej i nic nie jest w stanie 

nam pomóc, wówczas mo-
żemy mieć do czynienia z 
depresją. Jesienią bowiem 
może dopaść nas tzw. de-
presja sezonowa, której na-
wroty pojawiają się najczę-
ściej na przełomie jesieni i 

zimy. Depresja to jedno z 
najczęściej występujących 
zaburzeń psychicznych i 
koniecznie wymaga kon-
sultacji psychiatrycznej, 
bowiem nie można jej ba-
gatelizować. Mogą pojawić 
się również myśli samobój-
cze. Depresja dopada coraz 
większą liczbę Polaków nie-
zależnie od wieku. Częściej 
jednak występuje u kobiet. 
Często jest spowodowana 
tęsknotą za wakacjami i po-
wrotem do szarej codzien-
ności czyli do pracy bądź na 
studia. Jej wzrost zauważal-
ny jest w szczególności w 
listopadzie. W większości 
wypadków w walce z de-
presją stosuje się leki anty-
depresyjne, ale popularna 
staje się światłoterapia, w 
której wykorzystuje się spe-
cjalne lampy, dające światło 
zbliżone do słonecznego. 

Na zmianę pory roku nie 
mamy wpływu, ale na swo-
je samopoczucie tak. Dlate-
go róbmy wszystko, aby ani 
chandra, ani tym bardziej 
jesienna depresja nas nie 
dopadła.

KK
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Galopujący rozwój tech-
nologii wymusza stosowa-
nie narzędzi, które integrują 
i porządkują wszystkie ob-
szary aktywności handlo-
wej i usługowej. Małe firmy 
potrzebują informatycznych 
rozwiązań dostosowanych 
do ich potrzeb. Skuteczną 
pomoc zapewniają im wy-

Sprzedawanie może być nowoczesne i łatwe
Jeszcze nie tak dawno wnętrze sklepu sprowadzało się do ekspozycyjnych mebli, kasy i osoby obsługującej klientów. Dziś placówki handlowe i usługowe, 
nawet te nieduże, to bardziej skomplikowane przedsiębiorstwa.

specjalizowane systemy 
sprzedaży, dzięki którym 
można profesjonalnie kie-
rować firmą. Przykładem 
oprogramowania zaprojek-
towanego zgodnie z potrze-
bami firm z sektora MSP 
są dostępne od niedawna 
na rynku systemy InsERT 
nexo. 

– Wykorzystuję Su-
biekta nexo od kilku mie-
sięcy m.in. do prowadze-
nia magazynu w swoim 
multibrandowym sklepie 
odzieżowym w Koszalinie. 
System bardzo ułatwił mi 
prowadzenie firmy. Dzię-
ki Subiektowi nexo mam 
dostęp do kluczowych dla 

mnie informacji, jak np. 
historia rozrachunków z do-
stawcą – mówi Aleksandra 
Łopińska-Werra, współwła-
ścicielka Lider s.c. Program 
kompleksowo wspomaga 
obsługę sprzedaży w skle-
pach, hurtowniach, a także 
warsztatach czy zakładach 
usługowych. Jego istot-
nym atutem jest przyjazny 
i intuicyjny interfejs, który 
ułatwia i przyspiesza pracę, 
a także rozbudowana funk-
cjonalność dostarczająca 
pełnego zakresu rozwią-
zań, bez względu na branżę. 
Program nie tylko wystawi 
odpowiednie dokumenty 
(faktury, paragony, korekty 
czy inne), ale jeszcze wy-
śle je do nabywcy e-ma-
ilem, szybko zmieni ceny 
w całym asortymencie lub 
w wybranych pozycjach, 
pomoże przy inwentaryza-
cji, wskaże magazynierowi 
dokładne miejsce przecho-
wywania danego towaru, a 

szefowi firmy – niezapła-
cone faktury. Przydatna w 
działalności małych firm 
jest rozbudowana część fi-
nansowa systemu, dzięki 
której możliwe jest m.in. 
wykonywanie operacji ka-
sowych, bankowych czy 
tworzenie raportów kaso-
wych. System współpracu-
je z wieloma urządzeniami 
wykorzystywanymi w skle-
pie, takimi jak kasy fiskal-
ne, drukarki fiskalne, wagi 
etykietujące, czy czytniki 
kodów. Aby usprawnić za-
rządzanie pozostałymi ob-
szarami działalności firmy, 
najlepiej skorzystać z opro-
gramowania zintegrowa-
nego z systemem sprzeda-
ży. W przypadku Subiekta 
nexo będą to odpowiednio: 
Rewizor nexo, wspomaga-
jący prowadzenie pełnej 
księgowości lub Rachmistrz 
nexo, czyli rozwiązanie dla 
firm prowadzących księgę 
przychodów i rozchodów 

albo rozliczających się w 
formie ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych. 
Systemy linii InsERT nexo 
współpracują również z 
programem kadrowo-pła-
cowym Gratyfikant GT i 
z programem wspomaga-
jącym sprzedaż w serwi-
sach aukcyjnych Sello oraz 
umożliwiają przeniesienie 
danych z systemów Subiekt 
GT, Rachmistrz GT, Rewi-
zor GT, mikroGratyfikant 
GT, mikroSubiekt dla Win-
dows. Użytkownicy InsERT 
nexo mają także możliwość 
aktualizowania programów 
oraz archiwizowania swo-
ich danych. Zyskują także 
zdalny dostęp do analiz 
sprzedażowych i finanso-
wych dzięki mobilnej apli-
kacji InsERT nexo LINK 
działającej na urządzeniach 
z systemem Windows Pho-
ne i Android.

MAT

Po raz kolejny Zamek 
Królewski na Wawelu, 
Zamek Królewski w War-
szawie, Łazienki Królew-
skie oraz Muzeum Pałacu 

Rezydencje 
królewskie zwiedzisz za darmo
Rezydencje królewskie zapraszają do bezpłatnego zwiedzania swoich wnętrz. 
To już trzecia edycja akcji Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich. 

Króla Jana III w Wilano-
wie bezpłatnie udostęp-
niają zwiedzającym swoje 
zbiory. Wszystkie rezy-
dencje w ostatnich latach 

zostały przywrócone do 
dawnej świetności dzię-
ki środkom unijnym. W 
trakcie dwóch pierwszych 
edycji Darmowego Listo-

pada, akcja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. 
W tym roku rezydencje 
liczą na podobną liczbę 
gości, z myślą o których 
przygotowano dodatkowe 
atrakcje. 

Akcja jest adresowana 
do wszystkich osób – od 
najmłodszych dzieci, do 
seniorów. Jej celem jest 
edukacja kulturalna, zwięk-

szenie poziomu aktywności 
kulturalnej oraz dostępu 
do narodowych instytucji 
kultury.

MAT
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Czym zajmuje się 
Krajowe Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębior-
czości?

Krajowe Stowarzysze-
nie Wspierania Przedsię-
biorczości jak sama na-
zwa wskazuje, zajmuje się 
wspieraniem przedsiębior-
czości w każdym jej aspek-
cie. Najczęściej nasze Sto-
warzyszenie kojarzone jest 
z działalnością pożyczko-
wą. W swojej ofercie mamy 
również usługi informacyj-
ne, finansowe, szkoleniowe 
oraz doradcze, skierowane 
głównie do przedsiębior-

Wspieramy przedsiębiorczość w każdym jej aspekcie
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości pomaga przedsiębiorcom na każdym etapie rozwoju. O wsparciu, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy oraz o rozwoju Stowarzyszenia rozmawialiśmy z Beatą Napierałą, Wiceprezesem Zarządu 
 i Wicedyrektorem KSWP.

ców, osób pracujących oraz 
bezrobotnych. Nadrzędny-
mi celami Stowarzyszenia 
są m.in.: wspomaganie roz-
woju przedsiębiorczości, 
pomoc osobom zakładają-
cym działalność gospodar-
czą, tworzenie możliwości 
podnoszenia kwalifikacji, 
działania w kierunku ogra-
niczania bezrobocia, rein-
tegracja zawodowa i spo-
łeczna osób potrzebujących 
wsparcia, popularyzacja 
wiedzy ekonomicznej i 
prawnej, a także wiedzy z 
zakresu organizacji i zarzą-
dzania przedsiębiorstwem 
oraz działanie na rzecz in-

nowacyjności MŚP.
Od lat zabiegamy o to, 

aby nasza firma w sposób 
kompleksowy obsługiwała 
przedsiębiorców.

Przeprowadzamy oso-
bę, która się do nas zwróci 
o pomoc, przez cały proces 
tworzenia działalności go-
spodarczej. Wskazujemy 
także możliwości pozy-
skania dotacji, pomagamy 
napisać wniosek o dotację, 
skompletować dokumenty, 
a następnie rozliczyć otrzy-
maną dotację. Organizuje-
my również konferencje, 
docierając do mniejszych 
miejscowości z informacja-
mi i nowinkami technolo-
gicznymi. Generalnie czy-
nimy wszystko, aby rozwój 
gospodarczy naszego regio-
nu przyspieszał.

Od zeszłego roku nie 
jest to już Koneckie lecz 
Krajowe Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębior-
czości. Z czego wynika 
zmiana nazwy?

Koneckie Stowarzysze-
nie Wspierania Przedsię-
biorczości zostało założone 
w 1995 roku, a jego twórca-
mi byli koneccy przedsię-
biorcy wraz z samorządem 
lokalnym. Przedsiębiorcy 
szukając możliwości po-
budzenia aktywności lo-
kalnej gospodarki podjęli 
inicjatywę, która stała się 
szansą na rozwój regionu 

koneckiego oraz gwaran-
cją skutecznego wspierania 
sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Było to 
Stowarzyszenie działające 
lokalnie na terenie powiatu 
koneckiego. Zmiana nazwy 
Stowarzyszenia związana 
jest z poszerzeniem zakresu 
oraz obszaru jego działania. 
Od kiedy weszły do Polski 
środki przedakcesyjne, a 
później już środki unijne, 
zajmujemy się również pisa-
niem i realizacją projektów. 
W związku z tym posze-
rzaliśmy naszą działalność, 
jednocześnie otwierając 
nasze kolejne biura. Obec-
nie mamy ich 10, ale nasza 
siedziba niezmiennie mie-
ści się w Końskich. Suk-
cesywnie poszerzaliśmy 
również nasz zasięg teryto-
rialny o woj. mazowieckie, 
podkarpackie i łódzkie. 
Działamy w Polsce Środko-
wej i Wschodniej. Jednakże 
mamy ambitne plany two-
rzyć kolejne oddziały na no-
wych obszarach.

Na jakie wsparcie 
mogą liczyć przedsiębior-
cy w nowym okresie pro-
gramowania?

W nowym okresie pro-
gramowania środki na 
wsparcie przedsiębiorców 
będą bardzo duże. W Re-
gionalnym Programie Ope-
racyjnym WŚ dla przedsię-
biorców zabezpieczonych 

jest bardzo dużo pieniędzy, 
głównie na badania i rozwój, 
komercjalizację rozwiązań, 
działania proekologiczne, 
innowacje i nowoczesne 
technologie. Przede wszyst-
kim dofinansowane będą te 
projekty, które wpisują się 
w tzw. inteligentne specja-
lizacje województwa, które 
są określone w Regional-
nej Strategii Innowacji. Nie 
będą to łatwe projekty, ale 
myślę, że nasi przedsiębior-
cy są na to przygotowani. 
My jako Stowarzyszenie 
organizowaliśmy szereg 
spotkań, poświęconych no-
wej perspektywie unijnej. 
Niemniej jednak czekamy 
na zatwierdzenie programu 
przez Komisję Europejską. 
Obecnie posiadamy jeszcze 
środki w ramach inicjatywy 
JEREMIE w woj. mazo-
wieckim, w woj. łódzkim 
pula pieniędzy jaką dyspo-
nowaliśmy, została już wy-
korzystana. Natomiast w 
przypadku woj. świętokrzy-
skiego mamy inne ścieżki 
pożyczkowe, jak np. TOR 
10 (najstarszy nasz fundusz) 
czy Świętokrzyski Fundusz 
Pożyczkowy.

Ogólnie z założenia 
Fundusze Rozwoju Przed-
siębiorczości, bo tak na-
zywały się pierwsze fun-
dusze pożyczkowe, które 
powstawały 20 lat temu, są 
korzystnym rozwiązaniem 
dla przedsiębiorców. Nasze 
wsparcie skierowane jest 
szczególnie do przedsię-
biorstw, które rozpoczynają 
działalność, nie posiadają 
historii kredytowej. Oczy-
wiście sytuacja każdego z 
przedsiębiorców, który się 
ubiega u nas o pożyczkę 
jest dokładnie sprawdzana, 
niemniej jednak to ryzyko 
finansowe jest duże. Są to 
fundusze wyższego ryzyka.

Natomiast w bankach ze 
względu na sztywne ratingi 
pożyczki, nie każdy przed-
siębiorca otrzyma kredyt. 
W naszym Stowarzyszeniu 
jest bardzo korzystny dla 
przedsiębiorcy sposób na-
liczania odsetek, ponieważ 
są one liczone od kwoty 
zadłużenia, w związku z 
czym te raty są rzeczywi-
ście malejące. Ponadto re-

gulamin przewiduje stosowanie 
rozwiązań, które w przypadku 
zdarzeń losowych czy niemoż-
ności terminowych spłat, pomo-
gą przedsiębiorcy wyjść z sytu-
acji kryzysowej. Istnieje bowiem 
możliwość restrukturyzacji 
pożyczki i podpisania ugody z 
pożyczkobiorcą. Jesteśmy przez 
cały okres spłaty w kontakcie z 
przedsiębiorcą i monitorujemy 
wydatkowanie pożyczki. Mamy 
wysoką spłacalność – ponad 
90%. Pragniemy, aby przedsię-
biorcy z naszego regionu real-
nie się rozwijali i były tworzone 
nowe miejsca pracy. Do tej pory 
udzieliliśmy blisko 2000  poży-
czek na łączną kwotę ponad 175 
mln zł.

Jest Pani Wiceprezesem 
KSWP. Od jak dawna pracuje 
Pani w Stowarzyszeniu?

Ze Stowarzyszeniem zwią-
zana jestem od blisko18 lat, więc 
prawie od początku jego dzia-
łalności. Kiedy trafiłam do Sto-
warzyszenia, był tylko fundusz 
utworzony w ramach programu 
TOR 10 oraz  szkolenia kompute-
rowe i księgowości komputerowej 
na potrzeby osób bezrobotnych. 
Moim zadaniem było m.in. po-
szerzanie oferty szkoleń. Już po 
2 latach w naszej ofercie było 48 
różnego rodzaju szkoleń. Jednak 
początki były trudne, tym bar-
dziej że tego typu fundusze były 
zupełną nowością. Następnie po-
jawiły się środki przedakcesyjne, 
więc spróbowaliśmy swoich sił w 
tym kierunku - zajęłam się m.in. 
pisaniem wniosków o dofinanso-
wanie projektów z środków UE. 
Wiele lat byłam też konsultantem 
punktu konsultacyjnego, gdzie 
udzielałam informacji przedsię-
biorcom w zakresie pozyskiwa-
nia dofinansowania zewnętrzne-
go. W 2000 r. zainteresowałam 
się normą ISO 9001 i opracowa-
łam oraz wprowadziłam taki sys-
tem zapewnienia jakości w naszej 
firmie. Później przygotowaliśmy 
się do certyfikacji i wdrożyli-
śmy system zarządzania jakością 
wg normy ISO 9001 -  zostałam 
pełnomocnikiem jakości. Jestem 
też odpowiedzialna za politykę 
personalną, dział szkoleń i admi-
nistracji oraz dział informacyjno-
-doradczy. Wiceprezesem jestem 
drugą kadencję. Jestem pierwszą 
kobietą w zarządzie KSWP. Choć 
czasami nie jest łatwo, to bardzo 
lubię swoją pracę.

Sylwetka
Beata Napierała ma 42 lata i pochodzi z Koń-

skich.  Jest absolwentką Akademii Świę-
tokrzyskiej, gdzie ukończyła studia z marketingu 
międzynarodowego i organizacji firmy. Ukończyła 
również na Uniwersytecie Jagiellońskim Studium sa-
morządności społecznej na Wydziale Prawa i Admini-
stracji oraz studia podyplomowe z zakresu zarządza-
nia zasobami ludzkimi w OIC Poland w Lublinie. Ma 
za sobą również dużo szkoleń z zakresu jakości, ISO, 
finansów, funduszy strukturalnych, zarządzania pro-
jektami . Swoją karierę zawodową zaczęła od pracy 
w dziale organizacyjnym Urzędu Miasta w Końskich. 
Od 1997 r. związana z KWSP. W międzyczasie była 
kierownikiem działu jakości i marketingu oraz pełno-
mocnikiem jakości w koneckim szpitalu. Prywatnie 
mama dwóch synów: 19-letniego Michała i 11-letniego 
Pawła. W wolnym czasie czyta książki filozoficzno-
-psychologiczne. Lubi sport a zwłaszcza pływanie i 
jazdę na rowerze.
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Wspieramy przedsiębiorczość w każdym jej aspekcie
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości pomaga przedsiębiorcom na każdym etapie rozwoju. O wsparciu, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy oraz o rozwoju Stowarzyszenia rozmawialiśmy z Beatą Napierałą, Wiceprezesem Zarządu 
 i Wicedyrektorem KSWP.

Na ile z Pani perspektywy 
skuteczny jest system wspiera-
nia przedsiębiorców?

Moja perspektywa, jest per-
spektywą przedsiębiorców, któ-
rzy zdecydowanie preferują do-
tacje dla firm, a nie finansowanie 
zwrotne (pożyczki). Komisja 
Europejska jednak stoi twardo 
na stanowisku, że instrumenty 
zwrotne są zdecydowanie bardziej 
efektywne, w związku z czym, w 
przyszłości dotacji będzie dużo 
mniej niż w minionym okresie 
programowania. Ale z pożyczek 
przedsiębiorcy również bardzo 
chętnie korzystają, tym bardziej, 
że są one czasem bardzo nisko 
oprocentowane. Przykładowo w 

ramach Programu  Ope-
racyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej, udzielaliśmy 
pożyczek przy oprocento-
waniu 0%.

Co wyróżnia KSWP 
spośród innych funduszy 
pożyczkowych?

Dla nas to klient jest naj-
ważniejszy. Każdy kto do 
nas trafi jest traktowany po 
ludzku (śmiech) – jak osoba 
poszukująca rozwiązania, a 
nie jak natręt. My to rozwią-
zanie wspólnie znajdujemy. 
Świadcząc wspomniane 
wcześniej usługi skupia-
my się na przyjmowaniu 

Zbliżają się wybory sa-
morządowe. Jak Pan dziś 
ocenia pracę Zarządu Po-

wiatu Koneckiego w mi-
nionej kadencji?

W minionej kadencji 
skupiliśmy się na popra-
wie warunków socjalnych 
mieszkańców naszego po-
wiatu. Poprawa jakości 
życia, zwłaszcza osób nie-
pełnosprawnych, ochrona 
zdrowia oraz szkolnictwo 
były w tym okresie obsza-
rami o priorytetowym zna-
czeniu. Największą jednak 
inwestycją zorganizowaną 
w tych latach była przebu-
dowa i renowacja dróg po-
wiatowych, gdzie łącznie 
wartość zadań przekroczyła 
16 mln zł.

Powiatowy Urząd Pracy 
osiągnął w tym okresie wy-
datki rzędu 70 mln złotych. 
Dzięki projektom realizo-
wanym z tych funduszy 
pracę znalazło 13,5 tysiąca 
osób bezrobotnych. W la-
tach 2011-2013 przeprowa-
dzono projekt mający na 
celu rehabilitację zawodową 
osób niepełnosprawnych.

Idąc z duchem czasu 
przeprowadziliśmy również 
w ramach projektu „e-świę-
tokrzyskie - Budowa Syste-
mu Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzy-
skiego” informatyzację po-
wiatu. Projekt rozpoczął się 
już w poprzedniej kadencji, 
a w roku 2013 ukończyliśmy 
modernizację sprzętu oraz 
niezbędne szkolenia perso-

Trzy pytania do...

Bogdana Sobonia 
nelu. W tej chwili starostwo 
korzysta z platformy e-PUAP 
do obsługi petentów, co uła-

twia pracę Urzędu i uspraw-
nia składanie dokumentów, 
które dziś można przesłać z 
biura lub bezpośrednio z do-
mowego komputera. System 
umożliwia również składanie 
skarg, wniosków i wszelkich 
zażaleń.

Reasumując, oprócz 
realizacji zadań ustawo-
wych, do jakich samorząd 
powiatowy zobligował usta-
wodawca, rozszerzyliśmy 
znacznie spektrum naszych 
inicjatyw. I choć niejedno-
krotnie potrzebny był kom-
promis, aby dokonać aloka-
cji środków tam, gdzie tego 
wymagał interes mieszkań-
ców, możemy z całą pew-
nością powiedzieć, że w 
tej kadencji poprawiliśmy 
infrastrukturę społeczną 
powiatu i wprowadziliśmy 
szereg udogodnień.

Czy może Pan przy-
bliżyć czytelnikom wspo-
mniane wcześniej inwesty-
cje w obszarze szkolnictwa 
i ochrony zdrowia?

Z całą pewnością najbar-
dziej widoczną zmianą w tym 
okresie była modernizacja 
szpitala. Oprócz odczuwal-
nych i widocznych zmian, 
takich jak chociażby nowy 
system grzewczy wykorzy-
stujący odnawialne źródło 
energii czy przebudowa nie-
których oddziałów szpital-
nych wraz z ich wyposaże-

Starosty Koneckiego
punktu widzenia naszych 
klientów i ich potrzeb, pa-
trząc na rzeczy zarówno z 
pozycji rozmówcy jak i wła-
snej. Dzięki temu realizując 
zakładane przedsięwzię-
cia osiągamy oczekiwane 
rezultaty i jakość, a nasi 
usługobiorcy często stają 
się klientami powracający-
mi. W każdym calu dbamy 
od zawsze o jakość i o to, 
żeby klient wyszedł od nas 
dobrze poinformowany, za-
dowolony i myślę, że to jest 
nasz wyróżnik.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała 

Justyna Pająk

niem w najnowszy sprzęt, 
szpital przeszedł również 
zmiany w ramach rozbudo-

wy systemu informatycz-
nego. Łączne inwestycje w 
tym obszarze wyniosły po-
nad 25 milionów zł.

W ramach oświaty po-
wiat prowadzi m.in. 4 ze-
społy szkół średnich oraz 
2 licea. Zostały one za-
opatrzone w nowy sprzęt 
i pomoce dydaktyczne. 
Chociaż na tle innych in-
westycji sumy nie były 
tu wysokie, podkreślić 
jednak należy, że prawie 
połowa tych pieniędzy 
pochodziła z budżetu po-
wiatu.

Pomówmy może na 
koniec o imprezach. Co 
dzieje się w powiecie ko-
neckim?

Na uwagę zasługują 
doroczne pokazy rzemiosł 
dawnych, pod nazwą 
„Kuźnice Koneckie”. Jest 
to lokalne święto, gdzie 
oprócz promocji walorów 
historycznego Staropol-
skiego Zagłębia Przemy-
słowego odbywają się re-
konstrukcje historyczne, 
warte odwiedzin przez 
prawdziwych miłośników 
historii z całego kraju, na 
które w imieniu miesz-
kańców serdecznie zapra-
szam.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała 

Agnieszka Wilczyńska
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Proszę powiedzieć co w 
minionym okresie wolnej 
Polski było dla Pana naj-
ważniejsze?

Mam satysfakcję, że w 
latach 90, w czasie kiedy 
rodziła się nowa rzeczywi-
stość gospodarcza Polski 
nie przejmowałem żadnych 
przedsiębiorstw, obiektów , 
maszyn ani urządzeń z upa-
dających lub likwidowanych 
postsocjalistycznych zakła-
dów pracy , a wprost prze-
ciwnie wszystko w naszych 
firmach powstawało niemal-
że od przysłowiowego zera 
i za wszystko płaciliśmy 
ciężko zarobionymi przez 
nas samych pieniędzmi. To 
były trudne lata, wiele się 
w tym okresie nauczyliśmy. 
Zawsze jednak interesowa-
łem się sprawami gospodar-
czymi, wypowiadałem się 
często krytycznie i wprost. 
To z kolei przysporzyło mi 
dość liczne grono niechęt-
nie usposobionych osób z 
różnych środowisk. Do dziś 
w wielu przypadkach nie 
rozumiem działań lokalnych 
urzędników, którzy często 
szkodzą ogólnemu dobru, 
czy to przez zaniechanie 
działań czy przez podejmo-
wanie decyzji rodzących 
wręcz szkodliwe skutki. 
Mimo wszystko , wbrew 
piętrzącym się przeszko-
dom jednak rozwijamy się. 
W ramach grupy naszych 
firm dajemy zatrudnienie 
przeszło 600 osobom. Jed-
nak ciągle i niezmiennie 
irytuje mnie brak kompe-
tencji urzędników, koterie 
i niezrozumiałe działania. 

Niestety, znacznej części 
urzędników nie przypadłem 
do gustu, ponieważ ciągle 
„czegoś od nich chciałem” . 
Moich działań było zawsze 
dużo, stąd konieczność wy-
dawania przez urzędników 
różnego rodzaju decyzji, 
pozwoleń , odpisywania na 
składane przeze mnie wnio-
ski. Stałem się niewygodny. 
Pojawiło się szereg kontro-
li, jednego roku miałem ich 
nawet 38. Zawsze, jakoś 
tak mieliśmy szczęście do 
„losowych wyborów”. Do-
świadczyłem zarówno kom-
petencji jak i  niekompeten-
cji urzędniczej a czasami 
wręcz złośliwości. W tym 
miejscu muszę przyznać, że 
spotkałem się także z profe-
sjonalizmem urzędników i 
kompetentnymi działaniami 
w wykonywanej przez nich 
pracy. Niestety tacy byli w 
mniejszości.

Wiem tylko tyle, gdy-
bym to ja tak zarządzał fir-
mą, jak to czynią niektórzy 
samorządowi decydenci,  
to na pewno już nie byłoby 
po niej śladu, bo dawno by 
zbankrutowała.

Jestem z wykształcenia 
inżynierem mechanikiem, 
dyplom uzyskałem na Wy-
dziale Technologii Budowy 
Maszyn Politechniki Świę-
tokrzyskiej. Trzynaście lat 
przepracowałem w pań-
stwowym przedsiębiorstwie, 
przechodząc szereg szczebli 
kariery od technologa-kon-
struktora poprzez majstra, 
starszego majstra do kie-
rownika produkcji. Miałem 
po drodze parę projektów 

racjonalizatorskich, parę 
patentów. W momencie gdy 
uznałem, że nie mogę się 
dalej rozwijać zdecydowa-
łem się odejść. Był to rok 
1989, budziło to w mojej 
najbliższej rodzinie miesza-
ne uczucia. Miałem niezłą 
pensję, z tytułu projektów 
racjonalizatorskich dodatko-
we przychody, stabilizację. 
Z początku podjąłem pracę 
w Kielcach, żeby po roku 
rozpocząć już własną dzia-
łalność. Moja mama wraz 
z teściową protestowały, 
„...co robisz...”. Ja jednak 
byłem już na tyle zdecydo-
wany i zdeterminowany, że 
nie mogłem z tej drogi za-
wrócić. W ostatnio wydanej 
książce Józefa Kowalskiego 
pt. „Zmierzch starachowic-
kiej legendy” jest rozdział o 
wiele znaczącym tytule „Nie 
dali się zniszczyć”. W tym 
rozdziale jest podrozdział 
poświęcony naszej firmie 
Perfopol. Historia naszej fir-
my to także moja historia.

Wiem, że w tej historii 
jest wiele ciekawych wyda-
rzeń, w tym o charakterze 
prospołecznym. Proszę 
powiedzieć coś więcej o 
rekonstrukcji samochodu 
Star używanego podczas 
pierwszej pielgrzymki 
Jana Pawła II.

Była to bardzo trudna 
rekonstrukcja, należało do-
trzeć do wielu ludzi, odtwo-
rzyć wszystkie szczegóły 
nieistniejącego, zniszczo-
nego nadwozia papieskiego 
Stara 660. Jednak to zrobili-
śmy i następnie w uroczysty 

sposób przekazaliśmy  go do 
Muzeum Przyrody i Tech-
niki. Widzieliśmy w tym 
działaniu nie tylko odtwo-
rzenie przedmiotu zabytku 
myśli technicznej, ale może 
przede wszystkim pamiątki 
związanej z Janem Pawłem 
II. Niestety jak to z innymi 
naszymi inicjatywami i w 
tym przypadku jest kłopot. 
Obecnie nie ma pomysłu jak 
ten samochód prezentować. 
Nie ma paliwa, kierowcy 
oraz środków na konserwa-
cje i tak dalej.

Na marginesie tego pyta-
nia o działania prospołeczne, 
naprawdę było ich wiele. Są-
dzę, że informacji starczyło-
by na osobną rozmowę. Nie-
mniej chciałbym wspomnieć 
o ostatniej naszej inicjaty-
wie, jaką jest próba zaha-
mowania odpływu zdolnej 
młodzieży ze Starachowic. 
Zakupiliśmy od miasta 
zrujnowany budynek po 
byłym hotelu pielęgniarek, 
który wyremontowaliśmy 
i zaadaptowaliśmy na cele 
mieszkalne. Budynek zyskał 
nową elewację, a wnętrze 
doprowadzone zostało do 
stanu deweloperskiego. W 
budynku powstały lokale o 
powierzchni od 22 metro-
wych kawalerek poprzez 42 
metrowe mieszkania dwu-
pokojowe, aż po 78 metro-
we apartamenty. Większe 
mieszkania posiadają salon, 
sypialnię, kuchnię, łazienkę 
i hol – przedpokój.

Mamy nadzieję, że 
mieszkania te zostaną zasie-
dlone przez młodych aktyw-
nych ludzi, którzy zechcą 

pozostać w naszym mieście.

Jakie problemy pana 
zdaniem będzie musiał roz-
wiązać starachowicki samo-
rząd w nowej kadencji? Mu-
szę o to zapytać mimo pana 
zastrzeżenia, że nie chce 
Pan rozmawiać o polityce, 
w końcu za kilka dni będą 
wybory samorządowe.

Na tak szerokie pytania 
można by odpowiadać godzi-
nami. Ja poruszę tylko jedną 
sprawę, która wymaga bez-
względnej korekty. Tą sprawą 
jest zamiar budowy i lokaliza-
cji nowej miejskiej inwestycji 
w postaci biogazowni. 

Najbardziej przykre ale 
i przynoszące negatywne 
skutki dla szeroko pojmo-
wanego „otoczenia” jest 
zjawisko, które nazywam 
indolencją wynikającą z 
niekompetencji. Niestety 
zjawisko to ma niespoży-
te siły witalne i rozwija się 
w tempie błyskawicznym. 
Może tylko tempo rozrostu 
lokalnej kadry urzędniczej 
jest w stanie mu dorównać. 
Mam wrażenie, że w urzę-
dach nikt nikomu nie stawia 
żadnych wymagań. Jest jak 
jest, jakieś pieniądze z bu-
dżetu zawsze wpłyną. Byle 
był spokój to jest dobrze . 
Dbałość o interesy miesz-
kańców jest na dalekim, da-
lekim planie. Jako przedsię-
biorca mogę powiedzieć, że 
żaden polityk miejsca pracy 
nie stworzy, tworzą je przed-
siębiorcy. Politycy mogą i 
POWINNI budować taką 
rzeczywistość, w której są 
korzystne warunki i sprzyja-

jący klimat dla powstawania 
nowych i rozwoju już istnie-
jących przedsiębiorstw. Za-
nim wrócę do wspomnianej 
budowy biogazowni, chcę 
powiedzieć o innym „nie-
zrozumiałym” działaniu 
lokalnej władzy, które mnie 
bezpośrednio dotknęło. 
Mianowicie sprzedano jedy-
ny dojazd do naszej firmy. 
Tak zwyczajnie – jednym 
podpisem włodarza terenu . 
Teoretycznie gdyby nie na-
sze działania prawne, ponad 
250 pracowników zostało-
by pozbawionych swoich 
miejsc pracy. Bo jak może 
funkcjonować przedsię-
biorstwo pozbawione drogi 
dojazdowej? Brak elemen-
tarnego gospodarskiego my-
ślenia był tu ewidentny. 

A teraz wróćmy do 
wspomnianej biogazowni. 
Kwestionujemy jej lokali-
zację. Nie możemy zrozu-
mieć przyczyn, dla których 
zlokalizowano tą inwesty-
cję w bliskiej odległości od 
obiektów użyteczności pu-
blicznej, w bezpośredniej 
bliskości szpitala, Powiato-
wego Urzędu Pracy, w oko-
licy wielu funkcjonujących 
przedsiębiorstw czy wspo-
mnianego już obiektu po by-
łym hotelu pielęgniarek. Czy 
zadziałał tu ten sam mecha-
nizm co w opisanym wyżej 
przypadku? 

Mamy nadzieję, że decyzje 
dotyczące tej lokalizacji zosta-
ną poparte gospodarskim my-
śleniem i zrewidowane.

Rozmawiał
Wojciech 

Adam Michalak

rozmawiamy z inż. Krzysztofem Chają, Prezesem Zarządu Perfopolu w Starachowicach.

O trudach bycia przedsiębiorcą
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Warto zobaczyćWarto przeczytać
Adwokat spraw ostatnich

W jednym z kościołów zostają od-
kryte zwłoki młodej kobiety. Ułożono 
je na wyrysowanym krwią pentagra-
mie. Śmierć dziewczyny okaże się 
śladem, który pozwoli wpaść na trop 
międzynarodowej afery, bezskutecz-
nie rozpracowywanej przez Europol. 
Rozwiązaniem zagadki mają zająć się 
Ona i On, mimo że stoją po dwóch 
stronach barykady. Ona jest policjant-
ką z tajemniczymi powiązaniami, 
On adwokatem, który stracił wiarę w 
prawo i nie zamierza pomagać policji. 
Ku swemu zaskoczeniu dowiaduje się, 
że musi wziąć udział w grze, gdyż od 
tego zależy jego życie. Łączą siły, gdyż 
tylko razem mają szansę rozwikłać ta-
jemnicę.

Jeśli po śmierci dopadną cię dawne kłopoty, znajdź adwokata spraw ostat-
nich. Bo w świecie żywych nie poradzisz sobie sam.

Dzień dobry, kocham cię!

Najwytrwalsza w tych 
staraniach jest młoda pie-
lęgniarka Pati (Olga Frycz), 
jednak jej zaloty nie robią na 
Szymonie żadnego wraże-
nia. Serce bohatera zmięk-
czy dopiero piękna i dow-
cipna miłośniczka jazdy 
na rolkach, Basia (Barbara 
Kurdej-Szatan), pracownica 
korporacji, na którą chło-
pak wpada - i to dosłownie 
- na ulicy. Seria nieszczęśli-
wych zbiegów okoliczności 
powoduje, że młodzi tracą 
kontakt, a w trakcie długich 
i żmudnych poszukiwań 
również nadzieję na to, że 
kiedykolwiek ponownie się 
spotkają. Tymczasem Basia 
wpada w oko playboyowi 
Leonowi (Łukasz Garlicki), 
który dostał ultimatum od 
rodziców. Albo się szybko 
ożeni, albo zostanie wy-
dziedziczony.

Szymon (Aleksy Komorowski) pracuje jako lekarz w jednej z prywatnych war-
szawskich klinik, gdzie wzdychają do niego, zarówno pacjentki, jaki i żeńska 
część personelu. 

Warto posłuchać
The Endless River

„Punktem wyjścia była 
dla nas muzyka skompo-
nowana w 1993 roku, w 
czasie sesji do płyty »The 
Division Bell«. Przesłu-
chaliśmy ponad 20 godzin 
materiału, który nagraliśmy 
we trzech, wybierając to, 
nad czym chcemy praco-
wać dalej. Przez ostatni rok 
dodaliśmy trochę nowych 
fragmentów, ponownie za-
rejestrowaliśmy inne, po 
czym zaprzęgliśmy do pra-
cy nowe technologie, aby 
otrzymać album Pink Floyd 
godny XXI wieku. Ricka 
już nie ma, nie będzie mógł 
już z nami nagrywać. Dlate-
go uznaliśmy, że dobrze by 
było, żeby te nowe wersje 
ujrzały światło dzienne” – 
mówił David Gilmour. „To 

„The Endless River” to 18 kompozycji, które muzycy napisali w trakcie sesji 
do płyty „The Division Bell”. W ich powstawanie zaangażowani byli David 
Gilmour, nieżyjący już Rick Wright i Nick Mason. Produkcję wzięli na siebie 
David Gilmour, Phil Manzanera (znany m.in. z Roxy Music), Martin „Youth” 
Glover (muzyk Killing Joke) oraz Andy Jackson.

nasz hołd dla Ricka. Dobry 
sposób pokazania, co zrobił 
dla Pink Floyd, jak ważną 
był postacią dla zespołu” – 
dodawał Nick Mason.

„The Endless River” 
to w przeważającej mierze 
płyta instrumentalna, za 
wyjątkiem „Louder Than 
Words”, do któ-
rej tekst napisa-
ła żona Davida, 
Polly Samson.

Zdjęcie na 
okładkę wyko-
nał zaledwie 
18-letni Egip-
cjanin Ahmed 
Emad Eldin, a 
następnie zosta-
ło ono obrobio-
ne przez agen-
cję Stylorouge. 

Wyboru zdjęcia na awers 
okładki dokonał Aubrey 
„Po” Powell, partner zmar-
łego w 2013 roku genial-
nego Storma Thorgersona, 
projektanta okładek, współ-
pracującego również z Pink 
Floyd.

Warto zagrać
Escape Dead Island

Gdy dociera na wyspę 
Narapela, odkrywa, że nie 
wszystko jest takie jak się 
wydaje. Męczony przez po-
wtarzające się deja-vu Cliff 
przez całą grę będzie poszu-
kiwał ukrytego sensu zda-
rzeń. Rozgrywka bazująca 
na tej historii pozwala zagłę-
bić się w świat Dead Island 
i odkryć przyczyny nagłej 
inwazji zombie. Ucieczka to 
dopiero początek…

Wykorzystując głów-
ne atrakcje gry Dead Island 
– intensywną walkę wręcz 
osadzoną w przepięknych 
rajskich karaibskich klima-
tach – ESCAPE uzupełnia 
uniwersum o zupełnie nowy 
ton. Wizualnie unikalna gra-
fika towarzyszy graczowi w 
jego walce z wszechogarnia-
jącym szaleństwem, w czasie 
gdy on odkrywa tajemnice 
świata Dead Island, walczy z 
hordami nieumarłych najróż-
niejszym uzbrojeniem i wstę-
puje na drogę prowadzącą do 
wydarzeń, które mają nastą-
pić w grze Dead Island 2.

ESCAPE Dead Island, połączenie gry z gatunku survival horror i rozwiązywa-
nia zagadek, opowiada historię Cliffa Calo wybierającego się w rejs w celu 
udokumentowania wydarzeń, które podobno miały miejsce w archipelagu 
Banoi. 
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Gotuj z nami

Porcja dla: 6 osób
Czas przygotowania: 80 minut

Składniki :
> 2 dzikie kaczki,
> 4 jabłka,
> 3 pomarańcze,
> 2 łyżki oleju, 
> 2 łyżki rumu,
> 4 łyżki rodzynek,
> 1 łyżka mąki,
> 2 łyżki masła,
> ½ szklanki bulionu,
> 5 łyżek czerwonego wina,
> sól, pieprz 

Sposób przygotowania :
Kaczki po umyciu wysuszyć i natrzeć zarów-

no wewnątrz jak i zewnątrz solą oraz pieprzem. 
Jabłka i 2 pomarańcze pokroić w kostkę, połączyć 
z rodzynkami i rumem a następnie nadziać tymi 
owocami kaczki i je zszyć. Po nasmarowaniu ka-
czek olejem, ułożyć je na blasze i piec w piekar-
niku w temperaturze 180 ºC przez około godzinę, 
polewając co jakiś czas bulionem. Po upieczeniu 
w celu uzyskania sosu należy odlać bulion z bla-
chy, dodać sok z 1 pomarańczy, wino, następnie 
całość zagęścić zasmażką z przyrumienionej na 
maśle mąki i według swego uznania doprawić do 
smaku. Otrzymanym sosem polać poporcjowane 
kaczki.         GWE

Dzika 
kaczka z nadzieniem 
owocowym

W

Jarzębina to powszech-
na nazwa, podobnie jak 
jarząb, jarząbek, jarzębina 
pospolita, natomiast prawi-
dłowa nazwa tego drzewa 
brzmi jarząb pospolity. W 
naszym kraju jest to nie-
zmiernie popularne ozdob-
ne drzewo, które spotkać 
można prawie wszędzie, a 
najczęściej w lasach, ogro-
dach, parkach czy wzdłuż 
dróg i ulic. Drzewo to ma 
nawet 15 m wysokości i 
charakteryzuje się pierza-
stymi liśćmi koloru ciem-
nozielonego z jednej strony 
a z drugiej szarozielonego. 
Posiada drobne kwiaty, 
tworzące baldachy kolo-
ru kremowego. Kwitnie w 
maju i czerwcu, a owocuje 
od lipca do listopada. Owo-
cami są kuliste i mięsiste ja-
gody koloru czerwonego lub 
czerwonopomarańczowego 
o smaku gorzkim i cierp-
kim. Jarzębina posiada wie-

Jarzębina 
wzmacnia i leczy
Jarzębina posiada wiele właściwości leczniczych i kulinarnych. Już przed kilku tysiącami lat ceniono jej 
właściwości lecznicze uznając ją za magiczną roślinę.

le właściwości leczniczych 
i kulinarnych. Kwiaty ja-
rzębiny zbiera się w począt-
kowym okresie kwitnienia, 
ścinając całe kwiatostany. 
Suszy się je w miejscach za-
cienionych i przewiewnych 
i po wysuszeniu dopiero 
oddziela się szypułki. Nato-
miast zbiór dojrzałych owo-
ców przeprowadza się  po 
pierwszych przymrozkach, 
ponieważ po przemarz-
nięciu owoce tracą  swój 
cierpki smak. Następnie 
po oberwaniu z szypułek 
suszone są  one  podobnie 
jak kwiaty w pomieszcze-
niach przewiewnych i ocie-
nionych lub ewentualnie 
w suszarniach w tempera-
turze poniżej 60ºC. Warto 
zaznaczyć, że w suszonych 
owocach zachowane są 
wszystkie właściwości, ja-
kie posiadają świeże owo-
ce. Jednak, nie jada się ich 
w stanie surowym, tylko 

przetworzonym, ponieważ 
zawierają dużo sorbiny, po-
wodującej gorzki i cierpki 
smak. Poza tym zawarty 
kwas parasorbinowy jest 
dla organizmu trujący. Ja-
rzębina jest doskonałym 
źródłem witamin, zwłasz-
cza  dużej ilości witaminy 
C. Na podkreślenie zasłu-
guje zawartość między in-
nymi witaminy z grupy B, 
PP, A, E, P i K oraz potasu, 
sodu, magnezu i miedzi. 
W swoim składzie zawie-
rają kwasy organiczne, 
między innymi jabłkowy, 
cytrynowy, bursztynowy i 
winowy oraz flawonoidy, 
antocyjany, garbniki, pek-
tyny a także cukry – glu-
kozę, fruktozę i sacharozę. 
Kwiaty jarzębiny posiadają 
właściwości przeciwbak-
teryjne, przeciwzapalne, 
przeciwbiegunkowe, uzu-
pełniają niedobory witami-
nowe, wspomagają leczenie 

anemii. Owoce również 
mają zastosowanie wszech-
stronne. Między innymi po-
zytywnie oddziałują na pra-
cę serca,  układ krążenia, 
wspomagają leczenie żyla-
ków a także zalecane są w 
profilaktyce arteriosklerozy 
i chorobie nadciśnieniowej, 
w profilaktyce miażdżycy. 
Jarzębina posiada działanie 
moczopędne, przeciwzapal-
nie na błony śluzowe jelit i 
żołądka, łagodzi dolegli-
wości wątroby. Pomaga w 
leczeniu zapalenia nerek, 
kamicy nerkowej i żółcio-
wej oraz przy przewlekłych 
zaburzeniach trawiennych, 
jest pomocna przy zapar-
ciach, we wzdęciach, regu-
luje przemianę materii. Na-
pary często stosuje się przy 
zakażeniach bakteryjnych, 
grypie, w przeziębieniu 
oraz do gojenia się ran.

KKW
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Test: Skoda Superb 2.0 TSI 200 KM

Skoda Superb po lifcie 
Druga generacja Skody 

Superb jest produkowana 
od 2008 roku. 5 lat obecno-
ści na rynku to wystarcza-
jąco długo, aby pojawiły się 
konkurencyjne samochody 
wyglądające bardziej no-
wocześnie. Nadszedł czas 
na zmiany, oczywiście ko-
smetyczne, ale to może wy-
starczy na kolejny rok lub 
dwa. Superb (szczególnie 
z przodu) upodobnił się do 
mniejszej Octavii, zmie-
niono kilka istotnych detali 
nadwozia, jednak charak-
terystyczna bryła pozosta-
ła. Odpowiedź na pytanie, 
czy ten design jest udany, 
to rzecz gustu. Jednak naj-
większą zaletą Superba 
nigdy nie był zabójczy wy-
gląd…

Auto sprzed lat?
Superb na tle innych li-

muzyn koncernu Volkswa-

Skoda Superb przeszła niedawno niewielki facelifting. Auto stopniowo zmienia swój charakter - nie jest już limuzyną „budżetową”, ale wciąż brakuje jej trochę 
klasy, by równać się z najciekawszymi propozycjami w segmencie. Z pewnością wartą uwagi jest wersja Superba z 200-konnym silnikiem TSI.

Limuzyna od Skody

gena, zawsze wyróżniał 
się przyzwoitym wyposa-
żeniem bazowym. Pomi-
jając najtańsze wersje, do 
standardowych elementów 
wyposażenia należały m.in. 
świetne ksenonowe reflek-
tory czy automatyczna kli-
matyzacja. Jednak od nie-
mal najbogatszej wersji tego 
auta (kosztującej ok. 140 tys. 
zł) można wymagać sporo. 
I jest wszystko… oprócz 
wyposażenia spotykanego 
w nowoczesnych autach. 
Radio z wyjściem USB jest 
standardem w Octavii, ale 
w testowym modelu go nie 
było. System bezkluczyko-
wego otwierania auta jest, 
ale pięcioletnie Renault Me-
gane oferuje dużo bardziej 
zaawansowane rozwiązanie 
w tym zakresie. W droż-
szych autach elektroniczny 
hamulec postojowy jest nie-
mal standardem, w Super-
bie zastosowano klasyczne 

rozwiązanie. W niektórych 
aspektach, Superb to samo-
chód sprzed 10 lat, co ma 
swoje zalety - jest prze-
stronny, wygodny i zapew-
nia dobrą widoczność.

200 KM + automat, 
czyli 2.0 TSI DSG

W samochodach poli-
ftingowych czasem spo-
tykamy nowe rozwiązania 
techniczne, np. nowe jed-
nostki napędowe czy ulep-
szone skrzynie biegów. W 
Superbie wprowadzono co 
prawda wersję 2.0 TDI, 4×4, 
DSG, ale trudno tą kombi-
nację uznać za całkowicie 
nową. Silniki i skrzynie 
biegów są takie same jak w 
starszym modelu. Dobrze 
znany, turbodoładowany 
silnik 2.0 TSI połączono 
ze ,,starą” automatyczną 
skrzynią biegów o sześciu 
przełożeniach. Przyspiesze-
nie 0-100 km/h wynosi 7,7 

sekundy, przy średnim (te-
stowym) spalaniu 9 l / 100 
km. To dobry wynik, biorąc 
pod uwagę moc, ale...

Różnice między limu-
zynami

Pechowo lub szczę-
śliwie złożyło się, że tuż 
przed Skodą Superb, te-
stowałem Mercedesa 
klasy C nowej generacji 
z porównywalnym silni-
kiem 2.0 184 KM. Dzięki 
temu łatwiej było mi zro-
zumieć, dlaczego teore-
tycznie podobne do sie-
bie auta potrafią różnić 
się ceną np. o 100 tys. zł.  
Nie chcę tu chwalić Mer-
cedesa, który również ma 
swoje „za uszami”, jednak 
w pewnych aspektach jest 
od Superba nieporówny-
walnie lepszy. Głównie, 
jeśli zestawimy ze sobą 
silniki obu aut oraz ich 
układ kierowniczy.

Prowadzenie Superba 
jest dość pewne, gdy nie 
przekraczamy określonych 
prędkości. Podczas testu 
miałem wrażenie, że układ 
kierowniczy i zawiesze-
nie nie są dostosowane do 
możliwości, jakie daje bar-
dzo mocny silnik 2.0 TSI. 
Z pewnością na stabilność 
pojazdu lub jej brak, mają 
wpływ także duże gabaryty 
Skody.

W oczekiwaniu na no-
wego Superba

Minęło kilka lat i do ty-
powych dla Superba zalet 
doszły pewne wady. Wy-
nikają one właśnie z faktu, 
że konstrukcja tego samo-
chodu starzeje się. Nie jest 
to zresztą żadna nowość, 
Superb I również był nieco 
zmodyfikowaną odmianą 
starszego samochodu - Pas-
sata (B5).  W Passacie znaj-
dziemy pewne elementy 

wyposażenia niedostępne 
w Superbie, jednak topowa 
Skoda jest bardziej kom-
fortowa dla pasażerów (za-
pewnia więcej miejsca w 
środku).

Skoda Superb po face-
liftingu to taki stary-nowy 
samochód. Wygląda bar-
dziej świeżo, ale praktycz-
nie to ten sam samochód co 
model z 2008 roku. Nie było 
by w tym nic złego, gdyby 
cena była trochę niższa. Nie 
mam wątpliwości, że poli-
ftingowa wersja limuzyny 
Skody jest krótkim pomo-
stem pomiędzy obecną, a 
nową generacją. Skoda pre-
zentowała już koncepcyjne 
wersje następcy o sylwetce 
zbliżonej do najnowszych 
modeli Audi. Być może 
wkrótce marka czymś nas 
zaskoczy. 

Witold Hańczka
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Starachowiccy i skar-
żyscy policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego i Wy-
działu Prewencji wspólnie 
z przedstawicielami Har-
cerskiej Grupy Ratowniczej 
wzięli udział w działaniach 
profilaktycznych w ramach 
projektu „Starachowice - 
Ostrowiec - Skarżysko czy-
li SOS dla Ruchu Drogowe-
go”.

Na drodze K-42 zor-
ganizowano dwa punkty 

SOS dla Ruchu Drogowego
Alkogogle,  prezentacja resuscytacji krążeniowej na fantomach oraz zasady zabezpieczenia miejsca wy-
padku drogowego - to przykłady działań profilaktycznych w ramach projektu „Starachowice - Ostrowiec 
- Skarżysko czyli SOS dla Ruchu Drogowego”.

kontrolne, jeden na terenie 
podległym Komendzie Po-
wiatowej Policji w Stara-
chowicach i drugi na tere-
nie Komendy Powiatowej 
Policji w Skarżysku - Ka-
miennej. Policjanci zatrzy-
mywali kierowców, którzy 
mogli przy użyciu alkogo-
gli symulujących stan nie-
trzeźwości sprawdzić jak 
zaburzona jest koordynacja 
wzrokowo - ruchowa po 
spożyciu alkoholu. Ponadto 

harcerze uczyli resuscytacji 
krążeniowej na fantomach i 
podstawowych zasad zabez-
pieczenia miejsca wypadku 
drogowego. Uczestnikom 
działań wręczano również 
elementy odblaskowe, które 
poprawiają widoczność na 
drodze.

Projekt profilaktyczny 
„Starachowice - Ostrowiec 
- Skarżysko czyli SOS dla 
Ruchu Drogowego” jest re-
alizowany na terenie trzech 

powiatów: starachowickie-
go, ostrowieckiego oraz 
skarżyskiego i skierowany 
jest do mieszkańców tych 
powiatów, a w szczególno-
ści do kierowców, pieszych, 
dzieci i młodzieży ze szkół 
położonych przy trasie SOS 
- Droga 42, uczestników 
zawodów i warsztatów ra-
towniczych, wolontariuszy 
wspierających projekt.

Kobiety zauważyły 
torebkę pozostawioną na 
przystanku autobusowym. 
Znalezioną zgubę przeka-
zały policjantom Komendy 
Powiatowej Policji w Skar-
żysku-Kamiennej. Okazało 

Skarżysko-Kamienna

Uczciwi znalazcy
Godną naśladowania postawą wykazały się dwie 
mieszkanki powiatu skarżyskiego, które odnalazły 
torebkę damską z dokumentami oraz pieniędzmi i 
przekazały ją na policję. 

się, że w torebce znajdo-
wały się dokumenty oraz 
portfel, a w nim aż 3 800 zł. 
Dzięki właściwej postawie 
obywatelskiej odnalezione 
rzeczy szybko trafiły do 
właścicielki.

Do zdarzenia doszło 
w Starachowicach. 36-la-
tek pozostawił na poboczu 
uruchomiony pojazd marki 
Toyota Avensis o wartości 
80.000 złotych i wszedł do 
sklepu. W pewnym momen-
cie zauważył nieznanego 
mężczyznę, który zaczął 
odjeżdżać jego autem. Po-
krzywdzony wspólnie z 
drugim mężczyzną dogonili 
26-latka i następnie oddali 
go w ręce funkcjonariuszy 

Starachowice

Wpadł 
na kradzieży toyoty
26-latek odpowie za usiłowanie kradzieży Toyoty 
Avensis, prowadzenie pojazdu pod wpływem nar-
kotyków oraz spowodowanie dwóch kolizji drogo-
wych podczas ucieczki. 

policji. Mężczyzna został 
zatrzymany w policyjnym 
areszcie. Ponadto okazało 
się, że prowadził skradzione 
auto będąc prawdopodobnie 
pod wpływem narkoty-
ków. Jak ustalili policjanci, 
26-latek w trakcie ucieczki 
uderzył w pojazd ciężarowy 
marki Scania, a następnie w 
budynek, gdzie się zatrzy-
mał. Teraz grozi mu nawet 
do 5 lat więzienia.

Koneccy policjanci za-
trzymali  do kontroli na 
jednym z osiedli mieszka-
niowych samochód marki 
Opel. 24-letni kierowca i 
jego pasażer na widok po-
licjantów zachowywali się 
bardzo nerwowo. Krymi-
nalni przeszukali samochód 
i na tylnej kanapie auta 
znaleźli torebkę foliową z 
marihuaną. Jak się okazało 

Końskie

Pasażer z marihuaną
Koneccy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy przewozili w samochodzie marihuanę.

należała ona do 22-letnie-
go pasażera, który posiadał 
przy sobie kolejne trzy to-
rebki foliowe z marihuaną. 
Łączna waga narkotyku 
to około 80 gramów. Męż-
czyźni zostali zatrzyma-
ni w policyjnej celi. Obaj 
są mieszkańcami powia-
tu opoczyńskiego. Teraz 
22-latkowi może grozić do 
3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Zespołu do 
Walki z Cyberprzestępczo-
ścią Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Kielcach w 
wyniku wielotygodniowych 
działań zatrzymali 38–latka 
z powiatu jędrzejowskiego. 

Funkcjonariusze po-
dejrzewają, że mężczyzna 
oferował do sprzedaży róż-
ne przedmioty m.in. sprzęt 
komputerowy. Gdy zain-

Internetowy oszust
Kielce

Policjanci zatrzymali 38–latka,  podejrzanego o 
oszukanie kilkudziesięciu osób na kwotę około 50 
tysięcy złotych.

teresowany klient wpłacał 
zadatek, bądź całość kwoty, 
mężczyzna nie wysyłał za-
kupionego od niego towaru 
i urywał kontakt z osobą 
kupującą. Policjanci po-
dejrzewają, że jego proce-
der trwał kilka miesięcy, a 
oszukanymi klientami były 
osoby z całego kraju. 38-lat-
kowi grozi do 8 lat pozba-
wienia wolności.

Zatrzymani wpadli w 
ręce policji na terenie Kielc. 
Uwagę funkcjonariuszy 
zwalczających przestęp-
czość przeciwko mieniu, 
zwróciły dwie kobiety lo-
sowo wciskające guziki do-
mofonów bloków na terenie 
miasta. Podejrzenia stróżów 
prawa potwierdziły się. 
40-latka i 39–latka wpadły 
na gorącym uczynku, gdy 
chciały oszukać 89–letnią 
mieszkankę Kielc. Oszustki 
mówiły, że wygrała nagro-
dę pieniężną, ale wcześniej 
muszą zobaczyć jakie ma 
pieniądze. Gdy 89-latka 
poszła wziąć schowane 
oszczędności, nieznajome 
udały się za nią do pokoju. 
Na szczęście starszej kobie-

Kielce

Oszustki w rękach policji
Kieleccy policjanci zatrzymali dwie kobiety na próbie oszukania 89-letniej mieszkanki Kielc. Policjanci 
podejrzewają, że kilka dni wcześniej te same kobiety ukradły kilka tysięcy złotych.

cie nic się nie stało, ponie-
waż oszustki zostały spło-
szone. Dwie kobiety i ich 
45-letni kierowca od razu 
po tym zdarzeniu wpadli w 
ręce policjantów. Cała trój-

ka pochodzi z wojewódz-
twa łódzkiego. Policjanci 
podejrzewają, że działając 
w podobny sposób jak opi-
sany wyżej, kobiety okradły 
wcześniej 74–letnią miesz-

kankę Kielc. Ich łupem 
miało paść wtedy trzy tysią-
ce złotych. Zatrzymanym 
grozi do 8 lat pozbawienia 
wolności. 
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Skorpion 24.10 – 22.11
Nie podejmuj 

się zbyt trudnych 
zadań zawodo-
wych. W ten spo-

sób unikniesz niepotrzebnych 
problemów. Uważaj również 
na sposób odżywiania, dole-
gliwości żołądkowe mogą dać 
znać o sobie, a pora roku tym 
schorzeniom niestety sprzyja. 
Na horyzoncie miłe spotkanie 
rodzinne.  

Strzelec 23.11 – 21.12
Nie panikuj 

z powodu prze-
terminowanych 
spraw, ze wszyst-

kim dasz sobie radę. Na po-
moc przyjaciół i rodziny, jak 
zwykle możesz liczyć. W 
finansach bądź ostrożny, pa-
miętaj, że wydatki nie mogą 
przekraczać dochodów.  

 

Koziorożec 22.12 – 20.01
Czujesz się 

ostatnio przemę-
czony, być może  
z powodu nawału 

obowiązków.  Aby  uchronić 
się przed jesienną chandrą, 
zmień coś w swoim wyglą-
dzie. Nie unikaj spotkań to-
warzyskich i zawierania no-

wych znajomości.

Wodnik 21.01 – 19.02
W najbliż-

szym okresie 
czeka cię wiele 
z a wo d o w y c h 

wyzwań. Twoja trafna in-
tuicja i pracowitość są 
gwarantem w osiągnięciu 
zamierzonego celu. Wy-
korzystaj tę dobrą passę a 
sytuacja materialna diame-
tralnie się poprawi.

Ryby 20.02 – 20.03
W y k o r z y -

staj pozytywny 
wpływ planet a 
większość spraw 

znajdzie swoje szczęśliwe 
zakończenie. Jednak działaj 
jak zwykle rozważnie. War-
to także pamiętać o ciągłym 
pielęgnowaniu uczucia do 
partnera.

Baran  21.03 – 20.04 
Osoby spod 

tego znaku cechuje 
komunikatywność 
i wyjątkowa zdol-

ność nawiązywania kontak-
tów z nowymi osobami. W 
pracy możliwe niespodzie-
wane zmiany organizacyj-

ne. W wydatkach nie za-
szkodzi więcej ostrożności.

Byk 21.04 – 20.05
Będziesz w swoim ży-

wiole, po pro-
stu rozpierać cię 
będzie energia. 
Wszystko ułoży 

się pomyślnie.  A więc do 
dzieła a na pewno będziesz 
usatysfakcjonowany efekta-
mi. W najbliższym czasie 
niezapowiedziana wizyta 
miłego gościa.       

Bliźnięta 21.05 – 21.06 
Przydałoby się więcej 

optymizmu i wia-
ry w siebie a świat 
okaże się bardziej 
kolorowy.  Nie za-

dręczaj się chwilowymi nie-
powodzeniami, to wkrótce 
się odmieni. Na wsparcie 
rodziny i najbliższych mo-
żesz zawsze liczyć.

 

Rak 22.06 – 22.07 
Nie jest to odpowiedni 

czas na ekspery-
menty zawodowe 
a tym bardziej na 
wszelkie trans-
akcje finansowe. 

Przemęczenie i znużenie 
dadzą o sobie znać. Warto 
zwolnić tempo życia i za-
planować chociaż krótki ale 

zasłużony urlop.

Lew 23.07 – 23.08  
Zaległe sprawy wyma-

gają załatwienia. 
Nie odkładaj 
ich na później, 
najwyższy czas 

wziąć się do roboty, czyli 
chwycić przysłowiowego 
byka za rogi. Na efekty nie 
trzeba będzie długo czekać. 
W sferze uczuciowej zmia-
ny na lepsze.

Panna 24.08 – 23.09
W najbliższym okresie 

nie podejmuj nowa-
torskich przedsię-
wzięć, zwłaszcza w 
sferze finansowej. 

Zbyt duże ryzyko, na które 
obecnie nie możesz sobie 
pozwolić. Życie rodzinne 
toczyć się będzie spokojnie 
i bez większych nieporozu-
mień.

Waga 24.09 -23.10
Twoje zadowolenie z od-

niesionych sukcesów 
zawodowych i pozy-
tywne nastawienie 
do życia, sprawią, że 

w domu zapanuje wyjątko-
wo miła atmosfera. Ze zdro-
wiem również nie będzie 
problemów 

Wróżka Amanda

Rozrywka
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SUDOKU

Humor
W

HOROSKOP

Kierowniczka domu wczasowego wita w progu nowego 
wczasowicza:  

- Postaramy się, aby czuł się pan u nas jak w domu. 
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć! 

  
Skacowany facet puka do drzwi sąsiadów. Otwiera mu 

ich pięcioletni synek: 
- Jest tato, albo mama? 

- Nie, sam jestem. 
- Dobra. A możesz mi podać szklankę wody? 

Chłopczyk przyniósł jedną szklankę wody, potem dru-
gą, następnie trzecią, ale wszystkie zapełnione tylko do 

połowy. 
- Co, wody mi żałujesz? 

- Nie, nie żałuję panu, ale do kranu nie sięgam, a w ubika-
cji już więcej nie ma. 

  
Przychodzi baba do lekarza ze spuchnięta twarzą. 

- Co, pszczoła? - pyta lekarz. 
- Uhmmm. 
- Użądliła? 

- Nie zdążyła. Mąż łopatą zabił. 
  

Trzej informatycy wybrali się na piwo. Rozmowa od 
razu zeszła na programy, aplikacje, karty pamięci itd. W 

końcu jeden nie wytrzymał: 
- Koledzy, czy my musimy zawsze gadać o robocie, nawet 

po robocie? Pogadajmy o czym innym. 
- A o czym?  

- Choćby o dupach. 
Zapadła długa cisza, w końcu jeden się odzywa:  

- Moja karta pamięci jest do dupy... 
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żucia

... Berg-
kamp,
piłkarz

staroż.
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1 4 7 6

2 8

5 3 2

1 8

9 5 4 1

8 3

4 3 7

1 9

5 9 2 7

P
O
K
O
L
O
R
U
J
!



M
a
te

ri
a
ł p

o
ch

o
d
zi

 i 
je

st
 f
in

a
n
so

w
a
n
y 

p
rz

e
z 

K
o
m

ite
t 
W

yb
o
rc

zy
 P

S
L

Wydawca 
Gazety Regionalnej 

w związku z dynamicznym 
rozwojem,
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i kreatywnych osób 
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