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Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej 
konsumenta. Całkowity koszt pożyczki wynoszący 0,95 zł dziennie został wyliczony 
dla pożyczki w wysokości 1000 zł spłacanej w 60 tygodniowych ratach w Pakiecie 
Standard. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki – 2000,00 zł; 
łączna kwota odsetek – 154,52 zł; opłata przygotowawcza – 40,00 zł; prowizja 
za udzielenie pożyczki – 560,00 zł; roczna stopa oprocentowania – 10%; czas 
obowiązywania umowy – 60 tyg.; wysokość tygodniowych rat: 45,91 zł; całkowita 
kwota do zapłaty przez Konsumenta – 2 754,52 zł; Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania – 74,49%. 

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści POZYCZKA

600 400 600
Provident Polska S.A. www.provident.pl
Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Weź pożyczkę 
w Providencie i sprawdź 
jak niewiele to kosztuje.

Gotówka 
na Święta!
Koszt tylko

dziennie
zł

przy pożyczce w Pakiecie 
Standard na 1000 zł

dziennie
zł

Koszt tylko

Gotówka 
na Święta!
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Siła bankowości spółdzielczej
W jakiej kondycji jest bankowość polska i zagraniczna? Gdzie szukać antidotum na kłopoty rynku kapi-
tałowego? O tych kwestiach rozmawiamy z Bernardem Banasiakiem – Prezesem Zarządu Banku Spół-
dzielczego w Mszczonowie.

Zakładasz firmę? Szukasz siedziby w dobrej i 
sprawdzonej lokalizacji?  Chcesz oszczędzić przez 
pierwsze trzy lata działalności? ZAPRASZAMY do 
wynajęcia wolnych pomieszczeń biurowych w 
Kleszczowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, 
Kleszczów ul. Główna 122. Więcej informacji pod 
numerem +48 44  731 37 31  lub w siedzibie 
Agencji Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w 
Kleszczowie ul. Główna 122.

Święta w Sulejowie
Grudzień to miesiąc przygotowań świątecznych. 
W kościele rozpoczyna się czas adwentu poprze-
dzający Święta Bożego Narodzenia.

Czy teza o tym, że obec-
nie istnieje nadpłynność 
banków jest prawdziwa?

Jeśli chodzi o banki z ka-
pitałem polskim jest to teza 
prawdziwa. Banki zachod-
nie zawsze miały deficyt  
z tego względu, że inne 
środki pieniężne przezna-
czały w akcję kredytową, 
a inne w instrumenty fi-
nansowe. Banki zachodnie, 
które działają na terytorium 
Polski, zbierały bardzo małe 
ilości depozytów w dola-
rach, funtach, frankach czy 
euro.

Szerzej str. 3

Sylwestra o godz. 21 
rozpocznie dyskoteka pod 
gwiazdami na pl. Kościusz-
ki. Dwie godziny później, na 
scenie pojawi się zespół Ro-
xanne, który na co dzień gra 

Tomaszów Mazowiecki
Sylwester 
na pl. Kościuszki
Podobnie jak rok temu, władze miasta zapraszają 
na powitanie Nowego Roku na pl. Kościuszki.

największe przeboje szwedz-
kiego duetu ROXETTE.  
O północy przewidziano po-
kaz fajerwerków. Ostatnim 
punktem programu będzie 
występ Cover Band Kakadu.

Piotrków Trybunalski

Monika Chyla jest na-
uczycielką w Szkole Podsta-
wowej nr 13 im. Trybunału 
Koronnego w Piotrkowie Try-
bunalskim a swoją przygodę 
z wolontariatem rozpoczęła 
w 2012 r. Jej różnorodność 
i aktywność w działaniach 
wolontariackich zadziwiła 
Kapitułę Plebiscytu. WOŚP, 
Szlachetna Paczka, Nakręco-
na Pomoc, kwesta na renowa-
cję zabytkowych pomników 
na Starym Cmentarzu, akcja 
Płomyk Nadziei, pozyskiwa-
nie darczyńców na potrzeby 
wielu akcji charytatywnych, 
wolontariusz-koordynator 
Ogólnopolskiej Akcji Żonkile 
2015 w 72. rocznicę powsta-
nia w getcie warszawskim.

Wolontariusz Roku 2015
Monika Chyla została zwyciężczynią plebiscytu Wolontariusz Roku 2015.

REKLAMA
Szerzej str. 4
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- W przyszłorocznym 
budżecie miasta zarezerwo-
waliśmy środki na realizację 
tej inwestycji – mówi prezy-
dent Krzysztof Chojniak .

Realizacja prac zapla-
nowana jest na przyszły rok  
i obejmie budowę kanaliza-
cji deszczowej, oświetlenia, 
drogi wraz z chodnikiem  
i ścieżką rowerową. Pojawią 

Piotrków Trybunalski
Kolejny odcinek obwodnicy
W 2016 roku powstanie kolejny odcinek obwodnicy miasta N-S od ulicy  
Modrzewskiego do Wojska Polskiego.

się także zatoki autobusowe 
oraz przejścia dla pieszych. 
Całość uzupełnią nasadze-
nia zieleni oraz pionowe  
i poziome oznakowanie.

Jak zaznacza Małgorzata 
Majczyna z Biura Inwestycji 
i Remontów, na nowo budo-
wanym odcinku powstaną 
także dwa ronda. - Pierwsze 
znajdzie się przy skrzyżowa-

niu z ulicą Twardosławicką, 
a drugie z ulicą Wojska Pol-
skiego. Szacunkowy koszt 
budowy kolejnego odcinka 
obwodnicy N-S to około 12 
mln zł. Na realizację prac 
miasto pozyskało 3 mln zło-
tych dofinansowania.

KS

Seminarium poświęco-
ne prawom człowieka przy-
gotowali i przeprowadzili 
studenci Wydziału Zamiej-
scowego Społecznej Aka-
demii Nauk w Bełchatowie 
przy wsparciu kadry uczelni  
i bełchatowskich poli-
cjantów. Niezwykle waż-
na społecznie i aktualna 
problematyka obejmowała 
współczesne wyzwania dla 
ochrony praw podstawo-
wych, godności ludzkiej,  
a także prawa do bezpie-
czeństwa w dobie wzmaga-
jących się zagrożeń terro-
rystycznych i nietolerancji. 
Wprowadzenia do akade-
mickiej dyskusji dokona-
li: dr Maciej Mączyński - 
prawnik, konstytucjonalista, 
absolwent Helsińskiej Fun-
dacji Praw Człowieka, nad-
kom. Arkadiusz Stawiarski 

Bełchatów
Debatowano 
o prawach człowieka
Bełchatowscy studenci i policjanci debatowali o prawach człowieka w do-
bie współczesnego terroryzmu. Akademicki spór ogniskowało pytanie, czy 
strach przed zagrożeniem i obawa pogorszenia sytuacji ekonomicznej uspra-
wiedliwiają brak solidarności i pomocy dla uchodźców?

- policjant i psycholog, pod-
kom. Mariusz Cieślak - poli-
cjant, profilaktyk społeczny. 
Zwieńczeniem wydarzenia 
w przededniu dorocznego 
Międzynarodowego Dnia 
Praw Człowieka była deba-
ta oksfordzka z udziałem 
studentów studiów stacjo-
narnych i niestacjonarnych 
kierunku resocjalizacja  
z profilaktyką społeczną  
i prewencją kryminalną. 
Studenci w akademickim 
sporze podjęli trudne wy-
zwanie szukania odpowiedzi 
na pytanie, czy Polacy po-
winni wyciągnąć pomocną 
dłoń do uciekających przed 
wojną uchodźców z Syrii, 
Iraku, Somalii, Afganistanu 
i jakie mogą być konsekwen-
cje okazania ludzkiej soli-
darności oraz jej braku. Mo-
deratorem dyskusji był dr 

Adam Gogacz - prodziekan 
Wydziału w Bełchatowie 
Społecznej Akademii Nauk, 
a zaproszenie do udziału 
w wydarzeniu przyjęli: mł. 
insp. Tomasz Jędrzejczyk 
- I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Beł-
chatowie,  ceniony nauko-
wiec i dydaktyk prof. dr hab. 
Adam Jaworski z Uniwersy-
tetu Łódzkiego i Społecznej 
Akademii Nauk oraz mgr 
Mirosław Olszewski - Dy-
rektor Regionalny SAN. 
Akademickiemu sporowi 
przysłuchiwali się uczniowie 
klas licealnych i technikum  
z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3 w Bełcha-
towie, którzy na zakończe-
nie debaty w głosowaniu 
wyrazili własne stanowisko  
w poruszonej kwestii.  

Sylwestra o godz. 21 
rozpocznie dyskoteka pod 
gwiazdami na pl. Kościusz-
ki. Dwie godziny później, na 
scenie pojawi się zespół Ro-
xanne, który na co dzień gra 
największe przeboje szwedz-
kiego duetu ROXETTE.  
O północy przewidziano 
pokaz fajerwerków. Ostat-
nim punktem programu 
będzie występ Cover Band 
Kakadu.

Tomaszów Mazowiecki
Sylwester na pl. Kościuszki
Podobnie jak rok temu, władze miasta zapraszają na powitanie Nowego Roku 
na pl. Kościuszki.

Zaś 1 stycznia odbędzie 
się Koncert Noworoczny 
- Świat Operetki i Szlagie-
ry Dawnych Lat. Będziemy 
mieli okazję usłyszeć wów-
czas Monikę Gruszczyńską, 
solistkę operetki (sopran) 
czy też Łukasza Gaja (te-
nor). Orkiestra wystąpi pod 
kierownictwem Radosława 
Brulińskiego. Koncert odbę-
dzie się o godz. 18 w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 przy ul. św. Antoniego 

57/61. Wstęp wolny za oka-
zaniem wejściówki, które są 
do odebrania w O.K. Tkacz, 
DOK-u, Wydziale Spraw 
Społecznych i Promocji 
Zdrowia UM (ul. Mościc-
kiego 3), Wydziale Kultury, 
Promocji i Turystyki UM 
(pl. Kościuszki 18) oraz  
w Wydziale Kultury i Pro-
mocji powiatu tomaszow-
skiego (ul. Św. Antoniego 
41).
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KorzystajączokazjiŚwiątBożegoNarodzenia,
pragniemyzłożyćwszystkimnaszymKlientom

najserdeczniejszeiszczereżyczenia:
szczęścia,wiary,nadzieiipomyślności
orazwkażdymdniuNowegoRoku
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96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Opoczyńska 8
e-mail: biuro@tabo-fhu.com.plT. Kuzimski i S-ka s.j.

tel./fax: 46-814-43-82
46-815-18-99

tel.: 46-814-65-70
46-815-18-99
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Są one wyjątkowe i mają 
niepowtarzalny charakter. 
Na ulicach miasta pojawiają 
się gwiazdkowe dekoracje 
tworząc  przedświąteczną 
atmosferę, a dodatkowo 
wieczorami stanowią pięk-
ne tło dla fotografii. W na-
szym mieście są rozświe-
tlone ciągi światełek oraz 
innych ozdób. Na Placu 
Straży została ustawiona 
duża choinka ozdobiona 
łańcuchami lampek, któ-
rą porą nocną widać aż  
z za mostu. Na terenie gmi-
ny zostały rozmieszczone 
choinki przed budynkami 
szkół oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

Święta Bożego Narodze-
nia to czas szczególny, okres 
wyciszenia, spokoju, spotkań 
z bliskimi. Pełen jest tradycji  
i zwyczajów, ale najważniej-
sze są w nim rozmowy z naj-

Sulejów

Święta w Sulejowie
Grudzień to miesiąc przygotowań świątecznych. W kościele rozpoczyna się 
czas adwentu poprzedzający Święta Bożego Narodzenia.

bliższymi, wspólne kolędo-
wanie, spacery.

Szopka
Pierwszy raz przed 

kościołem św. Floriana  
w Sulejowie będzie wybudo-
wana Szopka Betlejemska. 
Budują ją pracownicy Miej-
skiego Zakładu Komunal-
nego w Sulejowie. Szopka 
znajdować się będzie przed 
wejściem do kościoła. Kon-
strukcja składać się będzie  
z drewnianej  stajenki z zagro-
dą, w której będą żywe zwie-
rzęta. Szopka jest zainicjowa-
na pomysłem ks. Proboszcza 
Leszka Drucha oraz parafian. 
Dzięki niej dzieci będą mo-
gły lepiej zrozumieć prze-
kaz nocy wigilijnej. Szopka  
w Sulejowie jest pierwszą 
inicjatywą tego 
typu od lat. 
M i e s z k a ń c y 
biorący udział 

w obchodach Świąt Bożego 
Narodzenia będą mogli po 
Pasterce wspólnie kolędo-
wać w niepowtarzalną noc  
w roku. 

Święta niosą ze sobą  
nadzieje, ufność, ciepło  
i przedświąteczne przygoto-
wania związane z wieczerzą 
wigilijną, ubranie drzewka 
wspólnie z dziećmi i wnu-
kami tworzy klimat świąt. 
Wspólne oczekiwanie pierw-
szej gwiazdki na niebie, wie-
czerza, wspólne kolędowanie 
i Pasterka to tylko część Świąt. 
Mieszkańcy dzięki Urzędowi 
Miejskiemu i Miejskiemu 
Zakładowi Komunalnemu 
w Sulejowie będą mogli bez-
piecznie oraz w spokoju spę-
dzać świąteczny czas.

Szanowni Państwo, Drodzy Piotrkowianie
Aby święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych

przyniosły Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu.
Niech ten czas - pełen wiary, miłości i nadziei -

da siłę do mierzenia się z codziennością
i spełnienia najśmielszych marzeń.

W Nowym Roku życzymy zdrowia, satysfakcji oraz wielu radosnych chwil. 

Prezydent
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof ChojniakMarian Błaszczyński
Przewodniczący Rady Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

ul. Wolności 80, Rędziny
tel. 34 320 10 42
www.myjki.eu

Partner Kärcher Sp. z o.o.

Firma OCEANFirma OCEAN
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Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Rząśni zajęła 1 
miejsce w województwie 
łódzkim oraz 16 miejsce w 
skali całego kraju (5 miej-
sce wśród bibliotek z terenu 
gmin wiejskich). Samorzą-
dowcy oraz dyrektorzy naj-

Rząśnia

Sukces gminnej biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni zajęła 1 miejsce w województwie łódz-
kim w organizowanym już po raz piąty przez Instytut Książki i dziennik Rzecz-
pospolita „Rankingu bibliotek”.

lepszych bibliotek odebrali 
dyplomy z rąk organizato-
rów podczas gali zorganizo-
wanej w Pałacu Rzeczypo-
spolitej w Warszawie.

W rankingu zostały na-
grodzone samorządy najbar-
dziej zaangażowane w kultu-

ralny rozwój swojej gminy. 
Premiowane były działania 
na rzecz jakości i komfortu 
obsługi czytelników, poziom 
czytelnictwa, liczba kupo-
wanych nowości i wydatki 
samorządu na utrzymanie 
placówki.

- Łódzka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna to wyodręb-
niony obszar województwa 
łódzkiego, na terenie której 
działalność gospodarcza 
może być prowadzona na 

Piotrków Trybunalski

Piotrkowska 
podstrefa ekonomiczna
W Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Piotrkowie Trybu-
nalskim powstało 2 tysiące miejsc pracy.

preferencyjnych zasadach. 
Inwestorzy tutaj działający 
korzystają z pomocy pu-
blicznej z tytułu wspierania 
nowych inwestycji oraz two-
rzenia nowych miejsc pracy 
– wyjaśniają urzędnicy.

Piotrkowska podstrefa 
ma powierzchnię blisko 18 
hektarów. Działają tutaj: fir-
ma Haering - światowy lider 
w branży obróbki skrawa-
niem, Huta Szkła „Feniks 2”, 
Reculer Sp. z o.o., a w 2013 
r. zezwolenie na działalność 
otrzymała Huta Szkła „Ane-
wal”, która w najbliższym 
czasie planuje zatrudnić 
około 20 osób. Jak informują 
urzędnicy piotrkowska pod-
strefa przekroczyła magiczną 
liczbę 2 tysięcy osób zatrud-
nionych na jej terenie.

Największym pracodaw-
cą w strefie jest niemiecki 
Haering, który zatrudnia 
obecnie ponad 1,9 tys. osób, 
ale jak zapowiada prezes fir-
my Jacek Gałek na tym nie 
koniec gdyż w najbliższym 
okresie firma zatrudni około 
300-400 osób.

REKLAMA
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Piotrków Trybunalski

9 grudnia dyżurny po-
licji skierował patrol na ul. 
Mickiewicza, gdzie według 
otrzymanych informacji 
ktoś miał uszkadzać drze-
wo. Mundurowi zastali na 
miejscu dwóch mieszkań-
ców Skierniewic w wieku 
18 i 20 lat. 20-latek wisiał 
na drzewie na specjalnie 
zamontowanej lince, którą  
w ramach asekuracji trzymał 
18-latek. W drzewo wbite 
były gwoździe, dzięki któ-

Skierniewice
Uszkodzili drzewo
Dwóch skierniewiczan uszkodziło drzewo podczas 
zrywania jemioły. Sąd zdecyduje o rodzaju kary.

rym mężczyzna mógł wejść 
na drzewo. Z zeznań wyni-
ka, że mężczyźni uszkodzili 
drzewo, aby wejść na nie  
i zerwać jemiołę. Sprawa nie 
zakończyła się mandatem. 
Policjanci skierują sprawę 
wykroczenia do sądu, który 
może orzec wobec spraw-
ców karę wysokiej grzywny, 
nagany, ograniczenia wol-
ności, aresztu oraz nawiązkę 
za wyrządzone szkody.

Monika Chyla jest na-
uczycielką w Szkole Podsta-
wowej nr 13 im. Trybunału 
Koronnego w Piotrkowie 
Trybunalskim a swoją przy-
godę z wolontariatem roz-
poczęła w 2012 r. Jej róż-
norodność i aktywność  
w działaniach wolontariac-
kich zadziwiła Kapitułę Ple-
biscytu. WOŚP, Szlachetna 
Paczka, Nakręcona Pomoc, 
kwesta na renowację za-
bytkowych pomników na 
Starym Cmentarzu, akcja 
Płomyk Nadziei, pozyskiwa-
nie darczyńców na potrzeby 
wielu akcji charytatywnych, 
wolontariusz-koordynator 
Ogólnopolskiej Akcji Żon-
kile 2015 w 72. rocznicę 
powstania w getcie war-
szawskim – to tylko niektóre 
z zadań, które realizowała 
w ocenianym przez Kapi-
tułę 2015 roku. Statuetkę 
Wolontariusz Roku 2015, 
Monika Chyla otrzyma-

Wolontariusz Roku 2015
Monika Chyla została zwyciężczynią plebiscytu Wolontariusz Roku 2015.

ła podczas Gali Wolonta-
riatu. Nagrodę specjalną  
u f u n d o w a ł  
i wręczył laureatce Plebi-
scytu Krzysztof Chojniak, 
Prezydent Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

Po d c z a s 
u r o c z y s t e j 
gali wyróż-
niono rów-
nież działania 
wolontariuszy 
działających 
w PCW naj-
a k t y w n i e j  
w roku 2015, 
oraz 3 organi-
zacje działają-
ce w zakresie 
wolontariatu 
l o k a l n e g o 
n a j a k t y w -
niej: Koło 
Wolontaria-

tu działające przy II Liceum 
Ogólnokształcącym, Stowa-
rzyszenie Wiosna szlachetna 
Paczka, oraz Stowarzyszenie 
Amazonek Kamilki. Nagro-
dy specjalne dla wymienio-
nych organizacji ufundował 
Marian Błaszczyński, Prze-

wodniczący Rady Miasta,  
a w imieniu Przewodniczące-
go wręczył je Przewodniczący 
Komisji Kultury –  Mariusz 
Staszek.

Każdy z ośmiu nomino-
wanych w Plebiscycie wolon-
tariuszy to postać niezwykła  
i pełna wielkiego serca.

Uroczystość uświetniły 
występy Arka i Marysi,człon-
ków grupy tanecznej „Bez ba-
rier” - trzykrotnych mistrzów 
Polski w tańcach na wózkach 
oraz niezwykły występ chóru 
Metanoia pod kierownic-
twem Marcina Obsta. Galę 
poprowadziła Julita Kucz-
kowska, finalistka konkursu 
miss Polski na wózkach, zdo-
bywczyni tytułu Miss Me-
diów Integracji, dziennikarka 
magazynu Integracja i wo-
lontariuszka Piotrkowskiego 
Centrum Wolontariatu.

Główną atrakcją impre-
zy był Konkurs Mikołajko-
wy na najfajniejsze zdjęcie z 
Mikołajem. Przy specjalnym 
stanowisku, dzieci do sesji 
przygotowywał Św. Mikołaj 
wraz ze swoją Świtą. Zdjęcia 
konkursowe zamieszczone 
są na profilu facebookowym 
CH ECHO. Głosowanie 
trwa do 20 grudnia do godz. 
23:59 i odbywa się poprzez 

Piotrków Trybunalski

Mikołajki 
w CH ECHO
W weekend (5-6 grudnia br.) w Centrum Handlo-
wym ECHO w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się 
impreza mikołajkowa.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku 2016 składamy Państwu najserdeczniejsze 

życzenia Świąt pełnych rodzinnego ciepła, wzajemnej 
życzliwości oraz wszelkiej radości z narodzenia Bożej Dzieciny.

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu to, co najcenniejsze 
– dobre zdrowie, miłość najbliższych oraz spełnienie wszelkich 

osobistych i zawodowych planów. 

Burmistrz 
Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adamczyk

Przewodniczący 
Rady Miejskiej   

Sylwester  Brzeziński

Biała Rawska, grudzień 2015 r.

Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej rodzinnej 
atmosferze,

pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,

oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten,

co właśnie mija.

Życzą 
właściciele oraz 

pracownicy

WYROBY CUKIERNICZE

BIAŁA RAWSKA

kliknięcie „lubię to” pod 
fotografią, która najbardziej 
nam zaimponowała. Na-
stępnie zbierze się specjal-
na komisja, która wybierze 
zwycięzców spośród osób  
z największą liczbą głosów. 
Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody. Wyni-
ki zostaną opublikowane 21 
grudnia 2015 roku na profilu 
CH ECHO na Facebooku.

RMSM

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Rawsko Mazowiecka 

Aniołowie w niebie głoszą wieść radosną:
Bożego Narodzenia nadszedł czas!

To czas ludzkiej miłości i życzliwości,
niech nie zabraknie Wam także radości.

Kolędujcie z uśmiechem na twarzach,
a sylwestrową noc spędźcie

na wesołych zabawach!

REKLAMA



Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, spokoju i szczęścia.
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Panie Starosto, zbliża 
się koniec roku, w związku 
z tym proszę o jego podsu-
mowanie. Z jakich działań 
jest Pan dumny, a czego nie 
udało się zrealizować? 

Priorytetem mojego 
działania na ten rok była 
poprawa stanu dróg powia-
towych. Musimy sobie zda-
wać sprawę, że nasze drogi 
powiatowe w bardzo wie-
lu przypadkach przejmują 
dużą część ruchu pojazdów 
z innych kategorii dróg – 
krajowych czy wojewódz-
kich. W wyniku obciążeń 
dużego ruchu, zwłaszcza 
ciężarówek, powstają defor-
macje i spękania nawierzch-
ni, destrukcja konstrukcji 
podbudowy, tworzenie się 
wyrw i ubytków. Oczywi-
ście na bieżąco uzupełniamy 
braki, remontujemy odcinki 
o najgorszym stanie, jednak 
ilość środków, które mamy 
w dyspozycji, w stosunku do 
ponad 350 kilometrów dróg 
powiatowych, nie pozwala 
na szybką naprawę wszyst-
kich odcinków. W tym roku 
skupiliśmy się na trzech 
ważnych odcinkach: remon-
cie pierwszego etapu drogi 
Kamień – Chabielice (koszt 
2,5 mln zł), która obsłu-
guje ruch w rejonie Klesz-
czowa, kopalni, elektrowni  
i stref przemysłowych, prze-
budowie drogi Dobrzelów 
– Zawady (koszt 1.346.000 
zł) oraz Trząs – Zarzecze 
(375.000 zł). Oczywiście  

w ciągu roku udało się 
wykonać kilka mniej-
szych inwestycji w za-
kresie infrastruktury 
drogowej, które popra-
wiły bezpieczeństwo  
i komfort jazdy kierow-
ców. Trzeba pamiętać, 
że obecny rok był także 
kontynuacją inwesty-
cji roku poprzedniego, 
dlatego pomyślnie za-
kończyliśmy budowę 
stadionu lekkoatletycz-
nego wartą 8,5 mln zł 
i przeprowadziliśmy 
przebudowę budynku 
po byłym Fazbudzie, do 
którego wprowadzą się 
wkrótce wydziały staro-
stwa.

Jakie inwestycje są 
planowane na najbliż-
szy okres? 

Przede wszystkim 
pragnę podkreślić, że 
moim celem jest ogra-
niczenie zadłużenia po-
wiatu. Mam już pierw-
sze efekty, bowiem dzięki 
prowadzeniu realnej polity-
ki finansowej wyemitujemy 
obligacje na niższą kwotę 
niż planowaliśmy, czyli na 
niecałe 7 mln zł, a nie jak 
było planowane na 10 mln 
zł. Wraz z Zarządem Po-
wiatu racjonalizujemy wy-
datki i zwracamy szczegól-
ną uwagę, aby nie zadłużać 
dalej powiatu i ograniczać 
obecne zadłużenie sięgające 
38 mln zł. Nie będzie spek-
takularnych inwestycji, jak 

przykładowo stadion lekko-
atletyczny, za to będzie wię-
cej mniejszych, ale bardziej 
potrzebnych mieszkańcom. 
Przyszłoroczny budżet bę-
dzie trudny, w projekcie na 
inwestycje przeznaczymy 
nieco ponad 7 mln zł, z cze-
go ponad 4 mln zaplanowa-
liśmy na drogi powiatowe.

Bełchatów w regionie 
słynie z organizowania cy-
klicznego plebiscytu „Fir-
ma na medal". Z pewnością 
pomaga to w propagowa-

niu przedsiębiorczości. 
Jakie jeszcze działania Sta-
rostwo kieruje do przedsię-
biorców? 

Zmodyfikowaliśmy za-
łożenia obecnej edycji kon-
kursu „Firma na medal”, do-
dajemy nową formułę, która 
ma za zadanie przynieść wy-
mierne efekty współdzia-
łania między przedsiębior-
cami. Oprócz corocznej 
gali przyznania nagród dla 
wybranych przez kapitułę 
konkursu firm, zamierzamy 
zorganizować mini forum 

gospodarcze przedsiębior-
ców z terenu powiatu oraz 
partnerów z naszych zaprzy-
jaźnionych regionów z tere-
nu Polski i zza granicy. W tej 
kadencji stawiamy na przed-
siębiorczość, chcemy zakty-

wizować nasze lokalne 
środowisko, pomóc w 
nawiązywaniu nowych 
kontaktów czy wymianie 
doświadczeń. Rozma-
wiamy z PGE GiEK. S.A 
, które najprawdopodob-
niej będzie partnerem 
strategicznym przedsię-
wzięcia. Zmieniona zo-
stała też nieco formuła 
konkursu ,,Firma na 
medal", tak by dał lepsze 
możliwości zaprezento-
wania się i oceny. 

Gdy mówimy o sa-
morządzie i powiązaniu 
jego działań z lokalny-
mi firmami, to musimy 
jasno powiedzieć, że 
starostwo nie ma na-
rzędzi bezpośrednie-
go wpływu na sytuację 
ekonomiczną firm z re-
gionu. Jedynie możemy 
zachęcić do startowania 
w ogłaszanych przez 
bełchatowskie starostwo 
przetargach na różnego 
rodzaju prace, remonty  
i inwestycje. Nie-
stety ustawa  

o zamówieniach publicz-
nych uniemożliwia samorzą-
dom faworyzowanie, oczy-
wiście w granicach prawa, 
lokalnych przedsiębiorców. 
Jednak każdy przetarg wy-
grany przez firmę z naszego 
powiatu bardzo nas cieszy  
i z przyjemnością podpisu-
jemy umowy z lokalnymi 
przedsiębiorcami. Mimo 
wszystko należy wspomnieć 
także o współpracy między 
firmami, a Powiatowym 
Urzędem Pracy, dzięki cze-

Bełchatów

Czas podsumowań
O podsumowaniu mijającego roku rozmawiamy z Waldemarem Wyczachowskim, starostą bełchatow-
skim.

mu udaje się podejmować 
szereg inicjatyw służących 
poprawie sytuacji bezrobot-
nych.

Bełchatowski pośred-
niak od wielu lat prowadzi 
zakrojone na szeroką skalę 
działania na rzecz osób po-
szukujących pracy: organi-
zowane są kursy, szkolenia, 
targi pracy i targi edukacyj-
ne, programy wsparcia oraz 
wiele innych form pomocy 
bezrobotnym. Wiele osób 
z pozytywnym skutkiem 
korzysta z pomocy urzędu 
pracy, co przekłada się na 
zmniejszenie zjawiska bez-
robocia w naszym powiecie. 
Wiele osób otrzymuje dota-
cje na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej,  
a co cieszy najbardziej, spo-
ry procent z nich z sukce-
sem rozwija tą działalność. 
W ciągu ostatnich dziesięciu 
lat w ten sposób powsta-
ło około 1000 firm! Aż 77 
procent tych firm „prze-
trwało” pierwsze dwa lata, 
najtrudniejsze w samodziel-
nej działalności. Kolejnym 
pomostem dobrej współ-
pracy jest funkcjonowanie 
Regionalnej Izby Gospo-
darczej, skupiającej wiele 
firm i przedsiębiorstw z na-
szego powiatu. To przecież 
ponad 10 lat temu właśnie 
starostwo zainicjowało jej 
istnienie poprzez powołanie 
do życia Powiatowego Cen-
trum Przedsiębiorczości.  
Z czasem centrum prze-
kształciło się właśnie w Re-
gionalną Izbę Gospodarczą, 
która stała się miejscem 
wymiany poglądów, myśli, 
miejscem kontaktu z sa-
morządem, który systema-
tycznie wspiera ją i pomaga  
w rozwoju.

Rozmawiała
Justyna Pająk

REKLAMA
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Świąt wypełnionych
miłością i radością

jaśniejących pierwszą gwiazdką
dających nadzieję na Nowy Rok

życzą 

Rada Nadzorcza 
Zarząd i Pracownicy 
Banku Spółdzielczego 

w Mszczonowie

„Kompleks Opiekuńczy 
u Stępniów” położony jest 
w malowniczej miejscowo-
ści Kozia Wola, w powiecie 
koneckim, na terenie gminy 
Stąporków. Dogodna lokali-
zacja zapewnia z jednej stro-
ny dobre skomunikowanie z 
większymi miastami, z dru-
giej otoczenie naturalnego 
lasu oraz terenów zielonych 
idealnie nadających się na 
spacery i odpoczynek na 
świeżym powietrzu. 

 - Ofertę kieruje-
my do aktywnych seniorów, 
którzy chcą dbać o swoją 
sprawność fizyczną i intelek-
tualną, ale też do osób wy-
magających kompleksowej 
opieki medycznej i rehabili-
tacyjnej. Oferujemy pobyty 
stałe, czasowe lub dzienne - 
mówi Renata Chwaścińska, 
dyrektor placówki. Obiekt 
dysponuje miejscem dla 86 
pensjonariuszy, a obecnie 
jest ich 27, ale w najbliższym 

Rodzinna atmosfera w „Kompleksie Opiekuńczym u Stępniów”
 Społeczeństwo polskie się starzeje. Potrzeba więc coraz więcej profesjonalnych domów opieki nad osobami starszymi. W kwietniu tego roku swoją 
działalność rozpoczęła placówka tego typu - „Kompleks Opiekuńczy u Stępniów”.  Misją placówki jest zapewnienie seniorom jak najlepszej opieki oraz dbanie 
o rodzinną i ciepłą atmosferę. 

czasie będzie ponad 30. Po-
mieszczenia wyposażone są 
w urządzenia ułatwiające 
poruszanie się osobom nie 
w pełni sprawnym oraz sys-
tem przywoływawczy. Pokój 
dla danej osoby urządzany 
jest zgodnie z jej oczekiwa-
niami, aby czuła się jak w 
domu. Obecnie placówka 
korzysta z usług firmy ca-
teringowej, ale planuje uru-
chomienie własnej stołówki, 
by mieć pewność co do ja-
kości i smaków podawanych 
posiłków. -Nie posiadamy 
kaplicy, ale w razie potrzeby 
adaptujemy pokój pobytu 
dziennego, gdzie odprawia-
na jest Msza Św. - dodaje 
Renata Chwaścińska. W tro-
sce o bezpieczeństwo osób 
przebywających na terenie 
Kompleksu Opiekuńczego, 
obiekt jest całodobowo mo-
nitorowany. 

 Placówka współ-
pracuje z lekarzem internistą 

oraz zapewnia konsultacje 
lekarzy specjalistów. Pen-
sjonariuszami zajmują się 
pielęgniarki i opiekunowie. 
Ośrodek zatrudnia także 
rehabilitanta. - Część osób 
musi być rehabilitowana 
ze względów zdrowotnych 
- mówi dyrektor placówki. 
Kilka razy w tygodniu do 
Kompleksu Opiekuńczego 
przyjeżdża także terapeuta 
zajęciowy. Pracownicy tutaj 
zatrudniani są w różnym 
wieku. Najważniejszym 
kryterium doboru kadry 
pracowniczej jest podejście 
do pensjonariuszy oraz wła-
ściwe wykonywania swoich 
obowiązków. Pracownicy 
całodobowo czuwają nad 
komfortem i bezpieczeń-
stwem pensjonariuszy.

 Misją placówki jest 
zapewnienie ciepłej rodzin-
nej atmosfery. Pracowni-
cy organizują przyjęcia dla 
uczczenia ważnych momen-

tów z życia pensjonariuszy, 
np. urodzin. Odbywają się 
również przedstawienia 
przygotowane przez dzie-
ci ze szkoły podstawowej. 
Nie ma ograniczeń w od-
wiedzinach przez rodziny 
pensjonariuszy. Kompleks 

dysponuje parkingiem oraz 
pokojem gościnnym i miej-
scem noclegowym dla od-
wiedzających. - Mieszkań-
com staramy się zapewnić 
okazję do wspólnego świę-
towania i rozmów - dodaje 
Renata Chwaścińska. Obiekt 

otoczony jest naturalnym 
lasem, posiada blisko hektar 
ogrodzonego placu, podjaz-
dy oraz spacerniaki, które 
umilają osobom pobyt w 
placówce. 

REKLAMA
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Czy teza o tym, że obec-
nie istnieje nadpłynność 
banków jest prawdziwa?

Jeśli chodzi o banki z ka-
pitałem polskim jest to teza 
prawdziwa. Banki zachod-
nie zawsze miały deficyt  
z tego względu, że inne 
środki pieniężne przezna-
czały w akcję kredytową, 
a inne w instrumenty fi-
nansowe. Banki zachodnie, 
które działają na terytorium 
Polski, zbierały bardzo małe 
ilości depozytów w dola-
rach, funtach, frankach czy 

Siła bankowości spółdzielczej
W jakiej kondycji jest bankowość polska i zagraniczna? Gdzie szukać anti-
dotum na kłopoty rynku kapitałowego? O tych kwestiach rozmawiamy z Ber-
nardem Banasiakiem – Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszczo-
nowie.

euro. Chętnie natomiast 
udzielano kredytów w zło-
tówkach, stosując jedynie 
przelicznik kursowy. Nie 
było to faktycznie udzielenie 
kredytu  w walucie, która 
była nominalnie wymienio-
na w umowie.

Problemy banków bio-
rą się stąd, że klienci mają 
trudności finansowe zwią-
zane z  obsługą tych za-
dłużeń poprzez utratę pra-
cy zarobkowej. Następna 
przesłanka to zmniejszenie 
wartości zabezpieczeń, po-

nieważ nominalna wartość 
kredytu zwiększyła się dwu-
krotnie np. zmiana kursu 
walut, a zabezpieczenia hi-
poteczne zostało bez zmian. 
W krajach zachodnich bank 
ponosi odpowiedzialność co 
do wartości ubezpieczenia,  
a nie dodatkowego osobiste-
go majątku dłużnika – i stąd 
są problemy.

W Polsce banki źle in-
terpretują przepisy o budow-
nictwie mieszkaniowym. 
Klient powinien mieć gene-
ralną umowę kredytu i do-

piero te umowy na finanso-
wanie wszelkiego typu jego 
działalności powinny być 
umowami technicznymi. 
Czyli powinno być tak, że 
jeśli mamy kredyt inwesty-
cyjny to nie możemy mieć 
kilku kredytów obrotowych. 
A obecnie można mieć 
15 kredytów obrotowych  
i kredyt inwestycyjny, tyl-
ko gdzie jest zdolność kre-
dytowa i płatnicza? Nie da 
się w takim przypadku być 
terminowym i wywiązy-
wać się ze swoich zobowią-
zań, gdyż pieniądz jest źle 
wyszacowany. Potrzeby są 
dużo wyższe niż możliwości 
pozyskania środków. Środki 
trudno pozyskać ze względu 
na zmienny rynek pracy.

Czy takim remedium 
na pewne bolączki rynku 
kapitałowego jest banko-
wość spółdzielcza?

Częściowo tak, ponie-
waż bankowość spółdzielcza 
oparta jest o kapitały wła-
sne, z tzw. lojalnościowym 
programem pozyskiwania 
środków od klientów. Na 
zaufanie pracuje się bardzo 
długo, w przypadku Ban-
ków Spółdzielczych – 160 
lat.

Do 1989 roku banko-
wość spółdzielcza adreso-
wana była tylko do rolników, 
mieszkańcy miast korzystali 
zaś z usług Pocztowej Kasy 
Oszczędności a następnie 
Powszechnej Kasy Oszczęd-
ności. Zaczęto to zmieniać 
od 1990 roku. Banki Spół-
dzielcze starały się pozy-
skiwać nowych klientów 
zamieszkujących w mia-

stach. Bardzo trudno było 
dotrzeć do przedsiębiorców 
indywidualnych. Często 
przedsiębiorca miał obawy, 
czy Bank Spółdzielczy wy-
konuje rozliczenia krajowe 
i międzynarodowe, a także 
rozliczenia dewizowe. Oba-
wy te brały się stąd, że na-
zwa Spółdzielczy często nie 
pasowała do skali działania.

Obecnie Bank Spółdziel-
czy jest bankiem uniwer-
salnym. Tańsze usługi zaś 
są skutkiem dostosowania 
oferty głównie dla klienta 
indywidualnego, a nie wiel-
kich korporacji.

Banki Spółdzielcze 
opierają się na rodzimym 
kapitale?

Banki Spółdzielcze opie-
rają się wyłącznie na rodzi-
mym kapitale oraz kulty-
wują polski charakter. Jeśli 
chodzi o tzw. SKOKi czyli 
Spółdzielcze Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowe, budo-
wane są również na kapitale 
polskim. Żeby móc posłu-
giwać się nazwą Bank a nie 
Kasa, należy spełniać unijne 
wymogi formalno-prawne. 
Aby uzyskać licencję i tym 
samym nazwę Bank, trzeba 
operować minimum milio-
nem euro kapitału. Banki 
zaś, które mają mniej niż 5 
mln euro kapitału są obliga-
toryjnie zrzeszone w Banku 
Zrzeszającym.

Korzystając z usług ban-
kowości spółdzielczej klien-
ci wspierają polski sektor 
bankowy oraz dany rejon 
Polski.

Obecnie działa System 
Ochrony Instytucjonalnej 

dla sektora bankowości spół-
dzielczej. Gwarantuje on 
pomoc wzajemną banków. 
Gdy któryś bank ma kłopo-
ty, system ten gwarantuje 
płynność i wypłacalność, 
poprzez udzielenie nie-
zbędnej pomocy przez inne 
banki. Poza tym na straży 
bezpieczeństwa stoi także 
Bankowy System Gwaran-
cyjny, udzielający pomocy 
finansowej bankom, które 
znalazły się w obliczu utraty 
wypłacalności.

Jest Pan Prezesem Za-
rządu Banku Spółdzielcze-
go w Mszczonowie. Jaki to 
był rok dla tego banku?

Dobry. Bank powinien 
reagować na zmiany w oto-
czeniu, a tych zmian w tym 
roku jest dużo. Jeśli na rynku 
finansowym występują nie-
korzystne zjawiska, należy 
zachowywać się racjonalnie 
i proporcjonalnie do oko-
liczności. Staramy się więc 
spokojnie działać, wykorzy-
stując wielkości średnie. W 
przypadku banków, teraz po-
dejmowane decyzje przynio-
są skutki dopiero za 2-3 lata.

Sytuacja naszego banku 
jest w chwili obecnej usta-
bilizowana. Świadczy o tym 
systematyczne zwiększanie 
się sumy bilansowej, obliga 
kredytowego oraz osiągnię-
ty poziom funduszy wła-
snych. Bank udoskonalania 
swoje usługi, aby być ban-
kiem przyjaznym, nowocze-
snym i dobrze postrzeganym 
przez obecnych i przyszłych, 
potencjalnych klientów.  

Rozmawiał
Wojciech 

Adam Michalak

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego 
wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu, wiary, 
szczęścia i powodzenia

życzą

Przewodniczący 
Rady Gminy Głuchów 
Stanisław Bartkowicz

Wójt Gminy Głuchów 
Andrzej Kowara 

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

składamy Państwu serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery. 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy, 2016 Rok

Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie 
Elżbieta Naturalna 

REKLAMA

REKLAMA
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Producent soków - w Pajęcznie - zatrudni od zaraz  KORKUS 
operatorów ze znajomością obsługi maszyn takich jak: 
etykieciarka, rozlewaczka, pasteryzator, tunel foliujący, 

zakręcarka, paletyzator i inne towarzyszące. 

Warunki:
- zatrudnienie na umowę o pracę,

- wymagane doświadczenie o takim/ bądź podobnym profilu   
  produkcyjnym,

- wynagrodzenie brutto 3.500 zł (ewentualnie do uzgodnienia),
- dla osób rokujących możliwość zakwaterowania.

PPHU Korkus 
Przetwórstwo Warzyw i Owoców

98-330 Pajęczno
ul. Wieluńska 126

tel. /34/ 311 17 90
fax. /34/ 311 17 90

email: biuro@korkus.pl

REKLAMA

Czy według Pana dzi-
siejsi przedsiębiorcy są 
otwarci na oferowane 
możliwości rozwoju oraz 
pomocy?

Na szczęście zdecydo-
wana większość przedsię-
biorców nastawiona jest na 
zmiany i innowacje. Coraz 
częściej decydują się oni na 
podnoszenie kwalifikacji 
zarówno swoich, jak i swojej 
kadry pracowniczej. Znacz-
na część wykazuje również 
zainteresowanie usługami 
informacyjnymi i dorad-
czymi, poszukując fachowej 
wiedzy na przykład z zakre-
su zarządzania firmą, czy 
też prowadzenia księgowo-
ści. Obecnie przedsiębiorcy 
nie boją się również sięgać 
po zewnętrzne źródła finan-
sowania, które umożliwiają 
realizację nowych inwesty-
cji. To wszystko jest dowo-
dem na to, że w dzisiejszych 
czasach większość przed-
siębiorców prowadzi swo-
je firmy odpowiedzialnie  
i z wielkim zaangażowa-
niem. 

Skoro jesteśmy już 
przy temacie zewnętrz-
nego finansowania… czy 
według Pana pożyczki to 
dobry pomysł na finanso-
wanie firmy?

Uważam, że bardzo 
dobry. Załóżmy, że przed-
siębiorca ma w głowie 
przygotowany konkretny 
plan rozwoju swojej firmy,  

Jak rozwijać biznes w województwie łódzkim?
Trudno osiągnąć sukces w biznesie bez dobrego pomysłu. Niestety wdroże-
nie nowej koncepcji na rozwój działalności wiąże się ze zwiększonymi wydat-
kami. O możliwościach oraz konieczności rozwijania potencjału polskich firm 
rozmawiamy z Markiem Miką, Prezesem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia 
Wspierania Przedsiębiorczości.

a niestety nie ma własnych 
środków na jego realiza-
cję – gdyby nie możliwość 
zewnętrznego finansowa-
nia, wdrożenie pomysłu  
w życie stałoby się dla niego 
nieosiągalne. Rynek kon-
kurencyjny poniekąd wy-
musza na przedsiębiorcach 
ciągłe podnoszenie jakości 
oferowanych przez nich to-
warów i usług. Jeżeli ktoś 
nie nadąży za zmianami, to 
niestety wypadnie z rynku. 
Dlatego w moim przeko-
naniu pożyczki stwarzają 
przedsiębiorcom niesamo-
wite perspektywy rozwoju 
i nie należy ich postrzegać 
jako zło konieczne.

Panie Prezesie, a co  
z prowizjami i odsetkami? 
Według Pana przedsię-
biorców nie powinny prze-
rażać koszty związane  
z pozyskaniem wsparcia 
finansowego?

Przedsiębiorcy obec-
nie są nie tylko kreatyw-
ni, ale także niesamowicie 
zaradni. Wiedzą zatem jak  
i gdzie szukać, żeby znaleźć 
wsparcie, które będzie naj-
korzystniejsze dla ich firmy. 
Dla przedsiębiorców, którzy 
postanowili poświęcić tro-
chę swojego cennego czasu 
na wyszukanie najkorzyst-
niejszych ofert pożyczko-
wych, horrendalne koszty 
ich uzyskania stały się mi-
tem. Jako przykład mogę po-
dać udzielane obecnie przez 

KSWP na terenie wojewódz-
twa łódzkiego pożyczki z 
inicjatywy JEREMIE, czyli  
z projektu współfinansowa-
nego przez Unię Europejską  
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013. Przed-
siębiorca pozyskać może na 
założenie lub rozwój dzia-
łalności gospodarczej kwotę 
nawet do 100 000,00 zł przy 
oprocentowaniu wynoszą-
cym 0,00 % w skali roku. 
Okres spłaty takiej pożyczki 
wynosić może maksymalnie 
5 lat. Warto zaznaczyć, że 
przedsiębiorca nie ponosi 
żadnych dodatkowych kosz-
tów związanych z udziele-
niem lub obsługą pożyczki, 
czy też za dokonanie wcze-
śniejszej spłaty. Nie narzu-
camy również z góry formy 
jej zabezpieczenia. Może to 
zatem być weksel in blanco 
wraz z deklaracją wekslową, 
hipoteka, zastaw rejestrowy, 
poręczenie osób fizycznych, 
przewłaszczenie, czy też 
blokada środków na rachun-
ku bankowym. Jak widać 
istnieje możliwość pozy-
skania zewnętrznych źródeł 
finansowania na bardzo ko-
rzystnych warunkach. 

Powiedział Pan, że po-
życzkę można pozyskać na 

założenie lub rozwój fir-
my, czy zatem ze środków 
tych skorzystać mogą nie 
tylko przedsiębiorcy? 

O środki finansowe 
starać się mogą zarówno 

pociąga za sobą wiele po-
zytywnych skutków…

Zgadza się. Pozytywne 
skutki z punktu widzenia 
przedsiębiorcy to możli-
wość rozwoju i realiza-

rych wynika, iż przez dwie 
ostatnie dekady KSWP udzie-
liło przeszło 2300 pożyczek  
o wartości ponad 208 mln 
zł, dzięki którym powstało 
656 nowych działalności go-
spodarczych i 1281 nowych 
miejsc pracy. Według mnie 
jest to jedno z największych 
naszych osiągnięć.  

Czy poza wielkimi 
podsumowaniami poja-
wiły się również plany na 
kolejne lata działalności 
KSWP?

Przede wszystkim za-
mierzamy dalej działać  
z wielkim zaangażowaniem 
i pasją. Na zakupionym  
w 2014 roku terenie przy 
obwodnicy Końskich za-
mierzamy wybudować in-
kubator przedsiębiorczości, 
czyli zespół budynków słu-
żących rozwojowi przedsię-
biorczości. Mamy nadzieję, 
że firmy, które będą tam 
działały, przyczynią się do 
rozwoju gospodarczego 
miasta i regionu. Stawiamy 
na branże z których słynie 
region, czyli odlewnictwo, 
ceramika oraz przemysł 
metalowy. Staramy się po-
zyskać na ten cel kapitał  
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego i Programu 
Rozwój Polski Wschodniej. 
Zamierzamy również sko-
rzystać z programów: Wie-
dza Edukacja Rozwój oraz 
Inteligentny Rozwój. Chce-
my udzielać wsparcia dla 
wszelkich projektów inno-
wacyjnych realizowanych 
przez przedsiębiorstwa.

Rozmawiała 
Agnieszka Wilczyńska

przedsiębiorcy, jak i star-
terzy będący we wczesnej 
fazie rozwoju firmy. Nale-
ży pamiętać, że pożyczki 
z Inicjatywy JEREMIE 
przeznaczone są wyłącznie 
na cele związane z pro-
wadzeniem działalności 
gospodarczej, w związku  
z czym wsparcie finansowe 
absolutnie nie może zostać 
przeznaczone na cele kon-
sumpcyjne. 

Zewnętrzne źródła 
finansowania pomagają 
przedsiębiorcy rozwinąć 
własny biznes, co zapewne 

cji założonych koncepcji.  
W niektórych przypadkach 
zewnętrzne źródła finan-
sowania stają się również 
jedyną szansą na zacho-
wanie niesamowicie waż-
nej w biznesie płynności 
finansowej. Patrząc na te-
mat globalnie, wszystko 
to wpływa na zwiększanie 
dynamiki rozwoju gospo-
darczego naszego kraju 
oraz zmniejszanie poziomu 
bezrobocia poprzez tworze-
nie nowych miejsc pracy. 
Z okazji dwudziestolecia 
naszej firmy, które przypa-
dło na ten rok, dokonaliśmy 
wielu podsumowań, z któ-

Wesołych  Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie rodzinnym oraz przyjaciół.

Świąt pachnących choinką
niosących w sobie radość, ufność i nadzieje

z Narodzenia Pańskiego
oraz Szczęśliwego Nowego  Roku 2016

dla pracowników oraz mieszkańców gminy
życzy Dyrektor MZK w Sulejowie.

REKLAMA
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Z okazji nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego 
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

wszelkiej pomyślności oraz rodzinnego ciepła. 
Niech Nowy 2016 Rok przyniesie chwile radości i spokoju. 

Niech stanie się dla Państwa przyjaznym czasem 
realizacji osobistych zamierzeń oraz radością spełniających się marzeń. 

Krzysztof Kuchta 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Mazowieckiego

Marcin Witko

Prezydent Miasta

Tomaszowa Mazowieckiego

Rawa Mazowiecka

Panie Piotrze skąd po-
mysł na stadninę koni?

Mój dziadek hodował 
konie. Te zwierzęta fascy-
nowały mnie od dziecka, ale 
moje drogi zawodowe po-
czątkowo nie miały z nimi 
nic wspólnego. Po jakimś 
czasie pomyślałem, że warto 
połączyć biznes z sympatią 
do koni. Ukończyłem studia 
podyplomowe na kierunku 
Hodowla Koni i Jeździectwo 
oraz zostałem instruktorem 
rekreacji ruchowej jazda 
konna. Skończyłem także 
kurs instruktora hipoterapii 
i zostałem członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Hipo-
terapeutycznego. Obecnie 
więc cała moja działalność 
zawodowa dotyczy koni.

Co wyróżnia waszą 
ofertę?

Prowadzimy hotel dla 
koni. Ktoś, kto kupi konia  
i nie posiada wiedzy jak 
zajmować się zwierzęciem, 
może go zostawić u nas. My 
tego konia żywimy, szkolimy 
i zajmujemy się nim. Właści-
ciel zaś może zawsze przy-
jechać i pojeździć na swoim 
koniu. Szkolimy również 
jeźdźców z Klubu Jeździec-
kiego Baskil do oznak jeź-
dzieckich Polskiego Związku 
Jeździeckiego. Latem organi-

Stajnia Pukinin
W Pukininie nieopodal Rawy Mazowieckiej znajduje się Stajnia Pukinin. Ma-
lownicze tereny oraz zróżnicowane ukształtowanie terenu, pozwalają cieszyć 
się jazdą konną i podziwiać przy tym piękne widoki. Właścicielem obiektu jest 
Piotr Kmieciak.

zujemy przejażdżki bryczką, 
zimą zaś kuligi. Oferujemy 
możliwość pojechania do 
ślubu naszą bryczką. Or-
ganizujemy różne imprezy 
okolicznościowe, np. urodzi-
ny dla dzieci. Jest to impreza 
wzorowana na Hubertusie, 
czyli święcie jeździeckim. 
Zapewniamy wtedy gry  
i zabawy ruchowe dla dzieci, 
symulowaną pogoń za lisem 
– dzieci szukają lisiego ogo-
na. Obowiązkową atrakcją 
są przejażdżki konne oraz 
ognisko. Niedaleko Stajni 
położony jest Łódzki Szlak 
Konny. Korzystamy z niego  
z zaawansowanymi 
jeźdźcami. Takie prze-
jażdżki odbywają się za-
zwyczaj w weekendy. Każ-
dego roku organizujemy 
Wigilię dla naszych jeźdź-
ców i ich rodziców. Kolacja 
wigilijna spożywana jest  
w korytarzu stajennym w 
towarzystwie koni. W bar-
dzo rodzinnej atmosferze 
wspominamy wydarzenia z 
ostatniego roku. Oddzielną 
gałąź naszej działalności sta-
nowi hipoterapia. Pracujemy  
z dziećmi niepełnospraw-
nymi, dziećmi u których 
występują zaburzenia emo-
cjonalne. Wspieramy dzieci 
z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym, z Zespołem Do-
wna. Dzieci bardzo dobrze 

reagują na kontakt z koniem. 
Dzięki hipoterapii korygu-
ją postawę ciała, doskonalą 

równowagę, koordynację, 
orientację w przestrzeni,  
a także zmniejszają zaburze-
nia emocjonalne i rozwijają 
pozytywne kontakty spo-
łeczne. Jeżeli sytuacja finan-
sowa nie pozwala rodzicom 
na korzystanie z płatnej hi-
poterapii – fundujemy dla 
takiego dziecka stypendium 
hipoterapeutyczne. Jeździmy 
również z dziećmi na Olim-
piady Specjalne. Działalność 
ta wiąże się nie tylko z suk-
cesami prozdrowotnymi, ale 
również sportowymi.

Czy Stajnia organizuje 
zajęcia dla grup zorganizo-
wanych?

W okresie letnim i zi-
mowym organizujemy 
półkolonie. W tym czasie 
pracujemy ze zorganizowa-
ną grupą dzieci. Uczymy je 
jazdy konnej, ale zapewnia-
my również wykłady zwią-
zane z teorią jeździectwa, 
budową i funkcjonowaniem 
sprzętu jeździeckiego oraz 
szkolenie z pierwszej pomo-
cy medycznej. Opiekę nad 
dziećmi sprawuje pracow-
nik, który posiada potrzeb-

ne uprawnienia wychowaw-
cy kolonijnego, ja zaś jestem 
kierownikiem wypoczynku 
letniego. Jeżeli zachodzi po-
trzeba to współpracujemy  
z pedagogami, którzy nie są 
na stałe zatrudnieni w Staj-
ni. Pomagają też wolonta-
riusze z klubu sportowego – 
zajmują się przygotowaniem 
koni do jazd, ustalaniem ko-
lejności jazd.

Istnieje jakaś granica 
wieku, by posadzić dziecko 
na konia?

Słyszałem o przypad-
kach, że sadzano już roczne 
dzieci. My zaś podejmuje-
my się pracy z dziećmi od 3. 

roku życia. Przy czym jest to 
bardziej wspomaganie roz-
woju ruchowego dziecka niż 
stricte jazda konna.

Jazdy konne możliwe są 
przez cały rok?

Tak, są one możliwe, 
dzięki krytej ujeżdżalni. 
Można jeździć na koniu 
niezależnie od pogody, pod-
czas deszczu, wiatru, czy też 
upału. Kryta ujeżdżalnia 
eliminuje również problem 

odśnieżania zimą.

Ile jest koni w Stajni? Są 
konie z sukcesami?

Obecnie mamy 15 koni, 
z czego 11 jest naszą własno-
ścią a 4 są w hotelu. Konie 
te są bardzo dobrze przygo-
towane do jazdy, są spokoj-
ne. Proces przygotowania 
zwierzęcia tak, aby można 
było się na nim szkolić trwa 

kilka lat. Mamy 2 klacze, 
które zdobywają osiągnięcia 
w sporcie. Obie są pokryte 
bardzo dobrym ogierem.  
Z tym przychówkiem wiąże-
my duże nadzieje.

Jakie ma Pan plany na 
przyszłość?

W planach mam wybu-
dowanie dużej wiaty z mu-
rowanym grillem, w której 
będzie można organizować 
różne imprezy. Chcę rów-
nież przystosować pokoje 
gościnne, aby móc oferować 
noclegi dla jeźdźców.

Skąd czerpie Pan siłę 
i energię do tak szerokiej 
działalności?

Przede wszystkim robię 
to, co lubię, więc nie od-
czuwam zmęczenia. Dużo 
energii dodają mi konie, od 
których można się uczyć 
odwagi, cierpliwości, wraż-
liwości czy zrównoważe-
nia. Dużo motywacji daje 
również praca ze stałymi 
jeźdźcami, ponieważ można 
ją zaplanować, wyznaczyć 
cele – np. start w zawodach 
– i do nich dążyć. Pracując 
rozwijam swoje pasje i chcę 
przekazywać moją wiedzę, 
doświadczenie i umiejętno-
ści wszystkim, dla których 
obcowanie z naturą i końmi 
jest przyjemnością.

Rozmawiała 
Agnieszka Wilczyńska
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Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego

życzymy zdrowia, radości i rodzinnej atmosfery.

Niech ten magiczny czas 

przyniesie ze sobą wiele szczęścia i refleksji, 

a nadchodzący Nowy 2016 Rok 

będzie spełnieniem osobistych zamierzeń.

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk

Rząśnia, grudzień 2015

Przewodniczący

Rady Gminy Rząśnia 

Andrzej Szydłowski 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Cielądz

Małgorzata Rosa

Wójt Gminy 

Cielądz

Paweł Królak

Najserdeczniejsze życzenia 

szczęśliwych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności

 i sukcesów w nadchodzącym roku 

wszystkim sympatykom 

oraz mieszkańcom Gminy Cielądz

składają

Z okazji nadchodzących świąt 
Przyjaciołom i Sympatykom 

Wyższej Szkoły Sztuk i Projektowania w Łodzi 
życzymy: Wiary, Nadziei i Miłości. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
Szczęśliwego Nowego 2016 Roku! 

                                                            Rektor i Senat WSSiP

Oferuje najwyższej jakości wegiel:

- kostka

- orzech I

- orzech II

- ekogroszek luzem i workowany

- miał

- drewno opałowe

SKŁAD OPAŁU ROSA

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wałowska 2, tel.: 46 814 24 38

Szybki T
ransport

Składają właściciele 
oraz pracownicy.

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
 oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 

Nowym 2016 Roku

BIAŁA RAWSKA

Niech Wigilijny wieczór i Święta Bożego
Narodzenia upłyną Wam w szczęściu i radości

a Nowy 2016 Rok przyniesie pomyślność,
powodzenie i Boże Błogosławieństwo

Wszystkim Klientom i współpracownikom
składamy

najserdeczniejsze życzenia

Właściciele oraz pracownicy

Czytaj on-line!
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Pożyczki i chwilówki na 
sam dowód osobisty bez BIK 
i komornika (cała Polska) tel. 
796-15-19-19

Auto-skup całe uszkodzone 
bez opłat skorodowane 505-
927-959
Poszukuję Pracowników 
Ochrony na obiekt handlowy 
w Bełchatowie. 723 236 603.

Wylewki agregatem zacierane 

OGŁOSZENIA
mechanicznie tel. 600 086 995.

Opiekunki do opieki nad oso-
bami starszymi na terenie 
Niemiec, bezpieczna i legalna 
praca. Prowadzimy bezpłatne 
kursy języka niemieckiego.
SENECTUS24GERMANY, 
CV: BIURO@SENECTUS-
24GERMANY.COM, TEL. 
726250081.

Kurs j. niemieckiego dla 

opiekunek seniorów  w Skier-
niewicach i Piotrkowie Try-
bunalskim. Po kursie praca 
gwarantowana. Atrakcyjne 
zarobki. Zapisy trwają! Zapra-
szamy – tel. 797 169 375 

Praca dodatkowa na terenie 

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki :
> 50 dag fileta z karpia
> 0,5 l bulionu warzywnego
> 10 dag żółtego sera
> 3 łyżki śmietany
> 2 łyżki soku z cytryny
> 2 łyżki startego chrzanu
> 3 łyżki posiekanej natki pietruszki
> 1 cebula
> pieprz, sól

Sposób przygotowania:
Karpia włożyć do wywaru i gotować ok. 30 minut. Na-

stępnie oczyścić ze skóry i ości i rozdrobnić. Dokładnie 
zmieszać karpia, ser, cebulę, śmietanę i sok z cytryny. Do-
prawić do smaku przyprawami. Otrzymany farsz zawinąć 
w posmarowaną folię aluminiową. Wstawić do lodówki na 
noc. Następnego dnia odwinąć z folii i obtoczyć w natce pie-
truszki. Smacznego!

Gotuj z nami
Rolada z karpia z warzywami

W

Schody - Parkiety - Tarasy
Montaż, odnawianie, doradztwo.

Parkiet, deski podłogowe, panele, parapety. 
Drewno krajowe i egzotyczne.

tel. 501-396-390

Piotrkowa Tryb. w firmie ko-
smetycznej. Tel. 505 941 176
Betonowe wylewki agregatem 
608 577 428.

Aktivmed24 
Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 

530555015

APT Work Service 
S.A. ( numer wpisu do rej. 

2010) poszukuje sorto-
waczy listów. Praca od 

zaraz. Miejsce pracy Wola 
Bykowska. Zapewniamy 

dowóz z Bełchatowa. 
Kontakt 508 040 095.

W

Mięso ryb posiada wie-
le zalet, dzięki którym jest 
składnikiem ludzkiej diety 
od tysięcy lat. Statystyki po-
dają, że Polacy stopniowo 
zwiększają spożycie ryb. 
Przeciętny obywatel nasze-
go kraju w ciągu roku zjada 
ich około 14 kg. Należa-
łoby jednak dążyć, aby na 
naszym stole ryby gościły 
jak najczęściej. Natomiast 
w innych krajach europej-
skich spożycie ich wynosi 
ponad 20 kg na mieszkańca 
a rekordzistami są Japoń-
czycy, którzy zjadają rocz-
nie średnio aż 40 kg.  Ryby 
z uwagi na pochodzenie 
dzielimy na dwie grupy: tj. 
ryby morskie i ryby słodko-
wodne. Przedstawicielami 
pierwszej grupy są między 
innymi: łososie, tuńczyki, 
śledzie, halibuty, dorsze, 
szproty czy makrele, nato-
miast do drugiej grupy na-
leżą: leszcze, karasie, karpie, 
pstrągi, płocie, sandacze, 
jesiotry i liny. Wszystkie 
jednak stanowią wartościo-
wy produkt spożywczy. Naj-
większy udział procentowy 
w mięsie ryb stanowi woda, 
bo aż 57-82%, natomiast 
tłuszcz 0,13-27%, białko 
12-24% a węglowodany po-
niżej 1%. Ryby są źródłem 
pełnowartościowego białka, 
o wysokiej przyswajalności. 
Białko to zawiera wszystkie 

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

potrzebne naszemu organi-
zmowi aminokwasy, których 
nie jesteśmy w stanie sami 
wytworzyć. Rybie białko  
w porównaniu do białka 
mięsa wieprzowego, woło-
wego czy drobiowego jest 
bardziej lekkostrawne. Ryby, 
w szczególności morskie, 
bogate są również w niena-
sycone kwasy tłuszczowe 
z rodziny omega-3 i ome-
ga-6. Kwasy te pozytywnie 
wpływają na krzepliwość 
krwi, zmniejszając tym sa-
mym rozwój miażdżycy. 
Korzystnie oddziałują także 
na funkcjonowanie i rozwój 
mózgu oraz koncentrację 
i pamięć. Pamiętajmy, że 
kwasów tłuszczowych za-
wartych w rybach nie znaj-
dziemy w żadnych innych 
produktach spożywczych. 
Kolejnym istotnym skład-
nikiem, którego źródłem są 
ryby jest jod, niezbędny do 
właściwego funkcjonowa-

nia tarczycy. Ryby posiadają 
także w swym składzie np. 
selen, tj. pierwiastek mający 
właściwości przeciwmiaż-
dżycowe i przeciwnowo-
tworowe. Są one również 
źródłem witamin: A, E, D  
i z grupy B, mikro- i makro-
elementów oraz pierwiast-
ków śladowych, takich jak: 
sód, potas, magnez, wapń, 
fosfor. Ryby morskie mają 
znacznie więcej tłuszczu niż 
ryby słodkowodne. Tłuszcz 
rybi, nawet spożywany  
w dużych ilościach, nie sta-
nowi zagrożenia cholestero-
lowego. Niestety mogą także 
zawierać to, co niekorzystne, 
a mianowicie sód. Najwięk-
sze ilości sodu występują  
w rybach solonych. Do 
spożycia najlepiej kupować 
ryby świeże lub mrożo-
ne, ponieważ nie zawierają 
zbędnych dodatków, czyli 
np. soli lub konserwantów. 
O ich świeżości świadczy 

charakterystyczny świeży 
zapach, gładka i wilgotna 
skóra, lśniąca łuska, wypu-
kłe czy i przejrzyste, skrze-
la koloru jasnoczerwonego  
a mięso sprężyste i ja-
snoróżowe. Nale-
ży zaopatrywać się  
w ryby z „dobrego źródła”,  
w którym mają one za-
pewnione odpowiednie 
warunki hodowli, dobrą 
paszę oraz są poddawane 
dokładnej ocenie świeżo-
ści, wtedy ich spożywanie 
nie stanowi zagrożenia. 
Ryby są jednak wyjątkowo 
podatne na szybkie psucie 
się, z uwagi na dużą za-
wartość w ich mięsie wody 
oraz wyższą temperaturę 
otoczenia, co sprzyja pro-
cesom rozpadu, np. białek. 
Ryby można przyrządzać 
na wiele sposobów, m. 
in.:  na parze, gotowane,  
w galarecie, faszerowane, 
duszone z warzywami, sma-
żone, wędzone, grillowane, 
suszone lub surowe a także 
jako zupy rybne. Ponadto  
mają zastosowanie w prze-
tworach rybnych. Zalicza-
my do nich śledzie, pasztety, 
pasty oraz konserwy rybne. 
Zamieszczajmy więc w na-
szym jadłospisie jak naj-
częściej dania z ryb, ponie-
waż są nie tylko zdrowe ale  
i smaczne. 

KK

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego Roku 
pragniemy złożyć Naszym Klientom
i Przyjaciołom serdeczne życzenia,
dużo sukcesów, radości, uśmiechów.
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Test: Ford Grand C-MAX 2.0 TDCI 150 KM

REKLAMA

Niemało vanów w gamie
Ford ma obecnie w swo-

jej ofercie najwięcej aut 
rodzinnych ze wszystkich 
producentów obecnych na 
polskim rynku. Oprócz 
C-MAXa i jego przedłu-
żonej wersji Grand, mamy 
także B-MAXa, S-MAXa, 
Galaxy i rodzinę trzech wer-
sji Tourneo. Po co producen-
towi aż tak szeroka oferta 
vanów? Nie wiem. 

Bez wątpienia C-MAX 
jest modelem, na którego 
rynkowy sukces Ford bar-
dzo liczy. To z jednej strony 
auto na tyle przestronne, by 
spełnić wymagania więk-
szej rodziny, a z drugiej nie 
aż tak drogie jak większe 
vany. C-MAX bazuje na Fo-
cusie, co widać po konstruk-
cji przodu nadwozia, grillu 
oraz wielu elementach wnę-
trza. Niedawno oba modele 
przeszły drobny facelifting. 
Sylwetka to kompromis po-
między rozmiarami, efek-
townym wyglądem i aerody-
namiką. Wygląd C-MAXa 
nie jest tak ekstrawagancki 
jak np. Citroena C4-Picas-
so, ale niedawno zaprezen-
towany nowy Volkswagen 
Touran, który wygląda bar-
dzo podobnie, pokazuje, że 
fordowski projekt, który ma 
już kilka lat może być wciąż 
atrakcyjny. 

Ile miejsc?
Grand C-MAX po to jest 

przedłużoną wersją C-MA-
Xa, by móc zmieścić dodat-
kowy, trzeci rząd foteli. Są 
to dwa składane siedziska, 
z których można skorzystać 
w zasadzie tylko awaryjnie. 
Niemożliwa jest komforto-
wa podróż na nich – nawet 
dzieciom będzie ciasno. 
W vanie opartym na kom-
pakcie takie rozwiązanie 

Trochę więcej przestrzeni
Grand C-MAX to oparty na  Focusie i bardzo do niego podobny rodzinny van. 
Jest reprezentantem segmentu, w  którym z roku na rok wzrasta konkurencja. 
Czym na jej tle wyróżnia się pojazd Forda?

jest dość standardowe, ale 
nieco dziwi fakt, że Grand 
C-MAX ma też pewien 
problem z  drugim rzędem 
foteli. Nie znajdziemy tam 
trzech oddzielnych siedzisk, 
ale dwa plus łącznik – tak 
jak to zwykle bywa w kom-
paktowych samochodach. 
Paradoksalnie możemy więc 
powiedzieć, że rodzinnym 
Fordem, w całkowicie kom-
fortowych warunkach mogą 
podróżować zaledwie cztery 
osoby. Ma jednak C-MAX 
pewien bardzo istotny atut, 
który wyróżnia go wśród 
konkurentów – przesuwne 
tylne drzwi. To niezwykle 
praktyczne i wygodne roz-
wiązanie, które docenia się 
zwłaszcza na ciasnych par-
kingach. Fakt, że wysiada-
jące w pośpiechu dzieci nie 
obiją drzwiami sąsiednich 
aut jest komfortem dla kie-
rowcy.

Wracamy do wnętrza 
pojazdu. Sytuacja z przodu 
wygląda lepiej. Kierowca 
zajmuje wygodnie pozycję, 
obserwując drogę z góry, 
przez dużą przednią szybę. 
Atutem jest wysoko umiesz-

czony lewarek zmiany bie-
gów. Nowy właściciel auta 
przez pierwsze kilka tysięcy 
kilometrów na pewno nie 
będzie się nudził, ponieważ 
sporo czasu zajmie mu na-
uczenie się obsługi mediów 
za pomocą panelu centralne-
go. Przycisków jest bardzo 
dużo i nie są zbyt intuicyjnie 
umieszczone. Testowy mo-
del posiadał umieszczony 
centralnie wyświetlacz do-
tykowy, z poziomu którego 
można sterować radiem czy 
nawigacją. Jego reakcja na 
dotyk jest przeciętna, a ob-
sługa dość zawiła. Sytuację 
ratuje za to drugi wyświe-
tlacz, umieszczony między 
zegarami (zdj.). Nie dekon-
centrując kierowcy pokazu-
je najważniejsze parametry 
jazdy i można obsługiwać go 
z poziomu kierownicy.

Jazda
Turbodoładowany diesel 

2.0 TDCI o mocy 150 KM 
w zupełności wystarcza, by 
rozpędzić ważącego około 
półtorej tony vana. Znana 
jednostka opracowana przez 
koncern PSA we współpra-
cy z Fordem jest na rynku 
od dłuższego czasu, jednak 

często przechodzi modyfi-
kacje techniczne, które mają 
dostosować ją do, modnych 
ostatnio, norm emisji spalin. 
Trochę problemów sprawia 

6,4 l na 100 km, poruszając 
się w trasie oraz w mieście. 
Wiem z doświadczenia, że 
inne posiadające ten sam 
silnik samochody potrafią 
spalić nawet ponad 1 litr 
mniej, jednak należy wziąć 
pod uwagę masę oraz bryłę 
większego C-MAXa.

Cena 

jednostkom z cennika. Te-
stowana wersja wyposażona 
była w szereg dodatkowych 
systemów bezpieczeństwa  
i uprzyjemniających podróż 
gadżetów, które wywindo-
wały cenę do niemal 150 
tys. zł. Oczywiście za takie 
pieniądze Grand C-MAXa 
kupić nie warto. Ale to tylko 

jazda z małymi prędkościa-
mi obrotowymi. W mieście 
trzeba często sięgać do le-
warka zmiany biegów. Mak-
symalny moment obrotowy 
370 Nm silnik osiąga od 2 
000 obr./min. Nie jest to 
wynik słaby, jednak now-
sze jednostki wysokoprężne 
wchodzą na maksymalny 
pułap przy niższej wartości 
obrotów.

Tym, co powinno zain-
teresować każdego poten-
cjalnego właściciela vana 
jest spalanie. Grand C-MAX 
podczas testu spalił średnio 

opcja. Ogólnie samochód, 
względem konkurentów, 
plasuje się w środku stawki 
- nie jest ani tani, ani dro-
gi. Na pewno jest jednym  
z obowiązkowych punk-
tów do sprawdzenia dla 
osób, poszukujących ro-
dzinnego auta.

Witold Hańczka

REKLAMA

Piękna jest radość w Święta, 
Ciepłe są myśli o bliskich, 

Niech pokój, miłość i szczęście 
Otoczy dzisiaj nas wszystkich.

Grand C-MAXa kupimy 
już za nieco ponad 60 tys. 
zł, jednak będzie to bardzo 
uboga wersja wyposażenia 
z dość słabym pod wzglę-
dem osiągów silnikiem 1.6 
85 KM. To samo auto z sil-
nikiem 2.0 TDCI kosztu-
je ponad 80 tys. zł. Warto 
przyjrzeć się także innym 

REKLAMA
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Bełchatów

Kryminalne

Rawa Mazowiecka

Złodziej kurtek zatrzymany
Policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca Rawy, który z szatni jednego z barów ukradł 3 kurtki.

6 grudnia w nocy do 
dyżurnego rawskiej policji 
zgłosił się właściciel jednego 
z barów i powiadomił o kra-
dzieży. Jak ustalili policjanci, 
z szatni baru zginęły trzy 
kurtki gości razem z pozo-
stawionymi w kieszeniach 
telefonem i pieniędzmi. 
Straty oszacowano na około 
1800 złotych. Funkcjonariu-
sze dotarli do świadka, który 
widział młodego mężczyznę 
szybko opuszczającego bar  
i niosącego coś w rękach. 
Idąc tym tropem munduro-
wi zatrzymali dwóch 26-lat-
ków. Jeden z mężczyzn wyja-
śnił, że chciał wejść do baru, 
ale odbywała się tam im-

preza zamknięta i nie mógł 
zostać. Wychodząc zauważył 
w pomieszczeniu wieszak, 
z którego wziął kurtki. Po 
tym zadzwonił do kolegi, 
który przyjechał po niego. 

Funkcjonariusze odzyskali 
dwie ze skradzionych kur-
tek. Trwają czynności, które 
mają doprowadzić do od-
zyskania pozostałych skra-
dzionych rzeczy. Mężczyzna, 

który dokonał kradzieży był 
już karany za podobne prze-
stępstwa. Grozi mu kara do 
7 lat pozbawienia wolności.

KG
Dźgnął 
nożem koleżankę

Łódź

Łódzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który 
podczas spotkania towarzyskiego ugodził nożem 
swoją znajomą.

5 grudnia w godzinach 
wieczornych grupa znajo-
mych postanowiła spędzić 
wieczór u swojego 27-let-
niego kolegi. Kilka minut 
po 22 pomiędzy znajo-
mymi doszło do awantu-
ry. Zdenerwowani goście 
postanowili zakończyć 
imprezę. Gdy wychodzi-
li, właściciel mieszkania 
chwycił nóż i ugodził nim 
24-letnią kobietę w brzuch. 
Widzący zdarzenie partner 
pokrzywdzonej uderzył 
napastnika w twarz, obez-

władniając go. Na miejsce 
wezwano pogotowie. Ka-
retka zabrała zarówno ran-
ną kobietę jak i jej opraw-
cę. Mężczyzna usłyszał już 
zarzut spowodowania cięż-
kiego uszczerbku na zdro-
wiu kobiety. Grozi mu kara 
nawet do 10 lat pozbawie-
nia wolności. W rozmowie 
z policjantami przyznał się 
do tego czynu, nie potrafił 
jednak podać powodu swo-
jego postępowania.

KG

Piotrków Trybunalski

Fałszywy alarm bombowy
Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu bombowego w zespole szkół w Gorzkowicach. Za takie przestępstwo grozi kara do 8 
lat więzienia a także pokrycie kosztów akcji ratunkowej, sięgających kilku tysięcy złotych.

18 listopada 2015 roku 
mężczyzna zadzwonił do 
sekretariatu szkoły pod-
stawowej w Gorzkowicach 
informując, że w placówce 
jest bomba, która wybuch-
nie za 2 godziny. Dyrekcja 
zawiadomiła dyżurnego 
policji, który na miejsce 
skierował patrole policyj-
ne wraz z pirotechnikami. 
Ewakuowano prawie 1000 
osób, w tym dzieci ze szko-

ły podstawowej  
i młodzież z gimna-
zjum, znajdującego 
się w tym samym 
budynku. Mundu-
rowi zabezpieczyli 
placówkę i najbliż-
sze ulice. Po do-
kładnym sprawdze-
niu budynku przez 
p i r o t e c h n i k ó w 
okazało się, że był 
to fałszywy alarm. 

Funkcjonariusze 
zajęli się więc 
poszukiwaniem 
osoby, która 
zgłosiła podłoże-
nie bomby.

 4 grudnia 
31-letni męż-
czyzna został 
zatrzymany. Był 
bardzo zasko-
czony, nie spo-
dziewał się, że 

Policjanci prowadzą po-
stępowanie karne przeciwko 
50-letniemu mieszkańcowi 
gminy Bełchatów, który 8 
grudnia w Józefowie, kie-
rując na drodze publicznej 
fiatem seicento doprowadził 
do kolizji drogowej. Zderzył 
się z jadącym z przeciwka 
renault, którym kierował 
33-letni mieszkaniec gminy 

Pijany 
kierowca sprawcą kolizji
Nietrzeźwy kierowca pozbawiony prawa jazdy 
zlekceważył zakaz kierowania samochodem i do-
prowadził do kolizji.

Bełchatów. Sprawca zdarze-
nia był nietrzeźwy. Bada-
nie przeprowadzone przez 
funkcjonariuszy wykazało 
2,06 promila alkoholu w 
jego organizmie. 50-latek 
kierując samochodem zlek-
ceważył ponadto nałożony 
przez sąd zakaz, za co grozi 
mu kara pozbawienia wol-
ności do lat trzech.          KG

9 grudnia jeden z funk-
cjonariuszy będąc po godzi-
nach pracy, zobaczył idące 
ulicą trzy młode osoby. Jed-
na z nich kopnęła i urwała 
lusterko zaparkowanego 
przy ulicy auta. Policjant ru-
szył więc w pościg za spraw-
cą oraz wezwał na miejsce 
posiłki. Szybko dogonił 
16-letniego mieszkańca Ło-
dzi. Jego kompani: 15-letnia 
dziewczyna oraz 16-letni 
chłopak jeszcze tej samej 
nocy wpadli w ręce policyj-
nego patrolu. Okazało się, że 

Łódź

Zatrzymano troje nastolatków
W ręce policjantów trafił sprawca zniszczenia pojazdu oraz jego kompan odpowiedzialny m.in. za kra-
dzież sklepową oraz zniszczenie klatki schodowej w jednym z bloków.

sprawca zniszczenia mienia 
miał 0,7 promila alkoholu 
w organizmie, jego kole-
ga 0,1, a koleżanka ponad 
promil. Cała trójka została 
przekazana w ręce swoich 
opiekunów. Mieli się stawić 
na komisariacie następnego 
dnia po wytrzeźwieniu. Nie 
zastosowali się do polecenia 
wydanego przez policjan-
tów, dlatego 9 grudnia po-
licjanci pojechali do domu 
trzeźwiejszego 16-latka. 
Chłopak został zatrzymany  
i przewieziony do komisa-

riatu. Jak się okazało w nocy 
z 7 na 8 grudnia wszedł 
przez rozszczelnione okno 
do sklepu i ukradł artyku-
ły spożywcze, papierosy  
i alkohol o łącznej wartości 
około 5 tysięcy złotych. Po-
nadto jest odpowiedzialny 
za zniszczenie 4 grudnia 
jednego z bloków, w któ-
rym, przy pomocy młotka, 
powybijał szyby na klatce 
schodowej oraz uszkodził 
domofon. Administrator 
wycenił łączną wartość strat 
na 1500 złotych. 16-latek 

odpowiedzialny za znisz-
czenie pojazdu stawił się  
w komisariacie 10 grudnia. 
Przyznał się do uszkodzenia 
lusterka samochodowego. 
Swoje zachowanie usprawie-
dliwiał spożyciem alkoho-
lu, którym poczęstował go 
wcześniej kolega. Wszyst-
kie zgromadzone materiały 
dotyczące trójki nieletnich 
trafią do Sądu Rodzinnego, 
który zdecyduje o dalszym 
losie nastolatków.

KG

śledczy kiedykolwiek trafią 
na jego trop. Tłumaczył, że 
wywołał fałszywy alarm, 
ponieważ chciał zakłócić 
przebieg lekcji, na którą 
nie przygotowało się jego 
dziecko. Mężczyzna usły-
szał zarzuty, o jego dalszym 
losie zdecyduje sąd. Za wy-
wołanie fałszywego alarmu 
o zagrożeniu grozi kara 
nawet do 8 lat pozbawienia 
wolności.           KG
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osiągnąć wyznaczony cel 
w życiu, trzeba stanowczo 
i odważnie iść do przodu  
i wierzyć w sukces.  

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Zwolnij sta-

nowczo tempo 
życia. Zbyt dużo 
obowiązków bie-

rzesz na siebie. Czas ode-
tchnąć przysłowiowym 
świeżym powietrzem i  po-
myśleć o przyjemnościach 
zarówno cielesnych jak  
i duchowych.

 

Rak 22.06 – 22.07
Masz w głowie 

dużo pomysłów, ale 
do ich zrealizowa-
nia droga daleka. 

Wykazać się będziesz musiał 
zasobnością portfela, dobrą 
organizacją pracy i przedsię-
biorczością. Utrzymuj dobre 
relacje rodzinne, ona jest dla 
ciebie wsparciem.  

 

Lew 23.07 –  23.08
Twoje optymi-

styczne nastawienie 
do życia, pomoże 
ci w zrealizowaniu 

planów zawodowych jak  
i osobistych. Oczywiście 
niezawodna intuicja, po-
może ci w podejmowaniu 
trafnych decyzji. Warto nad-

robić kulturalne zaległości  
w towarzystwie bliskich.

Panna 24.08 – 23.09
Więcej wiary 

w siebie, a życie 
będzie łatwiejsze. 
Napotykane trud-

ności należy pokonywać. 
Niespodziewany przypływ 
gotówki sprawi, że wreszcie 
wyjdziesz na prostą. Udane 
spotkanie w gronie rodzin-
nym poprawi wasze relacje.  

 

Waga 24.09-23.10
To dobry okres na 

poszerzenie swoich 
kwalifikacji i umiejęt-
ności. Wykorzystaj tę 

szansę. Nie wracaj do prze-
szłości, liczy się to co jest te-
raz i tutaj oraz cel do którego 
zmierzasz. Dbaj o  zdrowie, 
bo o infekcję nie trudno.

 

Skorpion 24.10 – 22.11
Nie wszystkie sprawy 

potoczą się po two-
jej myśli, ale tym 
się nie zrażaj. Pew-
ne założenia często 

należy modyfikować, bo 
życie, podobnie jak pogoda 
bywa zmienne. Nurtująca 
cię od pewnego czasu spra-
wa znajdzie wreszcie swój 
szczęśliwy finał.

Wróżka Amanda

Strzelec 23.11 – 21.12
Grudzień to 

pracowity okres z 
uwagi na dodat-

kowe zajęcia związane z nad-
chodzącymi Świętami Bożego 
Narodzenia. Dotyczy to między 
innymi gorączki świątecznych 
zakupów. Ale ze wszystkim 
dasz sobie radę. Trochę więcej 
cierpliwości. W nawale obo-
wiązków unikaj sytuacji kon-
fliktowych a miniony czas po-
zostanie miłym wspomnieniem.  

Koziorożec 22.12 – 20.01
Los nie będzie 

dla ciebie zbyt łaska-
wy. Zaległe sprawy 
wymagają w starym 

roku szybkiego i definitywne-
go załatwienia. Masz na nie 
pomysły, więc je wykorzystaj 
w praktyce. Dbaj o zdrowie, 
które obecnie jest wyjątkowo 
narażone na różne infekcje.  

 

Wodnik 21.01 – 19.02
Przed osobami 

spod tego znaku 
duże wyzwania  
i szanse zawodo-

we. Życie będzie toczyło się  
na przyspieszonych obrotach. 
Jednak pamiętaj o umiarze 

swojego zaangażowania, 
ponieważ może się to odbić 
na twoim zdrowiu, z którym 
ostatnio różnie bywa.

 

Ryby 20.02 – 20.03
P o z y t y w -

ny wpływ pla-
net spowoduje 

poprawę koncentracji we 
wszystkich działaniach. 
Przełoży się to na lepsze 
wyniki nie tylko zawodo-
we ale i finansowe. Wyko-
rzystaj tę dobrą passę, ale 
mimo to działaj ostrożnie  
i rozważnie.

 Baran 21.03 – 20.04
Wreszcie upo-

rasz się z zaległymi 
sprawami, które nie 
dawały ci spokoju. 

Więcej czasu teraz  będziesz 
mógł poświęcić swojej ro-
dzinie, która potrzebuje od 
ciebie czułości i wsparcia.

 

Byk 21.04 – 20.05
To odpowiedni 

czas na dokonanie 
małych rewolucji 
w swoim życiu. 

Zmień np. mało satysfak-
cjonującą cię pracę lub nie-
wygodne mieszkanie. Aby 
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Siedmiolatka powiedziała rodzicom, że Jasiu pocało-

wał ją dziś w obecności całej klasy. 
- Jak to się mogło stać? - zdziwiła się matka. 

- To nie było proste - przyznała młoda dama - ale trzy 
koleżanki pomogły mi go złapać i przytrzymać.

  
Żona do męża przed wyjściem na plażę:

- Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich!
- To załóż łyżwy...

  
Twój mąż pamięta datę Waszego ślubu? 

– Na szczęście nie. 
– Na szczęście? 

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

  
Rozmawia dwóch kolegów: 
- Podobno przestałeś pić? 

- To dzięki teściowej, stale widziałem ją potrójnie!

  
- Czemu rozstałeś się z Elą?

- A bo mi ciągle mówiła „Ty mnie już nie kochasz!’’.
- No i?

- Przekonała mnie.

  
Dlaczego, gdy blondynka się kąpie to ma przywiązaną 

wannę do ściany?
Bo boi się, że odpłynie.
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optycz-

ny

pracow-
nia,

studio

padają
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ryba wę-
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z bieżni kajdany

dawny
rywal

Commo-
dore

melodia
z pozy-
tywki

na niego
czekali
Didi i
Gogo

inno-
wiercy

dla
chasyda

organ
marude-

rów

niedużo
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