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Szerzej s. 4 

Wielkie wyzwania 

przed Solparkiem 
Dużo się mówi o planach przebudowy kompleksu Solpark  

w Kleszczowie. Postanowiliśmy sprawdzić to u źródła. O wyzwa-

niach stojących przed Spółką rozmawialiśmy z Piotrem Staw-

skim, Prezesem Zarządu „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o. i Moniką 

Załęską-Kęsy, kierownikiem Działu Sprzedaży i Marke+ngu. 

II Forum Gospodarcze 
Powiatu Bełchatowskiego 
Tegoroczne dwudniowe Forum Gospodarcze Powiatu Bełcha-

towskiego odbędzie się 6 i 7 kwietnia br. w Bełchatowie. 

Reklama 

Szerzej s. 6-7 

Szerzej s. 7 

Rawa Mazowiecka 

Będzie  

dofinansowanie 

na rewitalizację  
Podpisano umowę dotyczącą dofinanso-

wania przez Urząd Marszałkowski w Ło-

dzi projektu pn. „Rewitalizacja zespołu 

obiektów sakralnych pod wezwaniem 

NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu 

rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii". 

Rawa Mazowiecka 

Trzy osoby  

ranne  

w wypadku 
Policjanci wyjaśniają okoliczności 

wypadku drogowego, w którym 

ranne zostały 3 kobiety. 
Szerzej s. 10 
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Reklama 

♦ PROFESJONALNE DORADZTWO 
KREDYTOWE.  

♦ DOTACJE.  
♦ BIZNESPLANY.  
 

Kredyty bez zabezpieczeń i BIK. 
 

Kredyty z Unii Europejskiej:Kredyty z Unii Europejskiej:  

♦♦  od 0% oprocentowanieod 0% oprocentowanie  

♦♦  od 0% prowizjaod 0% prowizja  
 

 

EKOFIN Al. 3 Maja 2, Piotrków Tryb.EKOFIN Al. 3 Maja 2, Piotrków Tryb.    
 

��  508 075 081508 075 081  

Reklama 

Piotrków Trybunalski 

Sprawdzą  

swoją wiedzę  

o historii  

miasta 
9 marca odbędzie się pierwszy etap 

„Wielkiego testu o historii miasta”. Jest 

on okazją do sprawdzenia swojej histo-

rycznej wiedzy o Piotrkowie właśnie  

w roku 800-lecia.  

Konkurs skierowany jest 
do szkół ponadgimnazjal-
nych oraz mieszkańców  
i sympatyków Piotrkowa 
Trybunalskiego. Podzielony 
został na dwa etapy. Pierw-
sza część konkursu odbę-
dzie się 9 marca o godz. 
10:00 w siedzibach szkół, 
które zgłoszą się do udziału 
w teście. W trakcie tego 
etapu komisje konkursowe 
wyłonią trójkę najlepszych 
zawodników w poszczegól-
nych szkołach. Uczniowie 
ci utworzą zespół reprezen-
tujący placówkę w rundzie 
finałowej. Z kolei miesz-
kańcy będą rozwiązywać 
test pierwszego etapu w auli 
I Liceum Ogólnokształcące-
go. Spośród zgłoszonych, 
organizatorzy wyłonią trój-
kę najlepszych, którzy 
utworzą jeden zespół  
w rundzie finałowej. 

Drugi etap konkursu 
przewidziano na 5 kwietnia. 
Odbędzie się on w Miej-
skim Ośrodku Kultury  

i przyjmie formę turniejo-
wą.  

Zgłoszenia przyjmowane 
są do 6 marca w siedzibie 
Centrum Informacji Tury-
stycznej (Zamurowa 11). 

MAT 

Piotrków Trybunalski 

Postępy na rondzie Sulejowskim 
Po przebudowie skrzyżowanie ma zmienić się w bezpieczniejsze, tzw. rondo „tur-

binowe”. Niedługo kierowcy będą mogli sami się o tym przekonać. Na rondzie pojawił 

się już pierwszy asfalt, a prace mają zakończyć się w pierwszym półroczu bieżącego 

roku.  

Na przebudowywanym rondzie 
Sulejowskim pojawił się pierwszy as-
falt. Drogowcy wylewają masę bitu-
miczną na wykonanych już nowych 
zjazdach przy al. Kopernika i ul. Ślą-
skiej. Prace zorganizowane są w ten 
sposób, aby skrzyżowanie było cały 
czas przejezdne. Kierowcy będą mogli 
poruszać się nowo powstałymi wjazda-
mi, a tymczasem drogowcy rozpoczną 
dalsze działania na kolejnych częściach 
skrzyżowania i przy ul. Sulejowskiej. 
Nowa organizacja ruchu będzie obo-
wiązywać od 4 marca. Wszyscy kie-
rowcy proszeni są o ostrożną jazdę  
i przede wszystkim o zwracanie uwagi 
na oznakowanie. 

MAT 
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Zniżki  

do  

50% 

Reklama 

Bełchatów 

Wschodnia obwodnica  

– są terminy 
Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na projekt wschodniej obwodnicy Bełcha-

towa. Trasa ma liczyć osiem kilometrów. Koniec inwestycji przewidziano na 2023 rok.  

Do końca stycznia 2018 
roku powinien być gotowy 
projekt budowlany wraz  
z materiałami niezbędnymi 
do złożenia wniosku o ze-
zwolenie na realizację in-
westycji drogowej. Nato-
miast do końca czerwca 
2018 roku wykonawca bę-
dzie musiał przedstawić 
projekt wykonawczy,  
a także uzyskać decyzję  
o zezwoleniu na realizację 
inwestycji. Wschodnia ob-
wodnica Bełchatowa liczyć 
będzie 8,120 kilometra  
i powstanie w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 484.  

Początek budowy prze-
widziano na rok 2021. Ob-
wodnica będzie powstawała 
od strony południowej 
(rondo na skrzyżowaniu ul. 
Świętojańskiej z Radomsz-
czańską w Grocholicach). 
Kolejny etap prac to rok 
2022 – wtedy prace ruszą 
od ronda na przecięciu  
z ulicą Czyżewskiego. Da-
lej obwodnica pobiegnie do 
węzła w Dobrzelowie. Tu-
taj połączy się z obwodnicą 
północną. Ma to radykalnie 
poprawić sytuację na dro-
gach w centrum Bełchato-
wa.                                   IT 
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Wola Krzysztoporska 

Strażacy wicemistrzami 

województwa 
Strażacy z Woli Krzysztoporskiej zostali wicemistrzami woje-

wództwa łódzkiego w halowej piłce nożnej.  

Mistrzostwa wojewódz-
kie odbyły się 26 lutego  
w Szczercowie. W roz-
grywkach zmierzyło się  
8 drużyn. W finale druho-
wie z OSP Wola Krzyszto-
porska zagrali z OSP Chaj-
czyny (powiat bełchatow-
ski). W regulaminowym 
czasie spotkanie zakończy-

ło się remisem 3:3. Po rzu-
tach karnych okazało się, że 
więcej szczęścia ma druży-
na z Chajczyn (2:1). Trze-
cie miejsce wywalczyła 
OSP Słupia (powiat skier-
niewicki). 

Drużyna OSP Wola 
Krzysztoporska wystąpiła 
w składzie: Błażej Strzel-

czyk, Jakub Majewski, 
Krzysztof Wiernicki, Mi-
chał Czarczyński, Michał 
Góźdź, Dawid Gąsior,  
Michał Kowalczyk, Seba-
stian Lauks, Bartosz Błasz-
czyk, Kasjan Błaszczyk, 
Marcin Przybył i Maciej 
Rutkowski. 

RP 

Reklama 

Rawa Mazowiecka 

Będzie dofinansowanie 

na rewitalizację 
Podpisano umowę dotyczącą dofinansowania przez Urząd Mar-

szałkowski w Łodzi projektu pn. „Rewitalizacja zespołu obiek-

tów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowiec-

kiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii". 

Umowa została podpisa-
na przez: Joannę Skrzydlew-
ską ‒ członka Zarządu Wo-
jewództwa Łódzkiego, Da-
riusza Klimczaka ‒ Wice-
marszałka Województwa 
Łódzkiego oraz ks. probosz-
cza Bogumiła Karpa. Doty-
czy ona dofinansowania 
projektu na kwotę nieprze-
kraczającą 14 779 628,07 zł. 
Przy koszcie całościowym 
prac, który wynosi 21 843 

766,00 zł, parafia musi zgro-
madzić wkład własny  
w wysokości: 7 064 137,93 
zł (w tym 4 miliony to kwo-
ta VAT, który nie jest kosz-
tem kwalifikowanym). 
Wszystkie prace mają być 
zakończone do 31 grudnia 
2018 r. W Sali parafialnej 
oprócz sygnatariuszy umo-
wy, zgromadzili się także 
samorządowcy: Burmistrz 
Rawy Mazowieckiej Da-

riusz Misztal, Wiceprezy-
dent Skierniewic Eugeniusz 
Góra, Wójt Gminy Rawa 
Mazowiecka  Krzysztof 
Starczewski oraz Wicestaro-
sta Powiatu Marian Krzycz-
kowski. Na uroczystość 
zostali też zaproszeni przed-
stawiciele parafialnej rady, 
inspektorzy nadzorujący 
prace oraz prezesi spółek 
miejskich w Rawie Mazo-
wieckiej.                     MAT 

Wola Krzysztoporska 

„Młodzież Zapobiega Pożarom” 
24 lutego w Szkole Podstawowej w Bujnach odbyły się eliminacje gminne 

do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”. 

Do rywalizacji  
o możliwość repre-
zentowania gminy 
Wola Krzysztopor-
ska w eliminacjach 
powiatowych stanęło 
29 osób, podzielo-
nych na trzy katego-
rie wiekowe: szkoły 
podstawowe, gimna-
zja oraz szkoły po-
nadgimnazjalne. Po 
pierwszym, pisem-
nym etapie, którym 
był test składający się z 30 
pytań, do finału ustnego 
zakwalifikowały się po trzy 
osoby w każdej kategorii 
wiekowej. Tu trzeba było 
odpowiedzieć na 4 pytania  
z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej i pierwszej po-
mocy przedmedycznej. 

Do eliminacji powiato-
wych ostatecznie zakwalifi-
kowano najlepszych przed-
stawicieli poszczególnych 
grup wiekowych. Zostali 
nimi: Szymon Resel (SP 
Bogdanów), Patrycja Bed-
narek (Gimnazjum w Go-
mulinie) oraz Grzegorz 

Koszelak (OSP Wola 
Krzysztoporska). Nagrody 
ufundowane przez Urząd 
Gminy wręczał uczestni-
kom Wójt Gminy Wola 
Krzysztoporska, Roman 
Drozdek. 

 
RP 
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Tomaszów Mazowiecki 

Nowa droga za ponad 11 mln zł 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb. wygrało przetarg na 

budowę drogi od węzła Tomaszów–Centrum na S8 w kierunku Łaziska. 

Wartość umowy opiewa 
na ponad 11mln zł. Wyko-
nawca zadeklarował 5 lat 
gwarancji oraz zatrudnienie 
10 osób bezrobotnych na 
umowę o pracę. Prace mają 
potrwać do 15 października 
2018 roku. 

W ramach tej inwestycji 
powstanie droga o długości 
2,2 km wraz z ciągiem pie-
szo-rowerowym, most na 
rzece Czarna Bielina, drogi 
serwisowe umożliwiające 
dojazd do przyległych dzia-
łek, wyloty kanalizacji 
deszczowej wraz z urządze-
niami do podczyszczania 
wód opadowych, kanaliza-
cja sanitarna grawitacyjna 
oraz tłoczna, wodociąg, 
sieć elektroenergetyczna  
i oświetlenie. 

To wspólny projekt 
miasta i gminy Tomaszów 

Reklama 

Reklama 

Mazowiecki, który otrzy-
mał unijne dofinansowanie 

w wysokości 85% kosztów 
kwalifikowanych. Projekt 

pozwoli otworzyć nowe 
tereny inwestycyjne.  MAT 
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Wielkie wyzwania przed Solparkiem 
Dużo się mówi o planach przebudowy kompleksu Solpark. Postanowiliśmy sprawdzić to u źródła. O wyzwaniach stojących przed 

Spółką rozmawialiśmy z Piotrem Stawskim, Prezesem Zarządu „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o. i Moniką Załęską-Kęsy, kierownikiem 

Działu Sprzedaży i Marke<ngu. 

Jeszcze kilka lat temu 

Solpark był najnowocze-

śniejszym obiektem spor-

towo-rekreacyjnym w re-

gionie. A jak jest obecnie? 

Piotr Stawski: Solpark 
funkcjonuje na rynku od 
2009 r. Od tego czasu mi-
nęło już kilka lat. Nie zapo-
minajmy o tym, że gdyby 
nie odważna decyzja ów-
czesnej wójt Kazimiery 
Tarkowskiej o wybudowa-
niu Solparku, nie byłoby 
dziś tak wspaniałego obiek-
tu na terenie Kleszczowa, 
którym wszyscy się teraz 
zachwycają. Solpark to nie 
tylko rozrywka, ale także 
miejsca pracy dla wielu 
ludzi z całego regionu. Jed-

nakże mamy świadomość 
konieczności dalszego roz-
woju. Nasz obiekt pracuje 
na 100%. Frekwencja, 
szczególnie w okresie let-
nim i feryjnym jest tak du-
ża, że obiekt nie jest w sta-
nie przyjąć już większej 
liczby klientów. Ogranicze-
nia te wynikają m.in. ze 
zbyt małej strefy basenowej 
i niewystarczającej ilości 
szafek w szatni. Koszty 
utrzymania obiektu z roku 
na rok rosną o około 20%. 
Dzięki rozbudowie będzie-
my mogli przyjąć dużo 
więcej klientów zarówno  
w sezonie letnim jak i zi-
mowym. Poza tym wydłuży 
się czas ich pobytu. Nie 

zapominajmy o tym, że 
konkurencja nie śpi. Dlate-
go też musimy uatrakcyjnić 
naszą ofertę. Zauważyli-
śmy, że mamy za mało 
atrakcji dla dzieci w wieku 
od 4 do 10 lat. W związku  
z tym powstały koncepcje 
rozbudowy zewnętrznych 
basenów, przebudowy ba-
senu wewnętrznego, szatni 
oraz rozbudowy bazy hote-
lowej. Nasze analizy po-
twierdzają, że obecna baza 
hotelowa jest za mała i o 
zbyt niskim standardzie, 
blokując tym samym dalszy 
rozwój Spółki. Zmiany są 
więc konieczne. Solpark 
jest gminną spółką,  
w związku z tym, 27 lutego 

br. zaprosiliśmy przedsta-
wicieli właściciela, czyli 
wójta oraz radnych, by 
przedstawić strategię roz-
woju Spółki na najbliższe 
lata. Było to już kolejne 
takie spotkanie. Kierunek 
proponowanych przez nas 
zmian znalazł potwierdze-
nie w rekomendacji Zespo-
łu powołanego przez Wójta 
Gminy Kleszczów. Strate-
gie rozwoju Spółki i Gminy 
Kleszczów na najbliższe 
lata również są ze sobą 
spójne. Utwierdza nas to  
w przekonaniu, że kierunek 
proponowanych przez nas 
zmian jest słuszny. 

 
O jakie dokładnie 

zmiany chodzi? 

Monika Załęska-Kęsy: 
Planujemy rozbudowę ze-
wnętrznej strefy basenowej 
oraz przebudowę strefy we-
wnętrznej. Przede wszyst-
kim chcielibyśmy wybudo-
wać całoroczny basen ze-
wnętrzny o powierzchni ok. 
120 m2, z bezpośrednim 
wejściem z ciepłej strefy sali 
basenowej. Plany zakładają, 
że basen ten będzie zasilany  
z geotermii, co zminimalizu-
je koszty ogrzewania wody. 
Z pewnością basen termalny 
byłby także bardziej chwy-
tliwy marketingowo. 

 
W Kleszczowie są pro-

blemy z zasilaniem geo-

termalnym. Czy to nie 

przeszkodzi w powstaniu 

basenu termalnego? 

Piotr Stawski.: Zakład 
Komunalny w Kleszczowie 
zajmuje się ustalaniem 
przyczyny spadku lustra 
wody i nieprawidłowego 
działania geotermii. Przy 
opracowywaniu koncepcji 
budowy całorocznego base-
nu zewnętrznego wiadomo 
było o tych problemach.  
W przypadku, gdyby nie 
można było użyć tego od-
wiertu, to wydajność ko-
tłowni i pieców gazowych 
Spółki i tak w zupełności 
pozwoli na ogrzanie basenu. 

 

Czy poza budową cało-

rocznego basenu ze-

wnętrznego przewidziane 

są dodatkowe atrakcje? 

Monika Załęska-Kęsy: 
W planach jest również 
budowa zewnętrznego wod-

nego placu zabaw z brodzi-
kiem dla dzieci oraz inte-
raktywnymi atrakcjami 
wodnymi. Jako inspirację 
do zaprojektowania wodne-
go placu zabaw przyjęto 
układ słoneczny, który jest 
odniesieniem do nazwy 
Solpark (Sol z hiszpańskie-
go słońce). Wodny plac 
zabaw zawierał będzie duży 
brodzik z centralnie położo-
ną dmuchaną ślizgawką 
imitującą słońce, tzw. wet 
bubble. Wokół słońca po-
wstaną planety układu sło-

necznego z innymi atrak-
cjami. Planowana jest też 
budowa zewnętrznej szero-
kiej zjeżdżalni rodzinnej, 
dzięki czemu nawet cztero-
osobowa rodzina będzie 
mogła wygodnie zjechać  
z dziećmi, trzymając się za 
ręce. Został również wygo-
spodarowany teren na ga-
stronomię, której nam na 
zewnątrz brakuje. Klient 
będzie mógł coś zjeść  
w strefie pobytu. Warto  
w tym miejscu podkreślić, 
że na ten rok i tak zaplano-
wany jest już remont wnę-
trza basenu, wynikający  
z jego gwarancji. Wszelkie 
usterki pogwarancyjne będą 
musiały zostać usunięte 
właśnie w tym roku.  
W związku z tym, zamyka-
jąc na kilka miesięcy basen 

wewnętrzny, chcielibyśmy 
jednocześnie wykonać roz-
budowę strefy zewnętrznej. 
Remont wnętrza zakłada 
m.in. powstanie dużej plaży 
basenowej ze zjeżdżalniami 
dla dzieci w przedziale wie-
kowym 4-10 lat. W planach 
jest też wymiana funkcjo-
nującej obecnie zjeżdżalni, 
na nową z podwójnym śli-
zgiem i efektami multime-
dialnymi. Byłaby to pierw-
sza tego typu zjeżdżalnia  
w Polsce. Poza tym przebu-
dujemy szatnie, by zwięk-

szyć ilośc szafek dla klien-
tów. Obecnie mamy 260 
szafek, przewidujemy pra-
wie podwójny ich wzrost. 
Szatnia będzie wówczas 
koedukacyjna z przejściem 
przez przebieralnie. Po-
wstaną też szatnie grupowe 
i rodzinne. Ważną zmianą 
będzie wybudowanie scho-
dów z szatni koedukacyjnej 
bezpośrednio do strefy 
saun, czego obecnie nieste-
ty brakuje. 

 
Kiedy planowany jest 

remont i jak długo potrwa? 

Piotr Stawski: Szacuje 
się, że czas uzyskania po-
zwoleń na budowę, stwo-
rzenia projektów, aż do 
procedury przetargowej 
zajmie kilka miesięcy. 
Prawdopodobnie będzie to 
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II Forum Gospodarcze Powiatu 

Bełchatowskiego 
Tegoroczne dwudniowe Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego odbędzie się  

6 i 7 kwietnia br. w Bełchatowie. 

Forum Gospodarcze Po-
wiatu Bełchatowskiego jest 
jednym z największych wy-
darzeń biznesowo-gospodar-
czych w regionie. 

‒ Pierwsza edycja tego 

przedsięwzięcia w ubiegłym 

roku spotkała się z dużym 

zainteresowaniem. Mam na-

dzieję, że ta edycja forum 

zakończy się jeszcze więk-

szym sukcesem. Dzięki zaan-

gażowaniu Regionalnej Izby 

Gospodarczej i przedsiębior-

ców, forum wyróżnia się spo-

śród innych tym, że jest 

„żywe”, nie opiera się wy-

łącznie na wysłuchaniu wy-

kładów. Przedsiębiorcy mogą 

się spotkać, nawiązać kontak-

ty, porozmawiać i wymienić 

swoje doświadczenia. Jestem 

przekonany, że podjęta ini-

cjatywa może pomóc firmom 

w dobrym prosperowaniu, 

rozwijaniu się i tworzeniu 

nowych miejsc pracy. Taki 

jest nasz zasadniczy cel  

‒ mówi Waldemar Wycza-
chowski, starosta bełchatow-
ski, pomysłodawca i główny 
organizator forum. ‒ W tym 

roku zmodyfikowaliśmy tro-

chę formułę forum. Poza 

panelami merytorycznymi  

i dyskusyjnymi, będzie rów-

nież możliwość ekspozycji 

firm. Jest to z pewnością 

istotne z punku widzenia wy-

miany doświadczeń. Tego-

roczne forum będzie również 

otwarte dla mieszkańców 

powiatu bełchatowskiego. 

Dlatego też zapraszam 

wszystkich mieszkańców, 

którzy są zainteresowani 

przedsiębiorczością i ofertą 

działających na naszym ryn-

ku firm – dodaje starosta.  
Z kolei Andrzej Ratajski, 
Prezes Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Bełchatowie 
podkreślił, że zaczątkiem 
tego wydarzenia, było zorga-
nizowanie konkursu „Firma 
na medal”. Tegorocznego 
laureata konkursu poznamy 
podczas gali finałowej, która 
odbędzie się drugiego dnia 
Forum Gospodarczego.  

‒ W ubiegłym roku w forum 

wzięło udział ponad 150 

podmiotów gospodarczych i 

to nie tylko z powiatu beł-

chatowskiego. Jest to więc 

już wydarzenie regionalne.  

W tym roku liczymy na jesz-

cze większą frekwencję  

– zaznaczył Andrzej Rataj-
ski. 

Pierwszy dzień forum 
zorganizowany zostanie  
w hali widowiskowo-spor-
towej Hotelu Sport w Bełcha-
towie. Z kolei drugiego dnia 
odbędzie się spotkanie stu-
dyjne w Dworku Słupia. Pod-
czas prelekcji i paneli dysku-
syjnych mowa będzie m.in.  
o możliwości zastosowania 
nowoczesnych narzędzi  
w procesie inwestycji budow-
lanej, przyszłości bełchatow-
skiej kopalni w kontekście 
kooperacji z firmami ze-
wnętrznymi, o przestęp-
stwach gospodarczych w In-
ternecie, partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym, fundu-
szach na rozkręcenie biznesu, 
a także o pożądanych umie-
jętnościach menadżerów  
i wypaleniu zawodowym. 

Rejestracja elektroniczna 
uczestników forum odbywa 
się na stronie: 
www.powiat-belchatowski.pl  

w zakładce Gospodarka/II 
Forum Gospodarcze. Zapisy 
trwają do końca marca.  
Z kolei osoby zainteresowane 
spotkaniem studyjnym  
w Dworku Słupia (7 kwiet-
nia) powinny zgłosić swój 
udział do 10 marca. Zareje-
strowani przedsiębiorcy 
otrzymają bezpłatnie identy-
fikatory oraz materiały pro-
mocyjne. Forum będą towa-
rzyszyć prezentacje firm na 
stoiskach wystawienniczych. 
Liczba stoisk jest ograniczo-
na. O przyznaniu bezpłatnego 
stoiska promocyjnego dla 
firmy decyduje kolejność 
zgłoszeń.  

JP 

W ramach kampanii 
przygotowano dla podatni-
ków wiele narzędzi, które 
będą pomocne w wypełnie-
niu obowiązku. Są to m.in. 
tradycyjnie ‒ wydłużone 
godziny pracy i dyżury 
telefoniczne ekspertów oraz 
punkty rozliczeń w gale-
riach handlowych. Podatni-
cy będą mogli również 
szybko i łatwo zadać pyta-
nie ‒ za pomocą usługi 
„Zadaj pytanie”, dostępnej 

na stronie Ministerstwa.  
W formularzu należy wy-
brać temat pytania: „Zez-
nania podatkowe osób fi-
zycznych”. Ministerstwo 
zapewnia, że składając PIT 
przez Internet, można zro-
bić to szybko i bezpieczne, 
a jednocześnie oszczędzić 
czas i pieniądze ‒ nie trzeba 
drukować formularza, wy-
pełniać go odręcznie czy 
kupować znaczka poczto-
wego. W ramach tegorocz-

nej akcji resort finansów 
przygotował dla podatni-
ków także wiele udogod-
nień oraz narzędzi ułatwia-
jących rozliczenia, m.in. 
korzystanie z punktów roz-
liczeń w najpopularniej-
szych centrach handlowych 
w największych miastach w 
Polsce (24-25 marca); spe-
cjalne stanowiska kompute-
rowe w urzędach, które 
umożliwią wysłanie dekla-
racji drogą internetową; 

dyżury telefoniczne w Mi-
nisterstwie Finansów oraz 
w urzędach skarbowych 
(13, 20 i 27 kwietnia), czy 
też wydłużone godziny 
pracy urzędów (27 i 28 
kwietnia). 

Strona kampanii:  
http://www.szybkipit.pl/start  

zawiera aktualności, bro-
szury informacyjne Mini-
sterstwa Finansów, infor-
macje o sposobach rozli-
czeń rocznych przez Inter-

net oraz wyszukiwarkę 
urzędów skarbowych.  

 
Z kolei na Portalu Po-

datkowym:  
http://www.finanse.-

mf.gov.pl/web/wp/pp  

wszyscy zainteresowani 
znajdą m.in. aktualne for-
mularze czy skorzystają  
z usługi PFR, czyli wstęp-
nie wypełnionego zeznania 
podatkowego (planowane 
od 15 marca br.). Minister-
stwo przypomina, że  
w 2017 r. 30 kwietnia jest 
dniem wolnym od pracy 
(niedziela), dlatego też 
ostatni dzień składania ze-
znań przypada na 2 maja.  

 

MAT 

Rozpoczyna się akcja Szybki PIT 
Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, której zada-

niem jest wsparcie podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podat-

kowego. Akcja odbędzie się po raz dziewiąty i obejmie swoim zasięgiem 

całą Polskę.  

listopad tego roku. Remont 
części wewnętrznej wraz  
z rozbudową strefy ze-
wnętrznej potrwałby około 
6 miesięcy. Przez ten czas 
obiekt byłby wyłączony  
z funkcjonowania. Otwar-
cie  planowane byłoby na  
1 czerwca 2018 r. czyli  
w Dzień Dziecka. Część 
prac wewnątrz obiektu bę-
dzie pokryta z gwarancji. 
Szacunkowo cała inwesty-
cja wraz z rozbudową stre-
fy zewnętrznej to koszt 
około 11 mln zł. Wszelkie 
opracowania dotyczące tej 
inwestycji przekazaliśmy 
właścicielowi Solparku, 
czyli Gminie Kleszczów. 

 
A co z bazą hotelową? 

Monika Załęska-Kęsy: 

Solpark dysponuje jednym 
hotelem z 31 pokojami. 
Hotel ten w najbliższym 
czasie wymaga gruntowne-
go remontu, więc jest to 
dobry moment na podjęcie 
decyzji odnośnie dalszego 
rozwoju bazy hotelowej. 
Warto zaznaczyć, że jego 
obłożenie oscyluje w grani-
cach 70%, co na tle innych 
hoteli jest bardzo dobrym 
wynikiem, niestety liczba 
pokoi i ich standard jest 
niewspółmierna do bazy 
konferencyjnej jaką posia-
damy, chociażby aula na 
268 miejsc. Mamy od zain-
teresowanych bardzo dużo 
zapytań dot. możliwości 
zorganizowania u nas kon-
ferencji 2-3-dniowych. Jed-
nak mankamentem jest 
fakt, że nie możemy za-
pewnić wystarczającej licz-
by miejsc noclegowych. 
Chcemy, żeby był to obiekt 
hotelowy o co najmniej 150 
pokojach gościnnych  
o wyższym standardzie niż 

obecnie (3- lub 4-gwiazd-
kowym) z odpowiednim 
zapleczem gastronomicz-
nym i konferencyjnym oraz 
małym hotelowym SPA  
i strefą gier. W tej kwestii 
jest kilka wariantów rozbu-
dowy bazy hotelowej. Dwa 
warianty zakładają rozbu-
dowę obecnego hotelu.  
W tym przypadku pojawi-
łoby się zbyt wiele ograni-
czeń, a sama inwestycja  
i tak pochłonęłaby ok. 40 
mln zł, nie dając w rezulta-
cie zadawalających efek-
tów. Dwa kolejne warianty 
sprowadzają się do budowy 
nowego hotelu. My skłania-
my się do wariantu zakła-
dającego budowę nowego 
hotelu w bezpośrednim 
sąsiedztwie kompleksu 
basenowego, tuż za boi-
skiem sportowym. Hotel 
ten miałby łącznik ze strefą 
basenową. Posiadałby rów-
nież wystarczające możli-
wości parkingowe. Inwe-
stycja ta pochłonęłaby 80 
mln zł. Wybudowanie no-
wego hotelu zwróciłoby się 
już po 15-20 latach. Jest to 
naprawdę rentowna inwe-
stycja, która pozwoliłaby 
na wykorzystanie reszty 
infrastruktury, jaką posia-
damy. Byłaby to jednocze-
śnie nowa gałąź przychodu, 
ponieważ powstałaby nowa 
sala bankietowa. Mogliby-
śmy organizować wówczas 
imprezy typu wesela, stud-
niówki, itd. Są to na razie 
plany, ponieważ decyzja 
odnośnie realizacji i finan-
sowania inwestycji leży  
w gestii właściciela kom-
pleksu. 

 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała 
Agnieszka Wilczyńska 



ZARZĄDZENIE NR 55/2017 

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 14 lutego 2017 roku 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury  

w Tomaszowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 16 ust. 
1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423,  

z 2015 r. poz. 337, poz. 1505, z 2016 r. poz. 1020) w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji  
i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629) zarządzam co następuje: 

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. 
§ 2. 1. Powołuję Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum 

Kultury w Tomaszowie Mazowieckim w składzie: 
1. Marcin Witko – Prezydent Miasta – Przewodniczący Komisji, 
2. Zofia Szymańska – Zastępca Prezydenta Miasta – Członek Komisji, 
3. Katarzyna Marchewka – Sekretarz Miasta – Członek Komisji, 
4. Małgorzata Śmiechowicz – p.o. Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Promocji, 
5. Monika Michalska – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego/Radca prawny – Członek Komisji; 
6. Agnieszka Kępa – inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym – Sekretarz Komisji.  

2. Regulamin i zasady przeprowadzania konkursu określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 
§ 3.1.Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się na dzień 22 marca 2017 
roku.  

§ 4. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata określa ogłoszenie o konkursie stano-
wiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 

§ 5. Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości publicznej poprzez: 
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz Miejskiego Cen-

trum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim,  
2. Publikację w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym, 
3. Publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr  55/2017 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 
 

REGULAMIN I ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO  

DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

 
1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie. 
2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji. 
3. Postępowanie konkursowe składa się z II etapów: 

1) etap I – ocena formalna, przewidywany termin otwarcia złożonych ofert ‒ 20 marca 2017 roku, 
a) sprawdzenie przez Komisję Konkursową spełnienia przez kandydatów kryteriów formalnych wskazanych  

w ogłoszeniu o konkursie, 
b) do II etapu dopuszczeni zostaną wskazani przez Komisję Konkursową kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne, 
c) Komisja Konkursowa powiadomi telefonicznie kandydatów spełniających kryteria formalne o terminie przepro-

wadzenia etapu II, 
2) etap II – ocena merytoryczna, przewidywany termin przeprowadzenia indywidualnych rozmów z kandydatami  

– 21 marca 2017 roku, 
a) rozmowa kwalifikacyjna Komisji Konkursowej z kandydatami dopuszczonymi do II etapu, uwzględniająca: 

−  analizę i omówienie przedstawionej programowej i finansowej koncepcji działalności Miejskiego Centrum 
Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, 

−  wiedzę merytoryczną z zakresu działalności samorządowych instytucji kultury, prawa pracy, zamówień 
publicznych oraz finansów publicznych. 

b) po odbyciu rozmów Komisja przystąpi do dyskusji i oceny poziomu spełnienia przez kandydatów kryteriów 
wyboru, 

4. Z czynności Komisji Konkursowej sporządza się protokół, uwzględniający wszystkie etapy postępowania konkursowego. 
5. Konkurs może zostać na każdym etapie zakończony bez wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego 

Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, bez podania przyczyny. 
6. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Kultu-

ry z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629). 

 
 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr  55/2017 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO  

DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

 
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, poz. 1505, z 2016 r. poz. 1020) oraz Rozporzą-
dzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandyda-

ta na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154 poz. 1629) ogłaszam konkurs na stanowisko 
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim: 

 

 1. Nazwa i adres instytucji kultury: 

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim  

Pl. Kościuszki 18 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
 

 2. Zakres zadań: 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przede wszystkim: 
− zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz, 
− sporządzanie planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, 
− pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań statutowych instytucji, 
− prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Miejskiego Centrum Kultury, 
− nadzór nad realizacją zadań statutowych instytucji, 
− dbałość o stan techniczny i estetykę budynków, pomieszczeń i terenów zielonych  Miejskiego Centrum Kultury,  
− nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem instytucji i dbałość o to mienie, 
− przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie zadań prowadzonych przez instytucję, 
− koordynowanie działalności kulturalnej na terenie miasta, 
− współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. 

 
 3. Formalne kryteria wyboru: 

a) wykształcenie wyższe, 
b) co najmniej 5 letni staż pracy, 

c) przedstawienie programowej i finansowej koncepcji działalności Miejskiego Centrum Kultury  
w Tomaszowie Mazowieckim, 

d) posiadanie obywatelstwa polskiego,   
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśl-

ne przestępstwo skarbowe, 
g) brak skazania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
h) nieposzlakowana opinia.  

 
4. Dodatkowe kryteria wyboru: 

a) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych oraz koordynowaniu projektów 
unijnych, 

b) znajomość zagadnień i przepisów prawnych regulujących zasady funkcjonowania instytucji kultury oraz gospoda-
rowania środkami publicznymi, (m.in. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów 
wykonawczych do ustawy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, 
ustawy Prawo zamówień publicznych), 

c) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, 
d) umiejętności menadżerskie oraz kreatywność w działaniu, 
e) umiejętność kierowania zespołem oraz tworzenie właściwych relacji interpersonalnych, 
f) wysoka kultura osobista,  
g) komunikatywność, dyspozycyjność, 
h) odporność na stres, 
i) odpowiedzialność, dokładność i obowiązkowość. 

 
5. Wymagane dokumenty: 

a) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum 
Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, 

b) życiorys (CV), 
c) pisemne opracowanie koncepcji programowej i finansowej Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowiec-

kim , 
d) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie wymagane  w pkt 3 lit. a, 
e) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy wymagany w pkt 3 lit. b (świadectwa pracy, zaświadczenia), 
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw pu-

blicznych, 
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
i) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, 
j) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
k) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje,  
l) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie. 
 

 6. Informacje dodatkowe: 

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami (umieszczone w zaklejonej kopercie) 
należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w Kancelarii Ogólnej lub przesłać 
pocztą na adres Urzędu: ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowi-

sko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim” w terminie do dnia 17 marca 2017 

roku do godz. 15.30, (liczy się data i godzina wpływu aplikacji do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po 
określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
 
 

Warunkiem dopuszczenia wniosku o przystąpienie do konkursu jest złożenie przez kandyda-
ta pisemnego oświadczenia zamieszczonego poniżej: 

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”   

 
……………………...………………………. 

czytelny podpis 

 
 

 
Szczegółowych informacji o warunkach organizacyjno-finansowych Miejskiego Centrum Kul-

tury w Tomaszowie Mazowieckim udziela Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim pod numerem telefonu: 44 724-23-11 wew. 220 bądź osobiście  
w siedzibie Wydziału przy POW 10/16 w Tomaszowie Mazowieckim. 
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USŁUGI REMONTOWO- 

-BUDOWLANE: gładzie, 

karton-gips, wylewki, mo-

zaika, glazura-terakota, 

elewacja, itp.  

Tel. 505 096 053  

 
Auto‒skup całe uszkodzone 
bez opłat skorodowane 
505‒927‒959 
 
Wylewki agregatem zacierane 
mechanicznie  
tel. 600 086 995. 
 
Praca dodatkowa na terenie 
Piotrkowa Tryb.  
w firmie kosmetycznej.  
Tel. 505 941 176 
 
Betonowe wylewki agregatem 
608 577 428. 

Ocieplanie budynków,  
tel. 881 507 760  
1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie 888 460 461  
 

Wiatraki, elektrownie wia-
trowe, pomiary wiatru, 
montaż, instalacja i serwis. 
tel. 669‒632‒564 
 

Posiadam uprawnienia bu-
dowlane w specjalności kon-
strukcyjno‒budwolanej bez 
ograniczeń. Oferuję: Nadzór 
nad budowami/kierownik 
budowy Sporządzanie koszto-
rysów  
Tel.: 693‒444‒655 
 
Sprzedam mieszkanie 32 

m2 na osiedlu Wyzwolenia  

w Piotrkowie Trybunal-

skim. Tel.: 605737751. 

Praca w ochronie  
na terenie Rawy Mazowiec-
kiej /obiekt magazynowy/.  
System pracy: zmienny Staw-
ka godz. 
‒ pierwszy m‒c 7,00 zł netto, 
potem większa. Kontakt  
z nr.tel. 693‒840‒762 /dział 
rekrutacji/od pn‒pt w godz.  
8‒15, lub 726‒193‒077 / 
tel. obiektowy/. 

Sałata  
Sałata wpływa korzystnie na nasze zdrowie, urodę i dobre samopoczucie. Obecnie 

jest najczęściej spożywanym przez nas warzywem. 

Do Polski została spro-
wadzona w XVI w., przez 
królową Bonę. Istnieje kil-
ka odmian sałaty, jak np. 
masłowa, rzymska, lodowa, 
roszponka, które różnią się 
kształtem, kolorem, krucho-
ścią, smakiem i przydatno-
ścią do spożycia, jednak 
wszystkie mają zbliżone 
właściwości. Sałata jest 
rośliną jednoroczną. Więk-
szość jej odmian botanicz-
nych wytwarza rozety li-
ściowe lub główki osadzo-
ne na krótkiej łodydze. Sa-
łata swój kolor zawdzięcza 
zielonemu barwnikowi ‒ 
chlorofilowi, który ma dzia-
łanie bakteriobójcze, przy-
spiesza gojenie się ran  
i owrzodzeń, a także we-
wnętrznych uszkodzeń tka-
nek i narządów, chroni 
przed zarazkami a także 
pomaga pokonać infekcje. 
Chlorofil wspiera układ 
odpornościowy w walce  
z wirusami i bakteriami, 
poprawia także kondycję  
i wydolność organizmu.  
W sałacie aż 93% to woda, 
czyli zaledwie 7 % to sucha 
masa. Mimo to, zawiera  
w swym składzie wiele 
witamin, składników mine-
ralnych i innych cennych 
substancji. Znajduje się  
w niej sporo witaminy C  

i witaminy E, która hamuje 
proces starzenia się skóry, 
sprawia, że staje się ona 
jaśniejsza i gładsza, a także 
chroni organizm przed wol-
nymi rodnikami. W podob-
ny sposób działa także na 
włosy i paznokcie, które 
stają się ładniejsze i mniej 
łamliwe. Z kolei zawarta  
w niej witamina A odpo-

wiedzialna jest za dobre 
widzenie, witamina D regu-
luje wydzielanie insuliny, 
natomiast witamina B6 
wpływa korzystnie na układ 
nerwowy. W sałacie znaj-
duje się również między 
innymi: mangan, wapń, 
magnez, potas czy żelazo 
oraz antyoksydanty, jak: 
karotenoidy, polifenolo- 
-kwasy czy flawonoidy. 
Chronią one przed wolnymi 
rodnikami, dzięki czemu 
opóźniają procesy starzenia 

i pojawiania się zmarsz-
czek. Antyoksydanty spra-
wiają, że organizm zacho-
wuje dłużej młodość, wital-
ność i energię do życia. 
Sałata jest jednym z wa-
rzyw najbogatszych  
w błonnik, który wspomaga 
pracę naszego układu po-
karmowego, reguluje tra-
wienie oraz oczyszcza jelita 

ze złogów i produktów 
przemiany materii. Przy-
spiesza przemianę materii, 
co znacznie ułatwia walkę  
z nadwagą. Sałata jest bar-
dzo lekkostrawna, dzięki 
czemu nie zalega długo  
w żołądku, posiada właści-
wości odkwaszające i regu-
lujące prawidłowy poziom 
pH w organizmie. Warto 
nadmienić, że zakwaszony 
organizm to źródło wielu 
problemów zdrowotnych, 
między innymi bólów gło-

wy, nadwagi, nadciśnienia 
czy nadmiaru cholesterolu. 
Sałata  zawiera sporo man-
ganu, który odpowiada za 
prawidłowe funkcjonowa-
nie układu nerwowego, jest 
jednym z ważnych budul-
ców kości. Mangan ułatwia 
także wchłanianie żelaza  
i poprawia funkcjonowanie 
mózgu. Natomiast zawarty  
w niej magnez i potas, re-
gulują pracę układu pokar-
mowego. Sałata ma działa-
nie moczopędne, dzięki 
czemu pomaga pozbyć się  
z organizmu nadmiaru wo-
dy zgromadzonej w tkan-
kach i narządach a wraz  
z nią szkodliwych dla zdro-
wia substancji. Wpływa na 
pozbycie się obrzęków  
i opuchlizny. Sałatę można 
jeść samą lub z różnymi 
dodatkami, tj. ziołami, po-
midorem, ogórkiem, papry-
ką, rzodkiewką, oliwkami, 
fasolą, jajkami na twardo, 
serem żółtym, a także rybą 
wędzoną i z puszki, krewet-
kami, pieczonym lub wę-
dzonym mięsem i owocami. 
Wymieszane składniki na-
leży skropić oliwą i sokiem 
z cytryny lub polać sosem 
np. jogurtowym, majonezo-
wym lub winegret.  

 

KK 

OGŁOSZENIA 

Sałatka grecka 
Porcja dla 6 osób 

Czas przygotowania 15 minut 

 
Składniki: 

 

• 1 główka sałaty rzymskiej 
• 1 czerwona cebula 
• słoik czarnych oliwek 
• 1 czerwona papryka 
• 4 pomidory 
• 1 zielony ogórek 
•  ser feta 
• 5 łyżek oliwy z oliwek 
• 1 łyżeczka suszonego oregano 
• czarny mielony pieprz 
• sok z cytryny lub ocet balsamiczny 

Sposób przygotowania: 

 
Umyć, wysuszyć i porwać na kawałki sałatę. Ce-

bulę i ogórka pokroić w plasterki. Paprykę, pomidory 
i ser feta pokroić w kostkę. Następnie wszystkie 
składniki włożyć do miski i dodać odsączone oliwki. 
Oliwę wymieszać z oregano, sokiem z cytryny i pie-
przem. Polać sosem sałatę, całość wymieszać.  

Reklama 

Sprzedam 3 ha  

–grunty  

inwestycyjne-
przyległe  

do S-8  

w Konopnicy  

koło  

Rawy  

Mazowieckiej. 

Szerokość 86 m. 

 

tel. 514 30 20 89tel. 514 30 20 89  

Zatrudnimy OD ZARAZ 
osoby do sprzątania marke-

tów. Lokalizacja Łódź  
ul. Szparagowa  

lub Tuszyn ul. Rzgowska.  
Kontakt pon.‒pt.  

w godz. 8-15,  
tel. 601 156 466. 
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Tomaszów Mazowiecki 

Pornografia z udziałem 

nieletnich 
Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. 

wspólnie z policjantami z Wydziału do Walki z Cyberprzestęp-

czością KWP w Łodzi zatrzymali 46- i 39-latka, podejrzanych  

o posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. 

Sprawa miała swój po-
czątek wraz z zakończeniem 
postępowania i aktem oskar-
żenia wobec 9 podejrzanych 
z terenu całej Polski, tj. 24 
sierpnia 2016 r. W wyniku 
weryfikacji materiałów, 
policjanci ustalili jeszcze 
dwóch mężczyzn, którzy 
posiadali i rozpowszechniali 
treści pornograficzne, zwią-

zane z prezentowaniem 
przemocy i pornografii dzie-
cięcej. Na skutek dokona-
nych ustaleń, 21 lutego 2017 
roku policjanci z Tomaszo-
wa i z Łodzi, z nakazem 
przeszukania weszli do do-
mu 39-letniego podejrzane-
go w Tychach. Szybko po-
twierdziło się, że ich ustale-
nia były trafne. Po przepro-

wadzonym przeszukaniu 
mieszkania, zabezpieczono 
do badań: laptopa, telefony 
komórkowe oraz karty pa-
mięci. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że zatrzymany męż-
czyzna posiadał na nich 
pliki z treścią pornograficz-
ną, z udziałem małoletnich.  
W tym samym czasie druga 
policyjna ekipa zatrzymy-
wała 46-letniego mieszkań-
ca województwa lubuskie-
go. U mężczyzny również 
został zabezpieczony kom-
puter, telefon komórkowy 
oraz inne nośniki pamięci. 

Śledczy na podstawie 
zebranego materiału dowo-
dowego przedstawili podej-
rzanym zarzuty posiadania 
treści pornograficznych  
z udziałem małoletnich 
oraz treści pornograficz-
nych z udziałem przemocy. 
Prokurator po przesłucha-
niu mężczyzn, wystąpił  
z wnioskiem do sądu  
o zastosowanie środka za-
pobiegawczego. 39-latek 
został tymczasowo areszto-
wany, natomiast 46-latka 
oddano pod policyjny do-
zór. Przestępstwo to zagro-
żone jest karą pozbawienia 
wolności do lat 5.           IT 

Opoczno 

Złodziej w rękach  

policji 
Zatrzymano mężczyznę, podejrzanego o serię kradzieży z wła-

maniem do różnych nieruchomości na terenie powiatu opo-

czyńskiego. Wobec 46-latka sąd zastosował tymczasowy areszt. 

Od początku 2017 roku 
na terenie powiatu opo-
czyńskiego doszło do kilku 
kradzieży z włamaniem do 
domów i mieszkań. Łupem 
padały różne przedmioty, 
m.in. narzędzia i elektrona-
rzędzia, biżuteria, silniki 
elektryczne, alkohol, trofea 
myśliwskie i armatura ła-
zienkowa. 

Po analizie i zebraniu 
dowodów, policjanci za-
trzymali podejrzewanego 
46-latka. Znaleźli przy nim 
przedmioty, których pocho-
dzenia nie umiał wyjaśnić. 
Istniało bardzo duże praw-
dopodobieństwo, że męż-
czyzna może przechowy-
wać inne łupy, dlatego też 
funkcjonariusze przeszukali 
jego miejsce zamieszkania. 
Dzięki temu odnaleziono 
inne łupy. Było to kilka-
dziesiąt przedmiotów, które 
zostały skradzione na prze-
strzeni około 2 lat. Dodat-
kowo policjanci ustalili, że 
zarówno matka zatrzyma-
nego, jak i jego 46-letni 
kolega pomagali w prze-
stępczym procederze, ukry-
wając złodziejskie łupy. 
Oboje usłyszeli zarzut pa-
serstwa.                      MAT 

Rawa Mazowiecka 

Trzy osoby ranne w wypadku 
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, w którym ranne 

zostały 3 kobiety. 

25 lutego około godziny 
8:30 w miejscowości Ma-
tyldów doszło do wypadku 
drogowego. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że kierują-
ca samochodem skoda fa-
bia, 40-letnia mieszkanka 
województwa mazowiec-
kiego, wpadła w poślizg  
i wjechała do rowu. Pojazd 
dachował. Zarówno ona, 
jak i jej dwie pasażerki  
z obrażeniami ciała zostały 
przewiezione do szpitala  
w Skierniewicach. 

IT 

Bełchatów 

Ucieczka z miejsca zdarzenia 
Kierujący fiatem seicento spowodował kolizję i odjechał z miej-

sca zdarzenia.  Uciekinier został namierzony 5 minut później. 

23 lutego o godzinie 
18:00 dyżurny bełchatow-
skiej policji otrzymał zgło-
szenie o kolizji drogowej, 
której sprawca odjechał  
z miejsca zdarzenia. Kieru-
jący fiatem seicento na 
skrzyżowaniu ulic Piłsud-
skiego z Sienkiewicza  
w Bełchatowie uderzył  
w lewy bok opla i nie za-
trzymując się, odjechał  
z miejsca zdarzenia. Po-
krzywdzony podał oficero-
wi dyżurnemu kierunek 

ucieczki sprawcy. Ucieki-
nier został zatrzymany już 
po 5 minutach. Policjanci 
namierzyli go, kiedy wjeż-
dżał na parking przy super-
markecie na ulicy 1-go Ma-
ja. Okazało się, że w orga-
nizmie 53-latka było ponad 
2 promile alkoholu. Męż-
czyzna nie posiadał rów-
nież uprawnień do kierowa-
nia i miał czynny zakaz 
prowadzenia pojazdów. Za 
jazdę w stanie nietrzeźwo-
ści i niestosowanie się do 

orzeczonego zakazu, beł-
chatowianinowi grozi kara 
do 5 lat pozbawienia wol-
ności, dożywotni zakaz 
kierowania pojazdami oraz 
świadczenie pieniężne  
w kwocie 10.000 złotych na 
rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Po-
mocy Postpenitencjarnej. 
Odpowie również za spo-
wodowanie kolizji drogo-
wej, za co grozi grzywna do 
5 tysięcy zł. 

MAT 
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SUDOKU 

Humor 
Spotkało się dwóch kolegów i jeden do drugiego mówi: 

‒ Wiesz, ale tym Kowalskim to się powodzi. Byłem wczo-

raj u nich na imprezie. I wiesz co? Złoty kibel mają.  

Takie bogactwo. 

‒ Eeee. No coś ty, niemożliwe ‒ nie dowierza drugi. 

‒ Chłopie, naprawdę. Sam widziałem, szczere złoto! 

‒ Nie wierzę. 

‒ No to chodź, pójdziemy do nich i ci udowodnię. 

Poszli więc. Stanęli pod drzwiami i pukają.  

Otworzyła pani Kowalska. 

‒ Dzień dobry pani Kowalska.  

Czy to prawda, że macie złoty kibel? 

Kowalska się odwraca i woła do męża: 

‒ Franek chodź, jest ten co ci do puzonu narobił! 
 

☺☺☺ 
 

Rozmawiają dwie kumpele: 

‒ Ty, dlaczego twój mąż tak wczoraj wieczorem krzyczał?  

‒ Bo nie chciałam mu powiedzieć,  

na co wydałam wszystkie pieniądze. 

‒ A dziś rano? 

‒ No, bo mu wreszcie powiedziałam. 
 

☺☺☺ 
 

Salon piękności: 

‒ Poproszę manicure jak u Britney Spears, hairstyle jak  

u Angeliny Jolie i pedicure jak u Naomi Campbell. 

‒ A twarz Gerarda Depardieu zostawiamy? 
 

☺☺☺ 
 

Do gabinetu kierowniczki w salonie kosmetycznym  

wpada facet: 

‒ Co to ma znaczyć! Zapłaciłem za dwie godziny solarium, 

a wyproszono mnie po piętnastu minutach! 

‒ Proszę się uspokoić. W instrukcji jasno jest napisane,  

że w kabinie można przebywać maksimum 15 minut. 

‒ Nie interesuje mnie, co jest napisane w instrukcji!  

Ja jutro znad morza wracam!  

Ryby 20.02–20.03 

Los nadal 

będzie ci 

sprzyjał  

a więc 

wykorzystaj tę dobrą passę. 

Mimo to, nie obarczaj się 

zbyt trudnymi sprawami, bo 

wszystkiemu nie podołasz. 

Niezapowiedziana wizyta 

kogoś z rodziny sprawi ci 

miłą niespodziankę. Wraz  

z nadchodzącą wiosną zadbaj 

o swoją kondycję. 

 

Baran 21.03–20.04 

Nie przyspie-

szaj tempa 

życia, ciągle 

goniąc i go-

niąc. Każde 

przedsię-

wzięcie wymaga rozważnego  

rozpatrzenia, aby zminimali-

zować jego ryzyko. Poprawi 

się też twoje zdrowie a w 

domu zapanuje spokój i har-

monia. 

  

Byk 21.04–20.05 

To odpowiedni 

czas, aby 

wreszcie uwie-

rzyć w swoje 

umiejętności  

a wszystko potoczy się po 

twojej myśli. Sukces w zasię-

gu ręki. Warto zwolnić tem-

po życia i trochę odpocząć. 

Może krótki urlop? 

Bliźnięta 21.05–21.06   

Będziesz pod 

pozytywnym 

wpływem 

planet, więc  

z realizacją 

zadań zarówno zawodowych 

jak i osobistych łatwo sobie 

poradzisz. Twoje finanse 

wzrosną i nastąpi poprawa 

stopy życiowej. W sferze 

uczuciowej nastanie czas 

harmonii i wyrozumiałości. 

 

Rak 22.06–22.07 

Czas zwolnić 

tempo życia, 

bo na dłuższą 

metę tak się 

nie da żyć. 

Zmęczenie i ciągły stres od-

biją się ujemnie na twoim 

zdrowiu, a także na wyni-

kach w pracy. Wyjedź na 

zasłużony wypoczynek  

w towarzystwie osoby bli-

skiej twemu sercu.  

 

Lew 23.07–23.08 

Więcej opty-

mizmu i wiary 

w siebie,  

a świat okaże 

się bardziej 

kolorowy. Będziesz emano-

wać energią i nowatorskimi 

pomysłami. Mimo to, nie 

spodziewaj się przypływu 

zbyt dużej gotówki, bo może 

być z tym różnie. 

Panna 24.08–23.09 

Wykonywana 

praca zacznie 

cię coraz bar-

dziej fascyno-

wać i cieszyć. 

Jest duża szan-

sa na poprawę sytuacji ma-

terialnej, czyli na pozytyw-

ną zmianę jakości życia. 

Nie ograniczaj czasu po-

święconego swojej rodzi-

nie. 

 

Waga 24.09-23.10 

Nadchodzący 

miesiąc to 

dobry czas na 

przysłowiowe 

porządki  

w twoim ży-

ciu, ostatnio sporo się działo  

i kilka spraw wymaga szyb-

kiego załatwienia. Nie rezy-

gnuj z wcześniej wytyczo-

nych celów. W finansach 

mierz siły na zamiary. 

 

Skorpion 24.10–22.11   

Przed tobą 

wiele wy-

zwań. Jed-

nak twoja 

trafna intui-

cja i praco-

witość, są gwarantem  

w osiągnięciu zamierzonego 

celu. Unikaj sporów z oso-

bami z bliskiego otoczenia. 

Dbaj o zdrowie i sprawność 

fizyczną. 

 

 

Strzelec 23.11–21.12 

Nie odkładaj 

zaległych 

spraw na 

później, czas 

wyjść na 

prostą, więc nie trać czasu, 

lecz działaj. Sytuacja finan-

sowa nieco się poprawi.  

W kontaktach z najbliższymi 

zachowaj rozsądek i umiar  

w wypowiedziach. 

 

Koziorożec 22.12–20.01 

Nerwowa 

atmosfera  

i nawał pra-

cy w ostat-

nim czasie 

dają ci się 

we znaki. Ale to wszystko 

minie. Musisz się wykazać 

teraz szczególną wytrwało-

ścią i opanowaniem. Jeśli 

jesteś kierowcą, zachowaj 

szczególną ostrożność. 

 

Wodnik 21.01–19.02 

Nie rób rze-

czy, na które 

nie masz 

ochoty  

i czasu. Nic 

na siłę. Two-

je pozytyw-

ne nastawienie do życia spra-

wi, że los wkrótce się odmie-

ni. Pojawi się szansa na do-

datkowy przypływ gotówki  

a także na krótki, ale udany 

wypoczynek. 
 

Wróżka Amanda 
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