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Duże kontrakty i wielomilionowe inwestycje. Największe piotrkowskie
firmy w minionym roku podpisywały i realizowały rekordowe umowy,
także w skali kraju. Samorząd piotrkowski zakończył najdroższą
w historii miasta po 89’ roku inwestycję.
czytaj na str.

11

Dodatek bezpłatny

Walcz o dodatek
mieszkaniowy!
Rodzina lub osoba samotna, która przeżywa kłopoty
finansowe może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.
Musi jednak spełniać kilka warunków.
czytaj na str. 5
Jakie to warunki?

Dla kogo tysiąc złotych na dziecko?
Od 2016 r. wszyscy rodzice, którzy nie mogą skorzystać
z urlopów rodzicielskich, dostaną
przez rok tysiąc złotych miesięcznie. Według pomysłodawców,
to świadczenie trafi do ok. 125
tys. osób. Dostaną je ci, którym
rodzą się dzieci w tym roku, jak
i w latach następnych.
„Kosiniakowe” (od nazwiska jego pomysłodawcy Władysława Kosiniaka-Kamysza) jest
szczególnie ważne dla studentów,
którzy nie mieli nigdy uprawnienia (do urlopu rodzicielskiego),
dla osób wykonujących umowę
o dzieło, dla poszukujących pracy, a także dla ubezpieczonych
w KRUS. Rodzice będą je otrzymywać przez rok lub dłużej
w przypadku urodzenia więcej niż
jednego dziecka - maksymalnie 71
tygodni. Wnioski można składać
od 2 stycznia 2016 r. w swojej
gminie oraz przez internet. “Kosiniakowe” będzie przysługiwało
ojcu lub matce, ale będą mogli
o nie wystąpić także faktyczni
opiekunowie dziecka, np. rodzina
zastępcza.
1000 zł miesięcznie będzie im
przysługiwało do momentu ukończenia przez dziecko pierwszego
roku.
Jednocześnie osobom, które korzystają z urlopu rodzicielskiego czy macierzyńskiego
i dostają zasiłek macierzyński niższy niż 1 tys. zł na rękę, zostanie

W bezpłatnym dodatku
przeczytasz również:

Trzy umowy o pracę
Zmiany w Kodeksie Pracy istotnie modyfikują
obowiązujące do tej pory zasady dotyczące zawierania
i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.
Zmiany uniemożliwiają zawieranie długoterminowych
umów o pracę.
czytaj na str.
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Elektroniczne zwolnienia
Od stycznia obowiązują zwolnienia w formie
elektronicznej (e-ZLA). Będą one wysyłane do ZUS-u,
a następnie umieszczane na profilu podatnika założonym
na Platformie Usług Elektronicznych. czytaj na str.
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Wzrasta popyt na mieszkania

na rynku pierwotnym
Fot. archiwum TT

on podwyższony do minimum
1 tys. zł.
Zmiany czekają także tych rodziców, którym przysługuje urlop
macierzyński. Od 2 stycznia 2016
roku ze względu na połączenie

dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
zmienią się zasady jego udzielania.
Urlop rodzicielski będzie przysługiwał w wymiarze do 32 tygodni
w przypadku urodzenia jedne-

go dziecka lub do 34 tygodni
w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym
porodzie. Ponadto urlopu rodzicielskiego będzie można udzielać
w czterech częściach.
REKLAMA

czytaj na str.
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Spółdzielnia Słowackiego informuje
o planowanych remontach
4
czytaj na str.

W Piotrkowie powstało dużo ciekawych, nowych
inwestycji, które bardzo szybko znalazły swoich właścicieli.
Przeważająca większość transakcji odbywała się na
racjonalnych, rynkowych stawkach, bez przeszacowania
wartości nieruchomości.
czytaj na str.
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Biuro Rachunkowe on-line

JESTEŚMY wiodącym łódzkim biurem rachunkowym, prowadzącym działalność od 1989 roku.
OFERUJEMY kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Nasze
usługi dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta. Wykorzystujemy
autorski system informatyczny, który umożliwia klientom w ramach świadczonej usługi dostęp do danych poprzez Internet.

Zadzwoń aby ustalić szczegóły:
42 637 05 14, 42 654 90 38, 691 698 824
Zakład Doradztwa i Usług Rachunkowości RAI Sp. z o.o.
90-520 Łódź ul. Gdańska 126/128
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Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej
Jakie zmiany przyniosła dla przedsiębiorców ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej w zakresie ochrony danych osobowych? Dotyczą one m.in.
zniesienia obowiązku powołania administratora bezpieczeństwa informacji, zniesienia obowiązku rejestracji w GIODO zbiorów niezawierających danych
osobowych „wrażliwych” dla przedsiębiorców, którzy powołają administratora bezpieczeństwa informacji, konieczność rejestracji ABI w GIODO oraz
możliwości przekazywania danych do państw trzecich (państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) bez zgody GIODO,
w przypadku spełnienia odpowiednich wymogów.
Przed nowelizacją przedsiębiorca będący administratorem
danych wyznaczał osobę na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) niemal
całkowicie dowolnie. Mogła być
to praktycznie każda osoba wyznaczona przez administratora.
Zmiany w przepisach wprowadziły szereg wymogów formalnych,
które musi spełnić osoba fizyczna
by mogła zostać ABI. Znowelizowana ustawa wskazała także
jakie obowiązki nakłada się na
ABI (m.in. cykliczne sprawdzenia
dot. stanu ochrony danych osobowych w firmie, sprawozdania dla
administratora danych osobowych
oraz na żądanie GIODO, aktualizacja dokumentacji przetwarzania
danych osobowych) oraz tryb ich
wykonywania. Obecnie określenie
Administrator Bezpieczeństwa
Informacji dotyczy wyłącznie
osób spełniających wymogi kompetencyjne określone w ustawie
i zarejestrowanych w rejestrze
prowadzonym przez GIODO.
Od 2015 roku zbiory danych
osobowych, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych, a tylko i
wyłącznie w wersji papierowej,
są całkowicie zwolnione z obowiązku rejestracji. Z kolei, jeśli
firma wyznaczy ABI i zarejestruje
go w rejestrze GIODO, zarówno
zbiory danych „papierowe” jak i
prowadzone z wykorzystaniem
systemów informatycznych i nie
zawierające tzw. danych „wrażliwych” (m.in. o stanie zdrowia,
wyznaniu, skazaniach) są zwolnione z obowiązku rejestracji
w GIODO. Podlegają natomiast
rejestracji w rejestrze zbiorów prowadzonym w firmie. Rejestr taki
musi być jawny, tak jak ten, który
jest prowadzony przez GIODO.
Nadal szerszą ochroną objęte są
dane „wrażliwe”, a zbiory z takimi
danymi musza być rejestrowane w
GIODO i zgodnie z prawem dane
w tych zbiorach mogą być przetwarzane dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia o zarejestrowaniu
zbioru.
Nowe rozwiązania mają ułatwić przedsiębiorcom realizację
obowiązków w zakresie ochrony
danych osobowych, a tym samym
przyczynić się do ogólnego ułatwienia prowadzenia działalności
gospodarczej. Jednocześnie zmiany te ułatwić mają dostosowanie
do wprowadzenia w życie, w perspektywie roku 2018, jednolitego
europejskiego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.
Koniec roku 2015 przyniósł
informację o zakończeniu prac
nad ujednoliceniem przepisów
dotyczących ochrony danych
osobowych we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Opracowanie
solidnych i spójnych standardów
w zakresie ochrony danych da
nam pewność posiadania kontroli
nad przetwarzaniem informacji
zawierających nasze dane, a także
ułatwi ochronę danych osobowych

w warunkach jednolitego rynku
cyfrowego.
Nowe zasady, które wprowadzi
unijne rozporządzenie obejmują zaostrzenie obowiązujących
przepisów i gwarantują osobom
fizycznym większe uprawnienia
w zakresie kontroli nad swoimi
danymi osobowymi. Zmiany
obejmują w szczególności:
łatwiejszy dostęp do własnych
danych osobowych: osoby fizyczne będą otrzymywać więcej
informacji o tym, jak przetwarzane są ich dane, a informacje te
mają być przekazywane obywatelom w sposób jasny i zrozumiały;
prawo do przenoszenia danych:
ułatwione zostanie przekazywanie
danych osobowych między różnymi usługodawcami;
jasno sprecyzowane „prawo
do bycia zapomnianym”: rozporządzenie nakłada obowiązek
usunięcia danych w momencie
gdy dana osoba nie życzy sobie
dalszego przetwarzania swoich
danych osobowych, a nie istnieje
uzasadniona podstawa do ich
zachowania;
prawo do informacji o przechwyceniu danych osobowych:
przedsiębiorstwa i organizacje
zobowiązane będą do powiadamiania krajowego organu nadzorczego o poważnych naruszeniach
ochrony danych tak szybko, jak
to możliwe, tak aby użytkownicy mogli podjąć odpowiednie
działania.
Nowością, którą wprowadza
rozporządzenie jest objęcie ochroną danych osobowych dzieci.
Poniżej wyznaczonej granicy
wiekowej dzieci nie będą mogły
samodzielnie wyrażać zgód na
przetwarzanie danych osobowych
lub też zawierać umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
W praktyce oznaczać to będzie,
iż bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci nie będą
mogły samodzielnie założyć np.
konta na portalu społecznościowym.
Zastosowanie jednolitych
przepisów prawa w zak resie
ochrony danych osobowych będzie również korzystne dla przedsiębiorców:
Zasada „jeden kontynent –
jedno prawo” wyeliminuje stosowanie odrębnych przepisów
28 krajów członkowskich UE
- rozporządzenie (stosowane
bezpośrednio jako prawo obowiązujące na terenie całej UE)
ustanowi jednolity zestaw przepisów, co sprawi, że prowadzenie
działalności gospodarczej w UE
będzie prostsze i mniej kosztowne.
Punkt kompleksowej obsługi:
przedsiębiorstwa będą miały do
czynienia tylko z jednym organem nadzorczym. Szacuje się, że
oszczędności z tego tytułu wyniosą 2,3 mld euro rocznie.
Zastosowanie zasady „europejskie przepisy na europejskim terytorium” – spowoduje, że oferując
swoje usługi w UE, przedsiębior-

stwa spoza Europy będą musiały
stosować europejskie zasady.
Podejście oparte na ocenie
ryzyka: przepisy nowego rozporządzenia skonstruowane będą
tak, by nie nakładać uciążliwych
uniwersalnych zobowiązań na
przedsiębiorstwa, lecz każdorazowo umożliwią dostosowanie
stosowanych przez przedsiębiorców rozwiązań do określonego
ryzyka, związanego ze specyfiką
działalności.
Brak nadmiernych kosztów
dla przedsiębiorstw: MŚP będą
mogły pobierać stosowną opłatę
za dostęp do danych w przypadku,
gdy wnioski o dostęp do danych
osobowych będą ewidentnie nie-

uzasadnione lub wykraczać będą
poza racjonalną konieczność.
Powoływanie inspektorów
danych osobowych: MŚP będą
mogły być zwolnione z obowiązku
wyznaczenia inspektora ochrony
danych (obecnie ABI), jeżeli
przetwarzanie danych osobowych
nie stanowi ich działalności podstawowej.
Ostateczna wersja Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, wypracowana wspólnie
przez Parlament Europejski, Radę
Unii Europejskiej i Komisję Europejską, zostanie oficjalnie przyjęta przez Parlament Europejski i
Radę najprawdopodobniej wiosną
2016 r. Nowe przepisy wejdą w ży-

cie po upływie dwóch lat. Podczas
dwuletniego okresu przejściowego, umożliwiającego dostosowanie
do nowych przepisów, Komisja
Europejska będzie informować
obywateli o przysługujących im
prawach, a przedsiębiorstwa o nowych obowiązkach, które nałoży
na nie rozporządzenie.
Warto także wspomnieć, o
istotnym elemencie nowych regulacji w zakresie ochrony prywatności, które stanowić będzie
katalog kar finansowych za różnego rodzaju naruszenie przepisów,
które przewiduje rozporządzenie.
Instytucje naruszające przepisy
mogą spodziewać się - w przypadku poważnych naruszeń - kar

sięgających nawet 4% rocznego
obrotu. W założeniu ustawodawcy,
mechanizm ten ma za zadanie skutecznie skłaniać administratorów
danych do respektowania przepisów prawa w zakresie ochrony
danych osobowych.
Warto więc już dzisiaj zainteresować się zmianami i podjąć
przygotowania do wprowadzenia
stosownych rozwiązań w zakresie
ochrony danych osobowych, co w
około dwuletniej perspektywie
czeka wszystkich administratorów
danych osobowych.
Anna Jędrzejewska,
Małgorzata Kociniak
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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
w Piotrkowie Trybunalskim
Zaprasza na „Czwartki z Funduszami”
Spotkania z cyklu „Czwartki z Funduszami”, odbywać się będą w każdy ostatni czwartek miesiąca.
Uczestnicy spotkań poznają możliwości finansowania projektów z różnych programów europejskich.
Można będzie także skorzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie pisania wniosków.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 44/649-76-62
bądź poprzez przesłanie maila europedirect-piotrkow@piotrkow.info.pl
Udział w spotkaniach jest bezpłatny!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
REKLAMA
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Najważniejsze zmiany w prawie w 2016 roku
Do szkoły siedmiolatki..

Trzy rodzaje umów pracowniczych, zwolnienia lekarskie
w formie elektronicznej, powrót siedmiolatków do klas
pierwszych i w końcu obniżony abonament RTV - to tylko
niektóre zmiany w rozpoczętym roku.

Trzy umowy o pracę
Zmiany w Kodeksie Pracy
istotnie modyfikują obowiązujące do tej pory zasady dotyczące
zawierania i rozwiązywania umów
o pracę na czas określony.
Zmiany w Kodeksie Pracy
uniemożliwiają zawieranie długoterminowych umów o pracę.
Pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem tylko trzy
umowy o pracę na czas określony,
przy czym łączny okres obowiązywania tych umów nie będzie mógł
trwać dłużej niż 33 miesiące. Przerwa między kolejnymi umowami
nie będzie mieć znaczenia.
Ta reguła będzie miała pewne
wyjątki. Nie będzie obowiązywać w przypadku zastępstwa
innego pracownika, prac sezonowych i dorywczych, pracy
w placówkach zagranicznych
oraz pracy na czas kadencji.

Zgodnie z ustawą nastą pi
również ograniczenie rodzajów
umów o pracę do trzech: umowy
o pracę na okres próbny,umowy
o pracę na czas określony oraz
umowy o pracę na czas nieokreślony.
Nowe prawo zm ien ia też
przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia w umowach na
czas określony. Pracownikom
zatrudnionym do pół roku przysługiwać będzie dwutygodniowe wypowiedzenie, na okres do
trzech lat - miesięczne, a przy
zatrudnieniu przez co najmniej
trzy lata – trzy miesiące.
Umowy na czas określony
obowiązujące w chwili wejścia
w życie zmian będą w większości wypadków uznawane za
pierwszą z trzech możliwych
umów.

Elektroniczne zwolnienia
Już od stycznia obowiązują
zwolnienia w formie elektronicznej (e-ZLA). Będą one wysyłane do ZUS-u, a następnie
umieszczane na profilu podatnika
założonym na Platformie Usług
Elektronicznych.
Pacjenci nie będą już zatem
musieli dostarczać pracodawcy
zwolnienia lekarskiego w formie
papierowej. Pracodawcy zatrudniający powyżej pięciu ubezpieczonych pracowników do końca

Niższy abonament RTV

Abonament radiowo-telewizyjny w 2016 r. będzie niższy
o... 20 gr. w stosunku do planów
z czerwca i wyniesie 22,70 zł miesięcznie - zdecydowała Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji. Decyzję o obniżce KRRiT motywuje
średniorocznym wskaźnikiem cen
towarów i usług.
“Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji, po uwzględnieniu
średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych z
lat 2006-2015, zweryfikowała dotychczasowe stawki opłat abonamentowych. Zgodnie z przyjętym
REKLAMA

przez Krajową Radę Radiofonii
i Telewizji na posiedzeniu 1
grudnia br. rozporządzeniem,
miesięczna opłata za używanie
odbiornika telewizyjnego albo
odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego w roku 2016 wynosi
22,70 zł” - czytamy w komunikacie KRRiT. Oznacza to obniżkę abonamentu za korzystanie
z odbiornika telewizyjnego albo
odbiornika radiowego i telewizyjnego o 20 gr., w stosunku do
cennika opublikowanego przez
regulatora w czerwcu. KRRiT
zdecydowała wtedy o podniesieniu

opłaty o 50 gr., w porównaniu do
obowiązującej w 2015 r. - do 22,90
zł. Od 1 stycznia 2016 r., podwyższeniu ulegną natomiast zniżki za
ich uiszczanie opłat z góry za okres
dłuższy niż jeden miesiąc. Będą one
wynosić: 44,05 zł za dwa miesiące,
65,35 zł za trzy miesiące, 129,40 zł
za sześć miesięcy lub 245,15 zł za
rok kalendarzowy.
KRRiT dodała, że nadwyżka z
tytułu wpłat dokonanych już przez
abonentów na poczet 2016 r., “powstała wskutek rozporządzenia KRRiT z
19 maja br., rozliczana będzie przez
Pocztę Polską”.

tego roku musieli założyć odpowiedni profil na platformie ZUS.
Wprowadzenie elektronicznych zwolnień oznacza ułatwienia
zarówno dla pracowników, jak
i pracodawców. Zdecydowanie
ograniczone zostaną związane z
procedurą formalności. Do końca
2017 r. będzie funkcjonowała
równolegle papierowa forma zwolnienia. Całkowita eliminacja tradycyjnych zwolnień ma nastąpić 1
stycznia 2018 r.
REKLAMA

29 grudnia Sejm zniósł obowiązek szkolny dla 6-latków
i przedszkolny dla 5-latków, nowelizując ustawę o systemie oświaty.
Zdecydowano, że dzieci będą
obowiązkowo rozpoczynać naukę
dopiero w wieku 7 lat, po rocznym
obowiązkowym wychowaniu
przedszkolnym w wieku 6 lat.
Zgodnie z nowelizacją w miejsce obowiązku przedszkolnego
dla pięciolatków wprowadzone
zostaje prawo dzieci pięcioletnich
do wychowania przedszkolnego.
Utrzymane zostaje też prawo
do wychowania przedszkolnego
dla dzieci czteroletnich. Prawo
do wychowania przedszkolnego
oznacza, że samorząd musi je zapewnić dziecku, jeśli o to wystąpią
rodzice. W ustawie pozostawiony
został zapis, zgodnie z którym
dzieci trzyletnie prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają
od 1 września 2017.
Od nowego roku szkolnego
dzieci sześcioletnie będą mogły
pójść do I klasy pod warunkiem
odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego. Jeśli nie będą go
miały, konieczna będzie pozytyw-

na opinia poradni psychologicznopedagogicznej.
Nowelizacja ma też umożliwić
rodzicom dzieci sześcioletnich,
którzy w tym roku szkolnym
posłali je do I klasy, ponowne
zapisanie ich do I klasy w przyszłym roku. Rodzice będą mieli
czas na złożenie takiego wniosku
do 31 marca. Dziecko, którego
rodzice tak zdecydują, nie będzie
podlegało klasyfikacji rocznej,
a tym samym promocji do klasy II.
Do końca roku szkolnego będzie
obowiązane kontynuować naukę
w klasie I lub korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.
MEN szacuje, iż we wrześniu
2016 r., oprócz dzieci siedmioletnich - którym w tym roku jako
sześciolatkom odroczono obowiązek szkolny (jest ich 91 tys.,
czyli 21 proc. rocznika) - do I klasy
trafi ok. 10-15 proc. sześciolatków,
których rodzice będą chcieli skorzystać z tego, że klasy będą mniej
liczne oraz 10-15 proc. dzieci,
będących obecnie w klasach I,
które na wniosek rodziców będą
zapisane ponownie do klas I.

4

Styczeń 2016 r.
tel. 44 732-66-77, e-mail: redakcja@tt.info.pl

Policyjny punkt przyjęć
ma już rok!
Działający od roku Punkt Przyjęć Interesantów, w którym pełnią dyżury wyznaczeni
dzielnicowi z Wydziału Prewencji jest miejscem, gdzie z pomocy stróżów prawa
skorzystać mogą mieszkańcy osiedla Słowackiego, ale nie tylko oni.
Punkt powstał w miejscu,
gdzie dawniej mieścił się telefon zaufa n ia. Na decyzję
o jego powstaniu wpływ miały
sygnały płynące od mieszkańców. To w tym rejonie miasta
w roku ubiegłym było najtrudniej pod kątem bezpieczeństwa.
Chodziło o wyeliminowanie
sytuacji w których na terenie

o sie d l a p r z e by wa ł y o s o by
n iet r z eź we, do cho d z i ło do
drobnych wykroczeń.
- W punkcie przyjęto interesa ntów w 12 sprawach.
Dotyczyły one głównie zakłócania porządku i ciszy nocnej,
a także stosunków sąsiedzkich
- poinformowała Ilona Sidorko
oficer prasowy Komendy Miej-

skiej w Piotrkowie Tryb.
Punkt będzie działał nadal, a od lutego dozorcy będą
i n fo r m owa ć m i e s z k a ń c ów
o tym, w jakich godzinach jest
czynny, ponieważ jak trafnie
zauważyła oficer prasowy nie
wszyscy, zwłaszcza osoby starsze mają dostęp do internetu czy
słuchają radia.

Punkt Przyjęć Interesantów
wtorek 10.00- 12.00
czwartek 17.00- 19.00
Punkt mieści się w wieżowcu przy ulicy Słowackiego 154/158 blok 71,
XI piętro lokal 102, tel. kontaktowy: 44 647 95 20

Spółdzielnia Słowackiego informuje
o planowanych remontach
Różnymi pracami remontowymi zostaną objęte niemal
wszystkie nieruchomości na terenie Osiedli I, II i III. Priorytetem
dla spółdzielni jest ocieplenie
budynków na Osiedlu I przy
ulicy Słowackiego oznaczonych
numerami 54 – wysokościowiec oraz 66, 67, 68, 69 i 73
– budownictwo niskie. Prace te
zostaną sfinansowane pożyczką
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pozostałe
remonty, obliczone na łączną kwotę
1 821,8 tys. zł zostaną opłacone z
funduszu remontowego nieruchomości i funduszu remontowego
części wspólnych spółdzielni.
Pilotażowym projektem będzie
docieplenie stropów piwnic, około
600 m kw., w bloku nr 7 przy ulicy Konopnickiej 7 na Osiedlu II.
Po raz pierwszy zostanie również
przeprowadzony remont instalacji
c.o. w łazienkach (wymiana rur
i montaż grzejników) i zostanie
nim objęty blok nr 12 przy ulicy
Matejki 3 na Osiedlu II.
Wśród pozostałych zaplanowanych prac remontowych znalazły
się:
- remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną – bl.
6 ul. Konopnickiej 5, bl. 13 ul.
Modrzewskiego 11, bl. 17 ul. Modrzewskiego 9, bl. 19 ul. Modrzewskiego 7, bl. 21 ul. Kołłątaja 4 i bl.
39A ul. Daniłowskiego 4B
- wymiana stolarki okiennej
drewnianej standardowej na
PCV w lokalach mieszkalnych
na Osiedlu I, II, III wg pisemnych
zgłoszeń lokatorów
- wymiana stolarki okiennej
na klatkach schodowych na Osiedlu I i II – bl. 72 ul. Słowackiego

150/152 oraz bl. 7 ul. Konopnickiej
3, bl. 12 ul. Matejki 3, bl. 29 ul. Zamenhofa 3, bl. 30 ul. Zamenhofa 1
- wymiana stolarki okiennej
w piwnicach na Osiedlu II – bl. 7
ul. Konopnickiej 3, bl. 12 ul. Matejki 3, bl. 29 ul. Zamenhofa 3, bl. 30
ul. Zamenhofa 1
- remont wejść do wiatrołapów – bl. 10 ul. Konopnickiej 4, bl.
56A ul. Kostromska 53A
- remont instalacji elektrycznej – wymiana na klatkach schodowych lamp na lampy typu LED
z czujkami zmierzchu i ruchu
w budynkach pięciokondygnacyjnych – na Osiedlu II: bl. 2 ul.
Doroszewskiego 3, bl. 3 ul. Modrzewskiego 15, bl. 4 ul. Doroszewskiego 6, bl. 5 ul. Doroszewskiego
1, bl. 6 ul. Konopnickiej 5, bl. 8 ul.
Modrzewskiego 13, bl. 9 ul. Rejtana
1, bl. 10 ul. Konopnickiej 4, bl. 13
ul. Modrzewskiego 11, bl. 14 ul.
Kołłątaja 9, bl. 16 ul. Kołłątaja 5,
bl. 17 ul. Modrzewskiego 9, bl.
19 ul. Modrzewskiego 7, bl. 21 ul.
Słowackiego 133A, bl. 31 ul. Modrzewskiego 24; na Osiedlu III: bl.
36 ul. Szkolna 65, bl. 36A ul. Szkolna 65A, bl. 38 ul. Daniłowskiego
6, bl. 39 ul. Daniłowskiego 4A, bl.
39A ul. Daniłowskiego 4B, bl. 41 ul.
Daniłowskiego 4a, bl. 42 ul. Polna
58, bl. 42A ul. Polna 56, bl. 43 ul.
Polna 54, bl. 44 yul. Daniłowskiego
1, bl. 45 ul. Wyspiańskiego 2, bl. 46
ul. Wyspiańskiego 1, bl. 46A ul.
Kościelna 2, bl. 46B ul. Kościelna
2A, bl. 47 ul. Wyspiańskiego 3, bl.
48 ul. Kościelna 4A, bl. 48A ul.
Kościelna 6, bl. 48B ul. Kościelna
4, bl. 49 ul. Szkolna 62A, bl. 50 ul.
Szkolna 60, bl. 51 ul. Daniłowskiego 12, bl. 52 ul. Daniłowskiego 11,
bl. 52A ul. Daniłowskiego 9, bl.
53 ul. Wyspiańskiego 10, bl. 53

ul. Szkolna 54, bl. 54 ul. Wyspiańskiego 12, bl. 55 ul. Szkolna 48,
bl. 55 ul. Kościelna 12, bl. 55B ul.
Kościelna 10, bl. 56 ul. Kostromska
53, bl. 56A ul. Kostromska 53A, bl.
57 ul. Słowackiego 109, bl. 58 ul.
Słowackiego 105
- remont klatek schodowych
w budynkach pięciokondygnacyjnych – malowanie ścian i wykonanie lamperii w graniplaście – na
Osiedlu I: bl. 32 ul. Rudnickiego 1,
bl. 45 ul. Paderewskiego 1, bl. 69 ul.
Słowackiego 164/168; na Osiedlu
III: bl. 36A ul. Szkolna 65A, bl.
39A ul. Daniłowskiego 4B, bl. 42A
ul. Polna 56, bl. 46B ul. Kościelna
2A, bl. 56 ul. Kostromska 53, bl.
56A ul. Kostromska 53A, bl. 58A
ul. Słowackiego 105
- wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapów w klatkach
schodowych na Osiedlu II – bl. 8
ul. Modrzewskiego 13 i bl. 13 ul.
Modrzewskiego 11
- remont chodnika – przełożenie płyt wraz z obniżeniem studni
kanalizacyjnej na Osiedlu II – bl. 3
ul. Modrzewskiego 15
- remont loggii wg zgłoszeń
lokatorów na Osiedlach I, II i III
po dokonaniu oceny technicznej
- remont chodnika – na Osiedlu I od budynku 8A do budynku 2
przy ul. Plater; na Osiedlu III – bl.
55 ul. Szkolna 48 szczyt wschodni
do szczytu północnego bl. 55 B,
bl. 57 ul. Słowackiego 109 (wzdłuż
budynku od strony północnej)
- remont istniejących zatoczek
oraz wykonanie nowych (około
260 m kw.) na Osiedlu III – bl. 40
ul. Polna 60a
- remont wodociągu – wymiana rur na nowe na Osiedlu I
od hydroforni bl. 7 ul. 9 Maja do
budynków 72, 71 i 70.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego
w Piotrkowie Trybunalskim informuje,

że posiada do wynajęcia:

• dwa lokale usytuowane na XI kondygnacji o powierzchni 19,5 m² przy ul.
E.Plater 4B i 21,6 m² przy ul. Słowackiego 150/152
• lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku przy ul. E. Plater 4B
o powierzchni 105,53 m²
• lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku przy ul. Kościelnej 2a
o powierzchni 98,97 m²
• lokal użytkowy wolnostojący przy ul. Paderewskiego 6 o powierzchni 79,15
m²
• pomieszczenie magazynowe przy ul. Z. Nałkowskiej o powierzchni 100 m²
• pomieszczenie warsztatowe przy ul. Z. Nałkowskiej o powierzchni 40 m²

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do siedziby Spółdzielni
ul. Słowackiego 180, pokój nr 19, tel. 44 646 84 09.

Informator Spółdzielni Słowackiego
Ważne telefony:

Godziny przyjęć

Sekretariat

wszystkie działy Spółdzielni

44 646-78-50
44 646-76-32
Księgowość
44 646-83-07
Dział Mieszkaniowy 44 646-83-70
Administracja
44 646-84-09

Zgłaszanie awarii
„INSTALATOR”
hydrauliczno-elektryczne
telefon: 44 646 89 83

pn, śr, czw. 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 17.00
piątek 7.30 - 14.30
Kasa
pn, śr, czw. 8.00 - 14.30
wtorek 8.30 - 16.30
piątek 8.00 - 14.00
przerwa 10.45 - 11.00

„INSTAL GAZ”
instalacje gazowe
Ostrowski Krzysztof telefon: 602 103 008
Polinceusz Bogdan telefon: 509 576 794
„STOLMET”
prace ślusarskie
Gronowski Stanisław telefon 515 729 457

„SIMA”
sprzątanie
telefon: 44 648 26 06

www.smjs.com.pl

5

Styczeń 2016 r.
tel. 44 732-66-77, e-mail: redakcja@tt.info.pl

Walcz o dodatek mieszkaniowy!

Rodzina lub osoba samotna, która przeżywa kłopoty finansowe może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Musi jednak spełniać kilka warunków.
Kryterium dochodowe
Prawo do dodatku mają osoby
posiadające tytuł prawny do lokalu.
Mogą to być najemcy i właściciele
mieszkań lub domów jednorodzinnych. Ich dochód na jedną osobę
w gospodarstwie domowym nie
może przekraczyć: 125% najniższej
emerytury w gospodarstwie co
najmniej dwuosobowym oraz 175%
w gospodarstwie jednoosobowym.
Dochód dla rodziny obliczamy
odejmując od przychodów wszystkie
koszty oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się: różnego
typu dodatków i zasiłków jak np.
dodatku dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych i okresowych
z pomocy społecznej oraz świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów,
jednorazowych zapomóg z tytułu
urodzenia się dziecka czy dodatków
z tytułu urodzenia dziecka.
O przyznanie dodatku może ubiegać się również osoba, która zajmuje
mieszkanie bez tytułu prawnego,
ale musi być na liście oczekujących
na lokal zamienny lub socjalny.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy,
ale nadwyżka nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, to
dodatek mieszkaniowy obniża się
o tę kwotę.

Wielkość lokalu
Dodatek nie będzie przysługiwał, gdy mieszkanie będzie zbyt
duże. Poszczególne gospodarstwa
muszą się zmieścić w 130% powierzchni normatywnej:

•
•
•
•
•
•

w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego powinna
być wydana w ciągu miesiąca.
W przypadku odmowy przyznania dodatku wnioskodawca
może odwołać się do samorządowego kolegium odwoław-

35 m kw., jeśli zajmuje je jedna osoba,
40 m kw. dla dwóch osób,
45 m kw. dla trzech osób,
55 m kw. dla czterech osób,
65 m kw. dla pięciu osób,
70 m kw. dla sześciu osób

Jeżeli wśród członków rodziny
jest osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub mająca
prawo do oddzielnego pokoju wnioskodawca może doliczyć sobie 15
m2 dodatkowej powierzchni.
Jakie dokumenty?
Wniosek o przyznanie dodatku
składamy do urzędu gminy lub do
ośrodka pomocy społecznej.
Do niego dołączamy informacje
o standardzie lokalu, deklarację
o wielkości dochodów w gospodarstwie domowych oraz zaświadczenie o wielkości dochodów
poszczegółnych członków rodziny
za ostatnie trzy miesiące. Decyzja

czego. Wnioskodawca ma na to
14 dni.
Na jaki okres?
Dodatek przyznawany jest na pół
roku, od pierwszego dnia kolejnego
miesiąca po złożenia wniosku.
Dofinansowanie nigdy nie stanowi całości kosztów utrzymania
lokalu. Resztę trzeba płacić na
bieżąco. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano
dodatek mieszkaniowy, zalega z
opłatami, dodatek mieszkaniowy
zostaje wstrzymany. Dłużnik ma
3 miesiące na uregulowanie zaległości. Po tym okresie decyzja
o przyznaniu dodatku wygasa.

REKLAMA

BAAS! Budujemy nową jakość życia
Reymonta Park to nowoczesny apartamentowiec łączący komfort użytkowania z wysokim standardem
wykończenia oraz doskonałą, spokojną lokalizacją w centrum miasta, w sąsiedztwie parku miejskiego. W tym
właśnie miejscu budujemy 20 kameralnych apartamentów. Jest to propozycja dla osób szukających mieszkań
o wysokim standardzie, w atrakcyjnej cenie, a zarazem doskonałym położeniu.

O urodzie REYMONTA PARK przesądza przede wszystkim
usytuowanie samej działki, pięknie położonej u wrót Parku
Miejskiego im. Księcia Poniatowskiego, pozwalające na bliskie
obcowanie z naturą. Kameralny charakter inwestycji zapewnia
ciszę i spokój, co podnosi komfort życia.
Okolice ulicy Reymonta to zielony, pełen drzew i ptaków,
zakątek Piotrkowa Trybunalskiego, a jednocześnie ścisłe centrum miasta. W tym właśnie miejscu budujemy 20 atrakcyjnych
apartamentów o powierzchni od 56 m² do 84 m², każdy z dużym
tarasem.
Istnieje możliwość łączenia apartamentów, co stanowi idealne
rozwiązanie dla osób otwartych na niekonwencjonalne podejście
do aranżacji swojej przestrzeni życiowej.
W przyziemiu budynku znajdują się garaże dla mieszkańców,
a przed posesją znajdować się będą dodatkowe miejsca postojowe w zatoce parkingowej.
Obiekty takie jak przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły
średnie, urzędy, sklepy, basen, szpital czy kościół znajdują się
w promienieniu do 500 m od Reymonta Park.
Nasza inwestycja to nie tylko malownicze położenie i nowoczesna architektura. Staraliśmy się zaprojektować budynek
w taki sposób, aby jego mieszkańcy mogli stworzyć małą lokalną
społeczność, jednocześnie zachowując prywatność.

CO WYRÓŻNIA REYMONTA PARK NA TLE INNYCH
INWESTYCJI

Developer BAAS sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 62 lokal 16
tel. +48 501 350 361, +48 667 505 500
e-mail: baas@developerbaas.eu, www.developerbaas.eu

• położenie z dala od dużych osiedli
• mała wspólnota
• bliskie sąsiedztwo parku miejskiego
• bliskość urzędów, przedszkoli, szkół, basenu, szpitala, sklepy
• urokliwie zaaranżowane tereny zielone
• starannie zaplanowane, funkcjonalne wnętrza
• zamknięty teren (ogrodzone osiedle)
• obszerne tarasy
• winda
• wysokiej jakości materiały budowlane
• najwyższy standard wykończenia
• parking dla mieszkańców
• doskonała lokalizacja w ścisłym centrum miasta
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Bezrobocie spadło w podregionie. PUP aktywizuje młodych
Zgodnie ze sprawozdaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim stopa bezrobocia
w listopadzie 2015 wynosiła w mieście 9,3%, powiecie 9,5%, a w tym samym czasie w województwie
łódzkim 10,1%, natomiast w kraju 9, 6%.
Według GUS w roku ubiegłym,
w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w podregionie piotrkowskim 12,2%, na
koniec listopada 2015 bezrobocie
w naszym podregionie wyglądało
następująco (pierwsza kolumna
to liczba zarejestrowanych bezrobotnych, druga stopa bezrobocia
w stosunku do osób aktywnych
zawodowo):
REKLAMA

Podregion piotrkowski (17)

23,9

10,0

bełchatowski

4,8

8,8

opoczyński

2,8

9,6

piotrkowski

3,1

9,5

radomsczeński

4,9

11,2

tomaszowski

5,1

11,3

m. Piotrków Trybunalski

3,2

9,3

W okresie od stycznia do
grudnia 2015 w naszym mieście
i powiecie prawie 9,9 tys. osób
rejestrowało się w urzędach pracy – czyli poszukiwało pracy.
W samym Piotrkowie było to 4955
osób. W ciągu roku wpłynęły
2473 oferty pracy. Jak wynika
z opracowania sygnalnego pracę
podjęły 5464 osoby w powiecie
(w mieście Piotrkowie 2754 osoby).
Powiatowy Urząd Pracy oferuje
szeroki wachlarz form aktywizacji
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Stopniowo zwiększa
się także zaufanie pracodawców
do umieszczania swoich ofert
w u r z ę d z ie. P io t r kow ia n ie
w ubiegłym roku podejmowali
pracę m.in. w ramach prac subsydiowanych: prace interwencyjne
– 65 os., roboty publiczne – 62 os.,
dzięki refundacji kosztów zatrudnienia dla pracodawców – 68 os.
Ponad sto osób założyło w mieście działalność gospodarczą ze
wsparciem z dotacji pochodzących
z PUP. Najmniejszą popularnością, jak wynika z opracowania,
cieszyły się prace społecznie
użyteczne, skorzystało z nich
tylko 10 osób. Prawie 550 osób
zostało zatrudnionych w ramach
stażów. Szkolenia i inne formy
podnoszenia kwalifikacji odbyły
w ubiegłym roku 94 osoby.
Tylko 2 osoby w mieście
i powiecie skorzystały z bonu zasiedleniowego. Może go otrzymać
osoba w wieku do 30 lat, która
znajdzie pracę poza miejscem
zamieszkania w odległości minimum 80 km od tej miejscowości lub gdy dojazd i powrót do
miejsca pracy zabiera powyżej
3 godzin dziennie. Osoba ta musi
pozostawać w stosunku pracy lub
prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej pół roku.
W grudniu 2015 liczba osób
bezrobotnych w naszym mieście
wynosiła 3260 w tym nieomal
połowę, bo 1614 stanowiły kobiety.
Ogółem w powiecie ziemskim
było to 6455 osób. W tym miesiącu
wpłynęły 54 oferty pracy. Pracę
w grudniu podjęły 242 osoby.
Prawie 50 osób w mieście założyło własne firmy, w powiecie
było ich 26. Jak wynika z danych najmniejsze bezrobocie było
w tym miesiącu w mieście Wolbórz. Pozostawały tam bez pracy
84 osoby, w tym dokładnie połowę
stanowiły kobiety.

Niewielki wzrost bezrobocia
pod koniec roku wynika z rejestracji osób, którym kończą się
umowy na czas określony oraz
tych, które pracują sezonowo
(budownictwo, leśnictwo). W tym
okresie dobiegają końca również
pewne formy aktywizacji.
Najnowszą propozycją PUP-u
jest aktywizacja bezrobotnych
do 30 r. ż. Urząd w Piotrkowie
otrzymał na ten cel prawie 9,5
mln do rozdysponowania w ciągu
trzech kolejnych lat 2016-2018. Dla
pracowników przewidziane jest
wynagrodzenie minimum 1850 zł,
opłacone składki za ubezpieczenie
refundowane w pierwszym roku
pracy przez urząd oraz dwuletnia
umowa. Po upływie 12 miesięcy
obowiązek opłacania składek
i wypłacania wynagrodzenia
przejmuje pracodawca na kolejne
12 miesięcy, ma także obowiązek
zatrudnienia bezrobotnego przez
kolejne 3 miesiące po upływie
ustawowo wymaganego okresu zatrudnienia. Pracę dzięki tej formie
aktywizacji może dostać nawet
100 osób, ale jest to uzależnione
od ilości wniosków złożonych
przez pracodawców. Pracodawca
może też zaoferować wyższe wynagrodzenie.
Od 13 stycznia ruszył także
nabór wniosków na organizację
prac interwencyjnych, dla osób,
które w procesie rejestracji uzyskały II profil pomocy (te osoby
są wyłączone tylko z programu
Aktywizacja i Integracja).
Z kolei wnioski na podniesienie kwalifikacji składać można
od poniedziałku 18 stycznia.
Mogą to być kursy i szkolenia
wskazane przez bezrobotnego,
a także dofinansowanie studiów podyplomowych, egzaminy
i l ic encje o r a z b ony sz ko leniowe dla osób do 30 r. ż.
Wnioski przyjmowane będą do
wyczerpania limitu środków
przeznaczonych na ten cel. Priorytetowo na szkolenia kierowane
będą osoby, które przedstawią
w Powiatowym Urzędzie Pracy
uprawdopodobnienie od pracodawcy, świadczące o tym, że po
odbytym szkoleniu bezrobotny
zostanie zatrudniony. Zainteresowani będą mogli składać
wnioski, w których uzasadniają
celowość zdobycia danych kwalifikacji w siedzibie PUP, przy
ul. Dmowskiego 27

www.puppiotrkow.pl
Piotrków Trybunalski
ul. Dmowskiego 27
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EKSPERT RADZI: Podstawy eksploatacji samochodu
Zarówno w sezonie zimowym jak i podczas stałego użytkowania
pojazdu podstawą jest uzupełnianie odpowiedniego poziomu płynów
eksploatacyjnych czyli: płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy oraz
oleju silnikowego.
Pamiętajmy, (zwłaszcza początkujący kierowcy), że należy
sprawdzić dokładnie, który zbiornik jest do którego płynu!
Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu należy ustalić,
gdzie w naszym pojeździe znajduje
się koło zapasowe, jak je wyjąć
i jak zmienić. Koło zapasowe może
być w bagażniku, czasem pod
podwoziem, albo zamiast koła auto
może być wyposażone w kompresor i piankę uszczelniającą. Przed
włączeniem się do ruchu trzeba
zapoznać się z podstawowymi
zasadami, w jaki sposób ich użyć?
Każdy samochód powinien
mieć ważne ubezpieczenie OC.
Pamiętajmy o sprawdzaniu do
kiedy pojazd jest ubezpieczony.
Sprawdzajmy także ważność obowiązkowych badań technicznych.
Ważne jest, aby ustalić, jakie żarówki ma nasz samochód.
Wśród elementów, które ulegają
awarii najczęściej znajdują się
m.in. właśnie żarówki, co w sezonie zimowym może utrudnić
znacząco włączenie się do ruchu.
Powinniśmy zatem posiadać minimum jeden komplet na zapas.
Bardzo istotnym elementem
wyposażenia samochodu jest gaśnica. Powinniśmy sprawdzić, czy

używany przez nas egzemplarz ma
ważną legalizację.
Ponadto obowiązkowe i niezbędne wyposażenie samochodu
to trójkąt bezpieczeństwa. Pamiętajmy aby sprawdzić, czy mamy go
w samochodzie.
Istotne jest ta k że to, aby
co ja k iś czas (w przypadk u
opon młodszych niż 5-letnie
wystarczy raz na miesiąc, a na
pewno przed d ł uższym wyjazdem) sprawdzać ciśnienie
w kołach auta. Zbyt niskie ciśnienie powietrza zwiększa spalanie,
zużycie opon, a także podnosi
ryzyko złapania gumy. Prawidłowe ciśnienie zwiększa komfort i
bezpieczeństwo jazdy.
Pamiętajmy również o tym,

aby ograniczyć w samochodzie
rozmowy telefoniczne, a jeśli już
musimy rozmawiać, to używajmy
do tego zestawu głośnomówiącego.
Na nasze bezpieczeństwo
olbrzymi wpływ ma jedna z najprostszych czynności, o których
niektórym zdarza się zapominać. Mowa o zapinaniu pasów
bezpieczeństwa, zarówno przez
kierowcę, jak i pasażerów.
To tylko podstawowe zasady
eksploatacji samochodu, o których każdy kierowca powinien
pamiętać. Dzięki tak mało absorbującym czynnościom związanym z obsługą samochodu przed
wyja zdem, nasza pod róż na
pewno będzie bezpieczniejsza.

Fot. flickr.com / Robert Couse

Prawidłowe ciśnienie
zwiększa komfort
i bezpieczeństwo jazdy!

REKLAMA

Wybierz dobry kurs na prawo jazdy!
1. Dobra szkoła jazdy powinna posiadać utwardzony, oświetlony,
pełnowymiarowy plac manewrowy wyłączony z ruchu innych
pojazdów.
2. Dobra szkoła jazdy nie skraca jazd szkoleniowych. Każda godzina
lekcyjna części praktycznej szkolenia powinna wynosić 30 minut.
3. Dobry kurs na kat. B to taki, w trakcie którego zrealizowanych
zostanie minimum 30 godzin jazd szkoleniowych.
4. Dobra szkoła jazdy analizuje jakość szkolenia swoich kursantów.
W takiej szkole powinna być  możliwość wymiany instruktora.
5. Dobra szkoła jazdy to instruktorzy w niej pracujący, którzy rzetelnie i z pasją wykonują swoje obowiązki oraz podnoszą swoje
kwalifikacje i umiejętności z zakresu doskonalenia techniki jazdy,
a przede wszystkim bezpiecznej jazdy.
6. Dobry kurs to atrakcyjne, aktywne warsztaty, gdzie poznajesz
wiele praktycznych aspektów teorii prowadzania samochodu.
7. Dobra szkoła jazdy to miejsce, gdzie klient czuje się bezpiecznie
i prowadzony jest przez obsługę szkoły od początku do końca
procesu szkolenia.
8. Ważna jest także cena. Dobry kurs na prawo jazdy nie może
kosztować 1000 złotych. Utrzymanie samochodów, lokalu, wykwalifikowanych instruktorów, obsługi biura, dobre materiały szkoleniowe muszą kosztować. Nie można udawać, że jest inaczej.
9. Dobra szkoła jazdy prowadzi zajęcia przy wykorzystaniu nowoczesnych technik szkolenia, jak np. symulator jazdy, tablica
multimedialna.
10. Dobra szkoła jazdy może zaoferować dodatkowe jazdy na
trolejach, które ułatwiają naukę wyjścia z poślizgu, uczą jazdy
w trudnych warunkach.
Pamiętaj!
Dobry kurs na prawo jazdy to przede wszystkim inwestycja w siebie, w swoje umiejętności i w bezpieczeństwo jazdy. W przypadku
kiepskiego instruktora jazdy ryzykujesz zdrowie lub życie. Pamiętaj
o tym wybierając szkołę jazdy.
Mariusz Korycki (Właściciel)

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców OLIMP s.c.

9

Styczeń 2016 r.
tel. 44 732-66-77, e-mail: redakcja@tt.info.pl

Wzrasta popyt na rynku pierwotnym
Jak wynika z opracowań GUS dla deweloperów, w kraju najlepszy był ostatni kwartał roku 2015, do użytku oddano prawie
9 tys. nowych mieszkań. Padły rekordy sprzedaży na rynku pierwotnym, odnotowano wzrost sprzedaży o prawie 1/4 . Firmy
patrzą optymistycznie na początek 2016 roku, zapowiadają poprawę wyników.
Liczba pozwoleń uzyskanych
na budowy nowych obiektów
oraz liczba rozpoczętych budów
wzrosła w kraju o 24 i 25%.
Duża aktywność deweloperów
spowodowana jest popytem na
nowe mieszkania, który nakręcają
zarówno inwestorzy z gotówką,
przygotowujący mieszkania pod
rynek najmu, a także rządowy
program MdM, do którego deweloperzy dostosowali swoją ofertę.
O ocenę zmian jakie zaszły na
lokalnym rynku nieruchomości
w Piotrkowie Tr ybunalsk im
i okolicy poprosiliśmy eksperta
Jarosława Górnego z Biura Nieruchomości „Górny”.
Ceny mieszkań stabilne
– Pomimo kilku ważnych
zmian na rynku nieruchomości
poziom cen w mieście pozostał
stabilny. Wielu klientów skorzystało z programu Mieszkania dla
Młodych, z którego dofinansowanie liczono jako wkład własny
– relacjonuje właściciel biura.
Popularność tego programu
wzrosła znacząco od września
2015 roku.
– To dlatego, że włączono do
niego rynek wtórny, a dodatkowo
zwiększyły się kwoty oraz dostępność nieruchomości dla rodzin
wielodzietnych. Sytuacja sprzyjała
również nabywcom mieszkań
z rynku pierwotnego – ocenia
Górny. – W Piotrkowie Tryb. powstało dużo ciekawych, nowych
inwestycji, które bardzo szybko
znalazły swoich właścicieli. Przeważająca większość transakcji
odbywała się na racjonalnych,
rynkowych stawkach, bez przeszacowania wartości nieruchomości,
co mogłoby skutkować nagłym
wzrostem cen mieszkań. Dzięki
temu stawki utrzymują się na stabilnym poziomie i nie powinno się
to szybko zmienić – kontynuuje.
Specyfika rynku lokalnego,
rynek pierwotny
Rynek łódzki, a co za tym
idzie piotrkowski, jest rynkiem
szczególnym, kupujący często
zmuszeni są do wsparcia zakupów kredytami. Zapytaliśmy o
REKLAMA

Fot. archiwum TT

mieszkania, które sprzedają się
najlepiej oraz o obszary miasta,
które są najbardziej atrakcyjne do
osiedlania się.
- Najlepiej sprzedają się mieszkania o małych powierzchniach.
W Piotrkowie nie można określić
jednoznacznie popularności dzielnicy, w której chcą mieszkać klienci.
Zwracają uwagę przede wszystkim
na ofertę mieszkaniową przystępną
cenowo. Dla przykładu powiem,
że coraz większą popularnością
cieszy się wschodnia część miasta,
gdzie na rynku są cztery nowe
inwestycje, a kolejne (m. in. Spółki
TBS) są planowane – odpowiada
specjalista od nieruchomości. – Nie
przewidujemy zmian cen mieszkań
na rynku pierwotnym. Piotrkowscy
deweloperzy wypracowali sobie
pewien model biznesowy i mają
sprawdzonych wykonawców oraz
dostawców. Posiadają dość ciekawy portfel gruntów, oczekujących
na swoją kolej. Nie bez znaczenia
jest także konkurencja wśród tych
przedsiębiorców, co przemawia za
tym, że ceny będą stabilne – uważa
J.Górny.

Mniejszy ruch w handlu starszymi domami
– Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy odnotowaliśmy
spadek transakcji sprzedaży domów, zarówno wolnostojących,
jak i tych w zabudowie szeregowej. Należy jednak zauważyć, że
na rynku jest nieporównywalnie
więcej ofert sprzedaży domów
wolnostojących starszego typu
sprzed kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Jednak pojawia
się coraz więcej ciekawych ofert
nowych budynków jednorodzinnych, a takie znajdują nabywców
zdecydowanie szybciej – podkreśla pośrednik.
Najem lokali i wynajem mieszkań
W kwestii najmu lokali zmieniają się także znacząco wymagania klientów.
– Rośnie popularność lokali na osiedlach mieszkalnych
oraz w sąsiedztwie istniejących
dyskontów czy mini galerii. Coraz większą wagę przywiązują

najemcy do estetyki budynku
ora z do dost ępności m iejsc
pa rk ingowych. Niestety jest
także duża nadpodaż szeroko
REKLAMA

rozumianych lokali komercyjnych, stąd też wszechobecne
pustostany – dostrzega właściciel
biura nieruchomości.

– Jeżeli chodzi o wynajem
mieszkań, to w Piotrkowie jest
bardzo dużo ofert w różnym
standardzie, które cieszą się
popularnością. Najemcy wynajmują często mieszkania na okres
przejściowy m iędzy wyprowadzką od rodziców, a zakupem
własnego „M”. Zupełnie inaczej
jest z lokalami. Duży wpływ na
słaby popyt ma tutaj sytuacja
ogólnogospodarcza. Poza tym
przybywa dużo lokali, więc
mimo tego, że ceny są niższe
brak większego zainteresowania
ze strony klientów.
Wynajem lokali handlowousługowych to wciąż opłacalna
forma uzyskiwania dochodów,
ale rynek ten ma swoje prawa.
– Rentowność najmu lo kali jest relatywnie wysoka
w zestawieniu do obecnych stóp
procentowych i co za tym idzie
zysków od lokat kapitałowych.
Z kolei rynek lokali handlowousługowych rządzi się swoimi
prawami. Niezmiennie najszybciej znajdują najemców lokale
w topowej lokalizacji. Chodzi
o ul. Słowackiego na odcinku
od poczty do CH Focus Mall
oraz w pobliżu wspomnianego
centrum handlowego – zauważa
Jarosław Górny.
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Darmowa pomoc prawna w Piotrkowie Trybunalskim
Od początku stycznia w Piotrkowie zaczęły
funkcjonować punkty darmowej pomocy prawnej.
Wszystko w ramach ogólnopolskiego systemu
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
- Obecnie na terenie miasta działają dwa takie ośrodki.
Trzeci jest w trakcie przygotowywania i zostanie uruchomiony
w najbliższych tygodniach – informują urzędnicy i dodają, że
w tych miejscach można otrzymać fachową pomoc z zakresu
m.in. prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, prawa cywilnego,
spraw karnych, ubezpieczenia
społecznego oraz spraw administracyjnych.
Kto może korzystać?
Z bezpłatnej pomocy prawnej
mogą skorzystać: osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
seniorzy po ukończeniu 65 lat,
młodzież do 26. roku życia,
osoby korzystające z pomocy
społecznej ora z kombata nci
i weterani.
Gdzie szukać pomocy?
Punkty działają w Urzędzie
Miasta przy ul. Szkolnej 28 oraz
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Dmowskiego
47.

Przy ul. Szkolnej radcy prawni
przyjmują interesantów w poniedziałek i wtorek w godzinach
13.00 - 17.00 oraz od środy do
piątku w godz. 9.00 - 13.00. Z kolei
przy ul. Dmowskiego z pomocy
prawnej można skorzystać od
poniedziałku do piątku w godz.
14.00 - 18.00.
Na terenie powiatu piotrkowskiego uruchomiono cztery punkty w Starostwie Powiatowym
w Piotrkowie, Zespole Szkół
Rolniczego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wolborzu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sulejowie oraz w Gminnym
Centrum Kultury w Rozprzy.
Pomoc udzielana jest w godzinach
14.00 - 18.00.
Dwa pierwsze punkty prowadzi
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb., natomiast na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej
w GCK w Rozprzy i ZSP w Sulejowie, ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych, wygrało
Stowarzyszenie EuroAktywni.
Porad prawnych, we wszystkich
punktach, udzielają adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi.

Świadczenie rodzicielskie
mują zasiłku macierzyńskiego lub
uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnieni do tego świadczenia
będą więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także
wykonujący pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych.

Uchwalona przez Sejm 24 lipca
2015 r. ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe
świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało osobom, które
urodziły dziecko, a które nie otrzyREKLAMA

Świadczenie rodzicielskie
w wysokości 1000 zł miesięcznie
nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego. Wsparcie
w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez
rok (52 tygodnie) po urodzeniu
dziecka, a w przypadku urodzenia
wieloraczków ten okres będzie
mógł być wydłużony do 71 tygodni. Istotnym jest, że świadczenie
to będą mogli otrzymywać także
rodzice dzieci urodzonych przed
1 stycznia 2016 r., którzy nie mają

prawa do zasiłku macierzyńskiego
– w takim przypadku, świadczenie
rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do
ukończenia przez dziecko 1 roku
życia. Świadczenie rodzicielskie
nie będzie przysługiwało, jeżeli co
najmniej jeden z rodziców dziecka
otrzymuje zasiłek macierzyński
lub uposażenie za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako
okres urlopu macierzyńskiego.
Bliższe informacje na temat
zasiłku można uzyskać w Zespole
Świadczeń Rodzinnych MOPR
ul. Sienkiewicza 16a.
Tel. 44 732 57 47
e-mail: mopr@mopr.piotrkow.pl
(źródło: moprpiotrkow.pl)

Większe kwoty zasiłku
Od października 2015 roku obowiązują podwyższone kryteria
dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.
Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie
Trybunalskim dochód osoby samotnej nie może przekraczać
634 zł (wzrost o 92 zł), a w przypadku gospodarstwa
wieloosbowego kwota przypadająca na jedną osobę nie może
być wyższa niż dla rodzin 514 zł (wzrost o 58 zł).
Podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie
rzeczowej wzrosła z 1 647 zł na 1 722 zł;
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi obecnie 604 zł.
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Duzi zyskują i inwestują
Duże kontrakty i wielomilionowe inwestycje. Największe piotrkowskie firmy w minionym roku
podpisywały i realizowały rekordowe umowy, także w skali kraju. Samorząd piotrkowski również
zakończył najdroższą w historii miasta po 89’ roku inwestycję.

Co powstanie w miejscu Hawany?

Logistic City - Piotrków Distribution Center po raz kolejny wynajął powierzchnię duńskiej sieci Jysk.
Aneks warty 13,9 mln zł netto
Za met I ndust r y S.A. po zyska ł blisko 50 -m ilionowy
kontrakt. Spółka ma wykonać,
dostarczyć i zamontować nośną
konstrukcję stalową kotła wraz
z rusztem nośnym na potrzeby
inwestycji budowy bloku 910
MW w Elektrowni Jaworzno
III. Pierwotny kontrakt z wrześn ia ubiegłego rok u na wykonanie konstrukcji stalowej
dla bloku został rozszerzony
o montaż dostarczonej konstrukcji oraz dostawę i montaż kanału
spalin od wylotu z kotła do wlotu
do reaktora SCR. Tym samym

je m.in. urządzenia na platformy
wiertnicze, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu,
urządzenia dźwigowe, przeładunkowe, urządzenia dla górnictwa
i energetyki oraz wielkogabarytowe konstrukcje stalowe na potrzeby sektora infrastrukturalnego.
Rekordowa umowa najmu
Jysk zakończył poszukiwania
oraz negocjacje umowy najmu
i wynajął w Logistic City Piotrków Distribution Center
rekordowo duży metraż 40 500
mkw. powierzchni magazynowej,
w tym 200 mkw. powierzchni

Projekt „Oczyszczalnia”
Największą inwestycją zakończoną w 2015 roku był projekt pod
nazwą „Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. Sześcioletnie
przedsięwzięcie było najdroższym
w ostatnim dwudziestopięcioleciu. Inwestycja o wartości ponad
200 mln zł została dofinansowana
w 71% z Funduszy Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Unowocześniona
i rozbudowana infrastruktura
w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków jest impulsem
do dalszego rozwoju Piotrko-

Wśród eksporterów znalazł się
także piotrkowski browar Sulimar.
- Mogę p o t w ie r d z ić, ż e
w poniedziałek wyjechały towary

z naszej linii produkcyjnej do
środkowej części Chin, czyli do
prowincji Syczuan. Wśród nich
znalazły się nasze flagowe produkty z linii Cornelius i Trybunał.
Wiemy, że próbki, które zostały
przekazane były bardzo wysoko
i pozytywnie ocenione. Myślę,
że współpraca z tym właśnie
regionem będzie się bardzo silnie rozwijać – mówił w sierpniu
ubiegłego roku na antenie Strefy
FM Grzegorz Szafran z browaru
Sulimar.
Współpraca z Państwem Środka trwa nadal.

Największa niewiadoma
Co powstanie w miejsce dawnej Hawany. Przetarg na kupno
nieruchomości po byłym kinie
wygrali piotrkowscy przedsiębiorcy Eugeniusz Lisowski i Jarosław
Banaszczyk.
Działkę wylicytowano za
1 mln 122 tys. zł. Nabywcy nie
chcą póki co zdradzać swoich
planów wobec nieruchomości,
tym bardziej, że procedura zakupu
nie została jeszcze zakończona.
Przedsiębiorcy zastanawiają się,
czy obiekt częściowo wyburzyć.

Czy piwo z Piotrkowa podbije chiński rynek?
REKLAMA

Super oferta!
Oczyszczalnia ścieków - projekt wart 200 mln realizowany w latach 2009 - 2015
wartość umowy zwiększyła się
do wysokości 49,8 mln zł netto.
Umowę podpisano we wrześniu
2015 roku, aneks na kolejne 13,9
mln w styczniu.
Zamet Industry S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie
Kapitałowej Zamet Industry.
W strukturze spółki funkcjonują
dwa zakłady produkcyjne: zakład
w Piotrkowie Trybunalskim oraz
zakład “Mostostal Chojnice”
w Chojnicach.
Zamet Industry S.A. wykonu-

przeznaczonej pod biuro. Firma
BNP Paribas Real Estate Poland reprezentowała w transakcji najemcę.
Logistic City - Piotrków Distribution Center zatrzymał sieć
Jysk. Podpisano kolejną umowę
na wynajem 40,5 tys. m kw.
powierzchni, z której 200 mkw
powierzchni przeznaczonej jest
pod biuro. Według raportu JLL
- fimy doradczej na rynku nieruchomości to jedna z największych umów najmu zawartych
w 2015 roku.

wa Trybunalskiego, ale przede
wszystkim służy jego mieszkańcom, dając wymierne efekty
ekologiczne oraz ekonomiczne.
Piotrkowskie piwo w Chinach
W sierpniu uruchomiono drugą, obok połączenia z Chengdu
- stolicą prowincji Syczuan, regularną linię towarową do Chin.
Do chińskiego Chengdu wyruszył
transport kolejowy z polskimi produktami także z naszego regionu.

sprzedaż drewna opałowego
po promocyjnych cenach
„Sklejki” Piotrków Tryb. ul. Roosevelta 28
www. sklejkapiotrkow.pl
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Co słychać w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej?
W 2015 roku 13 inwestorów ŁSSE łącznie zadeklarowało nakłady inwestycyjne w wysokości 558 mln zł, zatrudnienie 481 nowych pracowników oraz
utrzymanie 1193 miejsc pracy. ŁSSE złożyła także wniosek o tzw. rozszerzenia strefy, tym razem powiększające obszar strefy o kolejne 22 ha. Wniosek
zawiera m. in. 4 nowe projekty inwestycyjne (w Łodzi, Kutnie, Sławnie i Koninie). Inwestorzy zadeklarowali w nich łącznie nakłady za ponad 345,3 mln zł
oraz utworzenie przynajmniej 427 nowych miejsc pracy. Ponadto powiększą się podstrefy w Kutnie i Łowiczu o nowe tereny inwestycyjne.
Podstrefa Piotrków
Piotrkowska podstrefa ŁSSE
m a p owier z ch n ię bl isko 18
hektarów. Działają tutaj: firma
Haering – producent precyzyjnych elementów dla przemysłu
samochodowego, Reculer Sp.
z o.o. - firma recyklingowa,
realizująca technologię termokatalitycznego przetwarzania
odpadów z tworzyw sztucznych
na szeroką frakcję węglowodorów KTS-F. Następnie Huty
Szkła „Feniks 2” i „Anewal”,
produkujące słoiki dla przemysłu spożywczego, przetwórstwa
rolno-spożywczego, zniczy oraz
naczyń ozdobnych.
W ramach Podstrefy Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ŁSSE w Radomsku
Radomszczańska Podstrefa
ŁSSE ma powierzch n ię 140
hektarów. W sobotę, 16 stycznia
ruszyła budowa nowoczesnej
cynkowni. Władze miasta sprzedały w grudniu 2015 na ten cel
działkę o powierzchni 2,11 ha.
Zakład otrzymał także w roku
ubiegłym zezwolenie na działalność w ŁSSE. W firmie ma
zostać w początkowym etapie
zat r udnionych przynajm niej
60 osób, a docelowo ma tam
pracować 100 pracowników. Jak
poinformował Jarosław Wojdełko z Biura Obsługi Inwestora
w radomszczańskim magistracie,
przewidywane nakłady finansowe wyniosą od 20 do 25 mln zł.

Dzięki inwestycjom podjętym
na terenie miasta znacząco wzrośnie atrakcyjność tych działek.
Gminy Moszczenica i Wola
Krzysztoporska
Swój udział w ŁSSE ma
ta k że gm ina Wola K rzysztoporska. Jest tam kompleks
przemysłowy o powierzchni
ponad 7 ha.
- Co jakiś czas przewijają się
potencjalni inwestorzy. Teren
jest bardzo atrakcyjny choćby
ze względu na cenę. Ostatni
inwestor oglądał teren w grudniu ubiegłego roku. Ale jest
także zainteresowanie ze strony
lokalnych przedsiębiorstw - poinformowała Anna Wiktorowicz
z Urzędu Gminy w Woli Krzysz-

Będzie to zakład nastawiony na
produkcję płytek wielkoformatowych. Pierwsze płytki powinny
zejść pod koniec roku lub na
początku przyszłego - podała
Małgorzata Szumowska z działu
PR Ceramiki Tubądzin
Fa br yk a w Sie r a d z u b ę dzie produkowała 3 mln mkw.
płytek ceramicznych rocznie.
W nowym zakładzie, podobnie jak w całej Grupie Tubądzin jedna czwarta produkcji
przewidziana jest na eksport.
P ro du kowa ne w Sier a d z u
będą głównie płytki fasadowe
i podłogowe. Zgodnie ze strategią Grupy Tubądzin, efektem
rea l izowa nej i nwest ycji będzie poszerzenie oferty Grupy
o kolejne kolekcje produktów
charakteryzujących się bardzo
wysokimi parametrami jako-

ściowymi i atrakcyjnym wzornictwem. Co oczywiste będzie
także więcej miejsc pracy.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest to wyodrębniony
obszar województwa łódzkiego,
na terenie którego łatwiej prowadzić działalność gospodarczą.
Może być ona prowadzona na
preferencyjnych zasadach. Inwestorzy, którzy rozpoczną tutaj
swoją działalność otrzymują
pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego
lub z podatku od nieruchomości
z tytułu wspierania nowych inwestycji oraz tworzenia nowych
miejsc pracy. Poziom pomocy
publicznej zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi
35% dla dużych, 45% dla średnich oraz 55% dla małych firm.
Firmy ubiegające się o zezwo-

lenie na inwestycje w specjalnej
strefie ekonomicznej muszą spełnić następujące warunki: - inwestycja minimum 100 000 euro,
- utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy
niż 5 lat od zakończenia całej
inwestycji (3 lata dla MŚP),
- utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum
5 lat (3 lata w przypadku małych
i średnich przedsiębiorstw),
- ud z ia ł śro d ków wła snych
w wysokości co najmniej 25%
całkowitych kosztów inwestycji,
- zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu
działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej
strefy ekonomicznej.
Dla potencjalnych inwestorów szczegółowe informacje na:
www.sse.lodz.pl

REKLAMA
w Piot rkowie Tr ybuna lsk im
powstało ponad 2 tysiące miejsc
pracy. Największym pracodawcą w naszej części strefy pozostaje niemiecki Haering, który
zatrudnia obecnie ok. 2 tys.
osób, ale jak zapowiadał prezes
firmy Jacek Gałek zatrudnienie
w firmie ma wzrosnąć o około
300-400 osób. Firma ta zainwestowała w naszym mieście
ok. 120 mln złotych. Produkuje
p r e cyz y jn e p o d z e sp o ł y d l a
przemysł u sa mochodowego,
między innymi dla marek takich jak Audi, BMW, Mercedes,
Volvo, Volkswagen. Firma daje
pracę i kształci następne pokolenia pracowników.
– W t ej chwi l i w na sz ej
podstrefie działają cztery firmy
w tym huta szkła Anewal, która
jest w rozruchu. Istnieje także
możliwość powiększenia strefy,
jeżeli znajdą się odpowiednie
tereny. Inwestorzy mogą także
wystą pić o ur uchomienie na
swoim terenie działalności na
zasadach ŁSSE, ale wówczas
muszą spełniać pewne warunki – poinformowała Katarzyna
Szoka lska, k ierown i k Biura
Planowania Rozwoju Miasta.

- Prace ziemne rozpoczęły się.
Jeżeli nie będzie żadnych przeszkód cynkownia ma być oddana
w lipcu 2016, wtedy ruszy też
produkcja. W cynkowni ma zostać
wdrożona innowacyjna technologia produkcyjna oraz powstanie
mikrodział badań i rozwoju – podał główny specjalista. „Cynkownia Radomsko” będzie wytwarzać
produkty dla firm działających
w strefie, a także dla mieszkańców
Radomska i okolic.
W Bełchatowie
Tereny objęte w Bełchatowie
ŁSSE to ponad 24 ha położone
przy ul. Czaplinieckiej. Tereny
te oczekują na zainteresowanych
przedsiębiorców.
- W ostatnim okresie pojawili się dwaj nowi inwestorzy,
którzy wydzierżawili grunty
o powierzchni 2,7 ha, na terenie
strefy, ale nie jest to część strefy
objęta ŁSSE. Dopiero w zeszłym
roku tereny te zostały uzbrojone,
powstaje również biegnąca przez
ich środek obwodnica miasta.
– poinformowała Ewelina Karlińska - Wejder z bełchatowskiego
Urzędu Miasta.

toporskiej.
Obecnie orientacyjna cena
metra kwadratowego to 20 zł, ale
może ona ulec zmianie.
Również gmina Moszczenica
ma do zaoferowania 9 działek
o łącznej powierzchni 9,5 ha,
które czekają na inwestorów.

zatrudnią

W Sieradzu płytki z Tubądzina
Największą tegoroczną inwestycją zarówno pod względem
nakładów, jak i zatrudnienia, jest
nowy projekt Grupy Tubądzin,
która wybuduje swój nowoczesny zakład na terenie podstrefy
Sieradz, gdzie ma zainwestować
ponad 135 mln złotych (do połowy roku 2019) oraz stworzyć ponad 100 miejsc pracy (do końca
2017 roku). Inwestor zobowiązał
się także do utrzymania tego
poziomu zatrudnienia do 2022 r.
Obiekt powstanie na ponad 7 ha
i będzie, jak przewidują lokalne
władze, katalizatorem kolejnych
inwestycji. Inwestycja miała ruszyć w styczniu tego roku.
- Inwestor finalizuje wszystkie formalności, prace ruszą niebawem. Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, produkcja
r uszy w paździer niku 2016.

• mechanik maszyn (hydraulika siłowa)
• elektryk maszyn 20 kV,
• maszynista (operator) kotłów parowych do 1,6 MPa
• operator suwnicy bramowej Q = 5T

CV prosimy składać w siedzibie firmy  
przy ul. Roosevelta 28
Telefon 44/647-69-25
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Ponad 1500 przedsiębiorców zalega w ZUS-ie!
Ponad 1500 przedsiębiorców z terenu podległego ZUS-owi w Piotrkowie
zalega ze składkami. Wg stanu na 31 października suma zaległości, które
na nowych warunkach mogliby spłacić piotrkowscy przedsiębiorcy może
sięgnąć ponad 66 milionów złotych. Zmieniły się przepisy, a to oznacza
realną szansę na oddłużenie wielu przedsiębiorców.
- Od 1 grudnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustaw y o system ie ubezpie czeń
społecznych z 9 kwietnia 2015
r., dzięki której przedsiębiorcy
mogą ubiegać się o odroczenie
ter m inu płatności ora z rozłożenie na raty całej zaległości ze sk ładek społecznych,
w tym również części finansowanej przez ubezpieczonych
– infor muje Ma r ta Ma rk un,
rze czn i k prasow y Odd zia ł u
ZUS w Tomaszowie. - Przed
z m ia n ą p r z e pi sów sk ł a d k i ,
które przedsiębiorca potrącał
z wynagrodzeń pracowników
nie podlegały rozłożeniu na

raty. To oznaczało, że aby zawrzeć z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych umowę o uk ładzie ratalnym, pracodawca musiał najpierw spłacić zaległości
w części pracowniczej. Obowiązujący do 30 listopada br.
warunek jednorazowej spłaty zaległych składek pracowniczych
jeszcze przed złożeniem wniosku
o rozłożenie płatności na raty był
często nie do udźwignięcia dla
firm będących w złej sytuacji
finansowej.
Przepisy obowiązujące od
1 gr udnia 2015 r. pozwalają
rozłożyć na raty całość zadłużenia. Zawarcie układu ratalnego

z ZUS – jak podkreśla rzecznik
- przynosi wiele korzyści. Po
pierwsze wstrzymuje on działania egzekucyjne podejmowane
przez Zakład, po drugie odsetki
za zwłokę naliczane są wyłącznie
do dnia następnego po złożeniu
wniosku. Po tej dacie naliczana
jest jedynie opłata prolongacyjna w wysokości 50% stawki
odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Przedsiębiorca ma możliwość
otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek,
które jest niezbędne przy staraniach
o kredyt bankowy czy do udziału
w przetargach.

Mieszkania przy ul. Broniewskiego
wciąż czekają na najemców
Ruszył nabór najemców do
67 mieszkań, które powstaną
w dwóch nowych blokach przy ul.
Broniewskiego. Przed nami drugi
termin naboru.
Mieszkania przy ul. Broniewskiego wciąż czekają na najemców
W pier wszym ter m i n ie
o mieszkania mogli aplikować
tylko najemcy mieszkań komunalnych. Zainteresowanie było niższe
niż liczba lokali planowanych do
wybudowania, dlatego w najbliższą środę (27 stycznia) odbędzie
się otwarty nabór chętnych.
Jak wyjaśniają urzędnicy, nabór będzie prowadzony z zachowaniem kryteriów pierwszeństwa
określonych w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia
mieszkań. - W przypadku, gdyby
w drugim terminie zgłosiła się
osoba, która mogła uczestniczyć
w pierwszym naborze, a z jakiś
powodów nie wzięła udziału,
to ma pierwszeństwo w przydziale mieszkania - wyjaśniają
urzędnicy.
Przypominamy, że aby złożyć
wniosek należy spełnić przesłanki ustawowe dotyczące: dochodu
gospodarstwa domowego wnioskodawcy, nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego na terenie naszego
REKLAMA

Fot. archiwum TT

Umowy zlecenia ozusowane
Od 1 stycznia 2016 r. wszelkie umowy zlecenia będą ozusowane do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę- zdecydowali w październiku posłowie poprzedniej kadencji.
Ozusowanie umowy-zlecenia
ma na celu budowanie kapitału
na przyszłe emerytury. Obecnie

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. ozusowanie)
w przypadku kilku umów-zlecenia płaci się od wybranej umowy.
Zdaniem rządu, prowadzi to do
patologii polegającej na ozusowaniu jedynie tej umowy, która
została zawarta na najmniejszą
kwotę. Od wyższego wyna-

grodzenia składek ZUS można
bowiem nie płacić. Nowa ustawa likwiduje taką możliwość.
Według przewidywań skutkiem
finansowym ustawy mają być
dodatkowe wpływy do ZUS
w wysokości 650 mln zł, z czego
350 mln zł to dochód z pieniędzy
członków rad nadzorczych.

REKLAMA

Zapraszamy do korzystania z naszych obiektów

m iasta, wpłaty pa r tycypacji
w wysokości 25% wartości lokalu mieszkalnego oraz wpłaty
kaucji zabezpieczającej najem
w wysokości rocznego czynszu.
Zapisy odbywać się będą w
siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego (al. 3 Maja 31)

w pokoju nr 26 w godz. 8.00 –
15.00.
Informacje dotyczące szczegółów naboru można uzyskać
w siedzibie TBS, pod numerem tel.
44 732 37 70 lub na stronie www.
tbs.piotrkow.pl, gdzie znajduje się
również rozkład mieszkań.

Piotrków Trybunalski

osirpt.pl
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Strefa FM najlepsza wśród lokalnych marek!
Radio Strefa FM potwierdza pozycję lidera wśród lokalnych
rozgłośni na rynku dawnego województwa piotrkowskiego.
Według badań Radio Track zrealizowanych od grudnia 2014 roku
do grudnia 2015 roku i przeprowadzonych przez MillwardBrown
SMG/KRC Strefa FM (5951 przypadków, grupa wiekowa
19-60 lat) ponownie plasuje się na czele listy najczęściej
słuchanych rozgłośni w regionie piotrkowskim tuż obok rozgłośni
ogólnopolskich i jest najlepsza spośród lokalnych marek
radiowych.
Udział radia Strefa FM
w rynku słuchalności wynosi
10%.
Radio Strefa FM to jedna
z najstarszych i wiodących lokalnych rozgłośni komercyjnych w
kraju, istnieje od 1992 roku. Swym
zasięgiem obejmuje obszar dawnego
województwa piotrkowskiego.
Radio Strefa FM Piotrków jest
stacją niezależną, współpracującą
z największymi brokerami reklamowymi na polskim rynku. W kwestii
informacyjno-publicystycznej z redakcjami Tygodnia Trybunalskiego
i portalu epiotrkow.pl

Słuchalność i zasięg
Radio Strefa FM nadaje na
obszarze byłego województwa
piotrkowskiego. W jego zasięgu
znajduje się około 650 tys. osób,
zamieszkujących powiaty: piotrkowski, tomaszowski, bełchatowski, opoczyński i radomszczański.
Promień zasięgu radia Strefa FM,
(w zależności od ukształtowania
terenu w danym kierunku) wynosi
od 40 do 60 km, od leżącego na
skrzyżowaniu głównych szlaków
komunikacyjnych ze wschodu na
zachód i z północy na południe Piotrkowa Trybunalskiego.

Sprzedaż czasu antenowego
Najlepsza słuchalność stacji
od kilku lat odnotowywana jest
między godz. 7:00 i 16:00 oraz
18:00 i 20:00. Radio Strefa FM
oferuje jedną z najskuteczniejszych i najtańszych form reklamy
w przeliczeniu ceny na ilość odbiorców. Koszt dotarcia do jednego słuchacza w przypadku spotu
dźwiękowego, czy wywiadu sponsorowanego wynosi niecały 1 grosz.
Radio Strefa FM nadaje swój
program 24h/dobę, także w Internecie.

Ponad 18 milionów odsłon portalu ePiotrkow.pl
Portal epiotrkow.pl to prawdopodobnie najczęściej odwiedzana witryna internetowa w mieście i regionie. W ciągu minionego – 2015
roku – strona zanotowała ponad 18 milionów odsłon, jak wynika z Google Analytics.
- Portal epiotrkow.pl z roku na
rok notuje coraz więcej odsłon.
W minionym roku nasza strona
oglądana była niemal 18 milionów 34 tysiące razy - powiedział
Krzysztof Plackowski, administrator portalu. – Aż 1 milion
238 tysięcy to indywidualni
użytkownicy.
Rekordowo duża jest także
liczba umieszczonych newsów. W 2015 rok u było ich
3 206, co daje średnio 8 informacji
dziennie.
Portal to także komentarze pod
artykułami. Pojawiło się ich 50 556.
Strona www.epiotrkow.pl oglądana
była na wszystkich szerokościach
geograficznych, jednak najwięcej
odsłon notowanych jest z Polski.
Wszystkim użytkownikom
portalu - dziękujemy!

Agencja Reklamowa ELTOM to broker grupy medialnej
skupiającej marki: radio Strefa FM, portal epiotrkow.pl i tygodnik
„Tydzień Trybunalski”.

Tel. 44 732 37 02, e-mail: reklama@strefa.fm
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Styczeń 2016 r.

tel. 44 732-66-77, e-mail: redakcja@tt.info.pl

Aby zagłosować na swojego kandydata wyślij SMS pod numer 72601
w treść SMS należy wpisać SPORTOWIEC.X w miejsce X wpisujemy
numer kandydata np 1
Batata Sergio (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.6)

Marcin Staniaszek (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.37)

Bernatek Mateusz (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.7)

Mazur Marek (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.22)

Danielak Mateusz (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.8)

Melkumov Edgar (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.23)

Deląg Jakub (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.9)

Nitek Jarosław (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.24)

Fidala Damian (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.10)

Orzechowski Michał (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.25)

Grzybicki Radosław (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.11)

Piotr Potęga (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.36)

Hyla Karolina (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.12)

Rol Agata (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.26)

Hyla Łukasz (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.13)

Sochacka Anita (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.27)

Jurkowska Justyna (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.14)

Swat Piotr (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.28)

Kapaś Andriej (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.15)

Szkodziński Dawid (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.29)

Konera Łukasz (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.16)

Tomczyk Marcin (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.30)

Kozica Mariusz (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.17)

Woynowski Szymon (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.31)

Krasoń Robert (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.18)

Wychowałek Jan (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.32)

Kuwerska Katarzyna (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.19)

Wypych Agata (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.33)

Łyszczyk Marta (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.20)

Zaor Mariusz (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.34)

Malicki Adrian (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.21)

Zińczuk Dmitro (SMS O TREŚCI SPORTOWIEC.35)

Głosowanie trwa do 29 stycznia 2016 r.
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