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Koronawirus uderza w piotrkowskich restauratorów
Lokale gastronomiczne zamknię-
to dla gości, a jedzenie moż-
na zamówić tylko na wynos lub  
z dowozem. To nowe okoliczności,  
w jakich znaleźli się właściciele 
restauracji w całej Polsce. Również 
w Piotrkowie sytuacja restauratorów 
stała się dramatyczna. Niewyklu-
czone, że po zakończeniu epidemii 
gastronomiczna mapa Piotrkowa 
może zmienić się nie do poznania, 
bo niektórzy właściciele barów  
i restauracji walkę z koronawirusem 
zakończą na tarczy.

Branża ślubna cierpi przez epidemię
Na weselu Kuby z Piotrkowa miało bawić się 150 osób. 31-latek i jego narzeczona zaprosili gości  
z całego świata. Najważniejsze wydarzenie w swoim życiu zaplanowali na 18 kwietnia. Kilkanaście 
dni temu wszystko odwołali. Ślub i wesele przesunęli na listopad. Ponieśli spore koszty.

Dom i ogród

REKLAMA

Strefa płatnego parkowania 
będzie dalej funkcjonować?
Myślenice, Nakło nad Notecią, Częstochowa, Pleszew, Tomaszów Ma-
zowiecki, Zgorzelec, Opole, Gdynia, Rzeszów, Sochaczew, Piaseczno, 
Racibórz, Płock, Kraków, Piaseczno, Zamość – te i inne miasta w Polsce 
zrezygnowały, na czas stanu epidemii, z pobierania opłat w strefach płatne-
go parkowania. Dzięki temu mieszkańcy mogą zrezygnować z komunikacji 
miejskiej na rzecz własnego auta, co oczywiście ma zmniejszyć ryzyko 
zakażenia koronawirusem. Co z Piotrkowem?

Epidemia trwa, 
oni pomagają 

W całej Polsce w związku z epidemią koro-
nawirusa organizowana jest oddolna pomoc 
dla potrzebujących w ramach inicjatywy 
Widzialna Ręka. Są to lokalne grupy na 
portalu Facebook, które działają jak interak-
tywne tablice ogłoszeń, na których można 
zaoferować swoją pomoc lub poprosić  
o wsparcie innych członków.
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- Dziękujemy wszystkim za 
zainteresowanie konkursem. 
Liczba zgłoszeń, które do nas 
wpłynęły potwierdziła, że te-
mat zagospodarowania terenów 
w rejonie ulic: Słowackiego, 
POW oraz Grota-Roweckiego 
jest  d la młodych ludzi n ie -
zwykle istotny – mówił Paweł 
Czajka, dyrektor PPP dodając, 
że  ze względu na a k tua lną 
sytuację w kraju nie ma moż-
liwości dokończenia konkursu. 
Zamknięcie placówek oświato-
wych spowodowało, że szkoły  
i uczniowie nie mogli prawi-

Konkurs na zagospodarowanie terenów wokół wieży ciśnień odwołany

dłowo zorganizować zespo-
łów, zgłosić ich udziału oraz 
przygotować prac konkurso-
wych. Te wszystk ie elemen-
ty spowodowały, że konkurs 
m u s i a ł  z o s t a ć  o d wo ł a n y. 
-  P rognozowany czas t rwa-
nia epidemii nie pozwala na 
p rzeprowadzen ie  kon k u r su 
w bieżącym roku szkolnym 
– dodaje dyrektor Czajka, in-
for mując,  że  kon k u rs  „Na-
s z a  n owa  p r z e s t r z e ń”  n a 
dotychczasowych zasadach 
zostanie ponownie ogłoszony  
w kolejnym roku szkolnym.

Mimo niełatwej sytuacji w kra-
ju, polska policja nie traci humoru 
i… bardzo dobrze. Funkcjona-
riusze apelują do społeczeństwa  
o powstrzymanie się od popeł-
niania przestępstw w czasie pan-
demii. 

- Z powodu pandemii CO-
VID-19, która wywołała panikę, 
a na nas nałożyła wiele nowych 
zadań i czasami nieprzewidywalne 
zachowania wielu osób, oczekują-
cych od nas i innych służb ciągłej 
pomocy, prosimy o zaprzestanie 
wszelkich działań przestępczych/
haniebnych/niegodziwych do od-
wołania – czytamy na profilu FB 
Polska Policja. - Docenimy spo-
dziewaną współpracę związaną 
z powstrzymaniem się od popeł-

Policja apeluje o powstrzymanie się od działalności przestępczej

Policja apeluje, by wzywając 
funkcjonariuszy na interwencję, 
nie zatajać, że w domu jest osoba 
z podejrzeniem zakażenia koro-
nawirusem. - Mając taką wiedzę, 
będziemy mogli się zabezpieczyć 
i przyjechać z pomocą - mówią 
policjanci. 

W związku z panującym w naszym kraju stanem 
epidemii odwołany został konkurs „Nasza Nowa 
Przestrzeń” organizowany dla szkół ponadpod-
stawowych przez Pracownię Planowania Prze-
strzennego.

niania przestępstw 
i wykroczeń i już 
z góry dziękujemy 
za współpracę oraz 
zrozumienie.

O tym, kiedy bę-
dzie można wrócić 
do codziennej dzia-
łalności przestępczej 
i kontynuować starą 
zagrywkę „policjant-
złodziej”, funkcjona-
riusze poinformują  
w osobnym komu-
nikacie. Polskiej po-
licji najwidoczniej 
udzielił się tzw. ko-
rona humor. 

as

Nie kłam 
ratownikowi!

- Nie kłam medyka, policjanta, 
strażaka! - apeluje policja. - Jeśli 
byłeś za granicą, miałeś ryzy-
kowne kontakty, podejrzewasz, 
że możesz być zakażony korona-
wirusem, nie okłamuj służb. Nasze 
bezpieczeństwo jest teraz także 
Waszym bezpieczeństwem! 
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Nowa rzeczywistość, w której 
przyszło funkcjonować piotr-
kowskim restauratorom jest bar-
dzo trudna. - Wyłączenie lokali  
z użytkowania spowodowało dla 
mnie jako restauratorki straty rzę-
du... 80% - przyznaje pani Maria 
z restauracji Relax w Piotrkowie, 
która specjalizuje się głównie  
w polskiej kuchni. - Jeszcze świad-
czę usługi na wynos, ale są to 
minimalne ilości. Ludzie się 
obawiają i nie przychodzą. Bardzo 
mało ludzi jest zainteresowa-
nych jakimkolwiek dowozem. 
Tak jak teraz, jest pierwszy raz. 
Bywało ciężko, lokal prowadzę 
20 lat i były gorsze miesiące, ale  
w ostatnich czasach względnie 
nam się układało. Niestety teraz 
jest bardzo źle - dodaje. 

Z identyczną sytuacją mierzą 
się pozostali właściciele piotr-
kowskich lokali gastronomicz-
nych. - Jest drastyczny spadek 
zamówień, zarówno na wynos, 
jak i na dowóz. Ludzie po pro-
stu się boją. Gdy tylko zosta-
ły wprowadzone ograniczenia  
w związku z koronawirusem, 
nastąpił gwałtowny spadek, teraz 
trochę się polepszyło, jednak bez 
rewelacji – mówi Artur Lisowski, 
właściciel pubu Gaza. - Sytuacja 
jest niecodzienna i musieliśmy 
się do niej przygotować z dnia 
na dzień – mówi Kuba Wolski, 
szef Soul Food Bistro & Catering  
w Piotrkowie. - Wprowadziliśmy 
swoje procedury bezpieczeństwa. 
Pracujemy w maskach i rękawicz-
kach, wszystkie powierzchnie są 
często dezynfekowane specjalnym 
płynem, a kierowcy pracują w ozo-
nowanych samochodach. Wprowa-
dzamy także możliwość płacenia 
bezkontaktowo, czyli BLIKiem. 
Nie jest łatwo, ale największą 
siłę dają nam nasi klienci. Każdy 
telefon, każde dobre słowo to dla 
nas „paliwo” - tłumaczy.

Pani Maria z niepokojem pa-
trzy w przyszłość. - Uważam, 
że prowadzenie restauracji jest 
możliwe przez miesiąc, nie wię-
cej. I tak nie wiem czy człowiek 
sobie poradzi. Jeżeli pojawi się 
przychylność z urzędu i dyrektora 
OSiR-u, bo od nich wynajmuję 
lokal, to może uda się minimalnie 
zmniejszyć koszty i może trochę 
dłużej funkcjonować. Po prostu 
bankructwa w niektórych lokalach 
będą i to jest nie do uniknięcia – 
tłumaczy. Pytana o ocenę progra-
mu rządowej pomocy odpowiada 
krótko: „Nie wierzę w cuda”.

Nic dziwnego, że restauratorzy 
w Piotrkowie szukają rozwią-
zań, aby utrzymać się, mimo 
tej niezwykle trudnej sytuacji. - 
Oczywiście, że biorę pod uwagę 
zwolnienia. Na razie ten per-
sonal, który mam, ma jeszcze 

Koronawirus uderza także w piotrkowskich 
restauratorów

Lokale gastronomiczne zamknięto dla gości, a jedzenie można zamówić tylko na wynos lub z dowozem. To nowe okoliczności, w jakich znaleźli się 
właściciele restauracji w całej Polsce. Również w Piotrkowie sytuacja restauratorów stała się dramatyczna. Niewykluczone, że po zakończeniu epidemii 
gastronomiczna mapa Piotrkowa może zmienić się nie do poznania, bo niektórzy właściciele barów i restauracji walkę z koronawirusem mogą niestety 
zakończyć na tarczy.

jakieś zaległe urlopy, ale później 
trzeba się mocno zastanowić, co 
zrobić, jeżeli sytuacja nie wróci 
do normy. Żyłam przeważnie z 
dowozów, no i przede wszyst-
kim z imprez weekendowych  
i jedzenia dla sportowców. Jadły u 
mnie drużyny z całej Polski, nawet 
po prostu przejeżdżając przez 
Piotrków, a teraz tego wszystkiego 
nie ma. Jest po prostu masakra! – 
przyznaje pani Maria.

Pub Gaza w związku z epi-
demią koronawirusa w ramach 
akcji „Widzialna Ręka – Piotrków 
Trybunalski” wprowadził ofertę dla 
seniorów, czyli obiad z dowozem w 
cenie 10 zł. Z kolei Kuba Wolski za-
chęca restauratorów, żeby potrawy 
lub produkty, które pozostały im 
danego dnia, przywozili do spo-
łecznej lodówki w Piotrkowie. Ma 
też ogromną prośbę do mieszkań-
ców - Zamawiajcie we wszystkich 
dostępnych w mieście lokalach. 
Zróbcie sobie wirtualną wycieczkę 
po gastronomicznym Piotrkowie. 
Wasze wsparcie jest nam wszystkim 
bardzo potrzebne – apeluje.

pakwi

Rękawiczki, maska i spe-
cjalne okulary – tak posiłki 

dostarczają pracownicy restau-
racji Soul Food Bistro  

& Catering w Piotrkowie. 

Dania z Relaksu 
dostępne tylko na wynos 

lub z dowozem. Czy restaura-
cja mieszcząca się w budynku 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

przetrwa? 
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- Pomogliśmy już przeszło 30 
zgłoszonym osobom. Najczęściej 
są to prośby o zrobienie zakupów 
spożywczych, czy prośby o wyku-
pienie leków i ich dostarczenie. 
Zdarzają się jednak te bardziej 
nietypowe, np. pewna starsza 
pani zgłosiła zapotrzebowanie 
na węgiel, ponieważ zabrakło 
go jej. Udało nam się załatwić 
tanie obiady z dowozami dla 
starszych osób w domu seniora. 
Chyba najciekawsze zgłoszenie 
było od osoby, która znajduje się 
w kwarantannie i potrzebowała 
sprawnej lodówki... Tę prośbę 
również udało nam się spełnić. 
Jest już ponad 1800 członków 
na naszej grupie, a takich, któ-
rzy zgłosili się przez formularz  
z konkretnymi danymi do siebie 
i informacją jak mogą pomóc 
jest trochę ponad 100. Można 
natomiast powiedzieć, że tych 
najbardziej zaangażowanych 
jest 10-20 osób, nie jest to jakaś 
olbrzymia liczba – podsumowuje 

Epidemia trwa, oni pomagają 
W całej Polsce w związku z epidemią koronawirusa organizowana jest oddolna pomoc dla potrzebu-
jących w ramach inicjatywy Widzialna Ręka. Są to lokalne grupy na portalu Facebook, które działają 
jak interaktywne tablice ogłoszeń, na których można zaoferować swoją pomoc lub poprosić o wsparcie 
innych członków. Taka inicjatywa od kilkunastu dni z powodzeniem funkcjonuje również w Piotrkowie. 
Społecznicy pomogli już kilkudziesięciu osobom w naszym mieście. 

fot. FB Widzialna Ręka 

dotychczasowe działania Wi-
dzialnej Ręki Agnieszka Konc-
ka-Olejnik, inicjatorka akcji 
w Piotrkowie. Ogromną pracę 
włożono również w akcję infor-
macyjną, w całym mieście są 
widoczne banery, plakaty i ulotki, 
które wolontariusze dostarczają 
we wszystkie zakątki miasta,  
a także stopniowo powiatu.

Organizatorzy i członkowie 
Widzialnej Ręki nie spoczywają 
jednak na laurach, zapowiadają 
dalsze działania i podkreślają, 
że mają pełną świadomość, że 
najcięższa praca dopiero przed 
nimi. Jak zaznaczają, inicjatywa 
jest “żywym organizmem” i cały 
czas starają się ją udoskonalać. 
W ramach tych działań wprowa-
dzili dwie bardzo istotne zasady 
w jej funkcjonowaniu. Pierwsza 
związana jest ze stałym wzrostem 
liczby zachorowań i zadbaniem  
o bezpieczeństwo osób niosących 
pomoc i potrzebujących. Aby je 
zapewnić, podjęli decyzję, że każ-

dy wolontariusz ma bezwzględny 
obowiązek korzystania z jednora-
zowej maski oraz rękawic ochron-
nych. Tych pierwszych mają pod 
dostatkiem, ale zwracają się z proś-
bą o przekazywanie rękawic. Druga 
zasada, jaką wprowadzili brzmi „1 
potrzebujący = 1 wolontariusz”. 
Wiąże się z tym, że osoby starsze 
są często nieufne, wynika to m.in.  
z licznych oszustw (np. metodą 
„na wnuczka”), których ofiarami 
padali najczęściej właśnie se-
niorzy. Dzięki wprowadzeniu 
tej reguły potrzebujący będzie  
w kontakcie z jednym, konkret-
nym i przypisanym sobie wolon-
tariuszem - pozwoli to zbudować 
swoistą więź i poczucie zaufania 
- mówi Marcin Jończyk ze stowa-
rzyszenia HARC. Widzialna Ręka 
planuje także wydać specjalną 
broszurę, również dedykowaną 
ludziom w podeszłym wieku,  
w której chcą zawrzeć najważ-
niejsze zasady profilaktyki anty-
wirusowej.

Organizatorzy cały czas za-
chęcają do dołączania do grupy. 
Dalej potrzebne są osoby, które 
mogą pomóc, ale przede wszyst-
kim proszą o kontakt tych, którzy 
tej pomocy potrzebują. Zgłaszać 
się można drogą elektroniczną 
przez portal Facebook, pocztą na 
adres: biuro@harc.com.pl lub pod 
numerem telefonicznym 794 522 
583 w godzinach 8 - 12. Jedno-
cześnie organizatorzy proszą, by 
korzystać z numeru telefonu tylko 
w sytuacjach, kiedy rzeczywiście 
ta pomoc jest niezbędna, obecnie 
otrzymują przeszło 100 telefonów 
dziennie, z których zaledwie 
około 10% jest uzasadnionych. 
Przypominają również, że dzia-
łania pomocowe prowadzi także 
Straż Miejska, pod czynnym 
całodobowo numerem 986 oraz 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie, do którego można zadzwonić 
w godzinach 7.30 – 15.30 pod 
numerem 44 733 90 03.

Kacper Czapczyk  

W Polsce nastał okres spo-
łecznej kwarantanny. Negatywne 
skutki walki z koronawirusem 
mocno odczują przedsiębiorcy, 
którzy z powodu konieczności 
zamknięcia swoich firm, ponoszą 
duże straty. Naprzeciw oczekiwa-
niom przedsiębiorców ma wyjść 
„tarcza antykryzysowa”, której 
wstępny zarys rząd zaprezentował 
w ubiegłym tygodniu. Pomocy dla 
lokalnych przedsiębiorców nie 
wyklucza także Urząd Miasta, 
choć konkrety będziemy mogli 
zaprezentować dopiero po zapo-
znaniu się z szczegółami pakietu 
świadczeń zaproponowanych 
przez rząd.

- Samorządy działają w opar-
ciu o przepisy prawa i w grani-
cach prawa. Dlatego czekamy na 
usankcjonowanie w przepisach 
zapowiedzi polskiego rządu. 
Będziemy nasze działania syn-
chronizować z rządowymi – za-
powiada prezydent Krzysztof 
Chojniak i dodaje: - Każdym 
przypadkiem zajmiemy się indy-
widualnie - zaznacza prezydent 
przypominając, że w myśl obo-
wiązujących przepisów miasto - 
na wniosek przedsiębiorcy - może 
stosować ulgi w spłacie zobowią-

Władze Piotrkowa zapowiadają pomoc dla przedsiębiorców 
Piotrków Trybunalski dołączył do miast, które 
chcą włączyć się w pomoc dla przedsiębiorców 
odczuwających skutki kryzysu gospodarczego. 
Jak mówią urzędnicy, konkrety poznamy po 
uszczegółowieniu „tarczy antykryzysowej”.

zań podatkowych i cywilno-praw-
nych m.in. odraczać, rozkładać na 
raty czy też umarzać podatek od 
nieruchomości, czynsze i opłaty.

Władze miasta zaznaczają, 
że nie zamierzają podejmować 
pochopnych decyzji, by nie wpro-
wadzać dodatkowego chaosu. 
- Samorządowa pomoc musi być 
tak zaplanowana, aby miasto 
mogło prawidłowo funkcjonować 
– czytamy na stronie internetowej 
magistratu. 

- Wprowadzając program po-
mocowy musimy równocześnie 
pamiętać o potrzebach miasta. 
To niezwykle istotne, ponieważ 
bez względu na sytuację musimy 
świadczyć podstawowe usługi dla 
mieszkańców jak: dostarczanie 
wody, odprowadzanie ścieków, 
wywóz odpadów, komunikację 
miejską, pomoc społeczną czy 
sprzątanie miasta. Nie ulega 
wątpliwości, że kryzys dotknie 
również samorządy. Jednak zda-
jemy sobie sprawę, że pomoc dla 
przedsiębiorców jest niezwykle 
ważna. Będzie ona uzupełnieniem 
pomocy rządu – podsumowuje 
prezydent.

(źródło: UM Piotrków) 
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Od 13 marca mamy w kraju 
stan zagrożeni epidemicznego, ty-
dzień później premier wprowadził 
stan epidemii. Zgodnie z ustawą, 
ograniczenie zgromadzeń publicz-
nych do 50 osób nie dotyczy wesel 
i innych uroczystości rodzinnych, 
np. pogrzebów. Nie dotyczy, ale 
w praktyce oznacza to, że wesela 
i śluby i tak się nie odbędą, na 
pewno w marcu i kwietniu.

- Ślub mieliśmy zaplanowany 
na 18 kwietnia, odwołaliśmy 
kilkanaście dni temu. Na weselu 
miało bawić się 150 osób – mówi 
Kuba z Piotrkowa. - To była dość 
trudna dla nas decyzja, ale nie 
było wyjścia. Jak zareagowała 
moja narzeczona? Jest świadoma 
zagrożenia, a w związku z tym 
byliśmy zgodni, pogodziliśmy 
się z tym, nie było rozpaczy, tym 
bardziej, że znaleźliśmy piękną 
salę z terminem na koniec tego 
roku. Oczywiście ponieśliśmy 
koszty, spore. Mamy nadzieję, że 
sala weselna zwróci nam zaliczkę 
w związku z odwołaniem przez 
rząd imprez powyżej 50 osób. Co 
do reszty zaliczek… będziemy 
rozmawiać. Zakupiony alkohol 
wykorzystamy w listopadzie. 
Mieliśmy zaproszonych gości  
w zasadzie z całego świata, wszy-
scy zostali poinformowani i zgod-
nie stwierdzili, że to była mądra 
decyzja. 

Branża ślubno-weselna cierpi, 
po świętach miał ruszyć sezon. 
Jak długo potrwa zastój? Tego 
nie wie nikt. - Choć uroczy-
stość może się odbyć, to jednak 
msze w kościele mogą przebiegać  
w obecności maksymalnie 50 osób 
- czytamy na portalu branżowym 
wedding.pl. - Ograniczenia doty-
czą również działalności Urzędów 
Stanu Cywilnego, które mogą 

Odwołać czy przełożyć? 
Branża ślubna cierpi przez epidemię

odmówić udzielania ślubów. De-
cyzja podejmowana jest z poziomu 
władz samorządowych danego 
regionu. Urzędy, które nadal będą 
udzielały ślubów, mogą jednak 
zdecydować o ograniczeniu ich 
do wyjątkowych przypadków lub 
ograniczyć liczbę uczestników uro-
czystości (np. do samej pary młodej  
i świadków). To z kolei oznacza, że  
w części uroczystości nie będą 
mogli uczestniczyć fotografowie, 
kamerzyści czy zespoły muzycz-
ne, które stanowią ich oprawę.  
W końcu komplikacje dotyczą 
także restauracji, które ze wzglę-
dów na zakazy będą zamknięte 
i nie będą miały możliwości 
organizacji przyjęcia weselne-
go. Podsumowując, choć na ten 
moment śluby w Polsce mogą 
się odbywać, to jednak ilość na-
łożonych ograniczeń faktycznie 
uniemożliwia przeprowadzenie 
większości z nich.

O przyszłość obawiają się 
DJ-e i zespoły weselne. - Nie-
wykluczone, że cały sezon 2020 
trzeba będzie spisać na straty  
– mówi nam Paweł, basista zespołu 
Metrum Band z naszego regio-
nu. - Obecna sytuacja to jedna 
wielka niewiadoma. Mamy już 
pierwsze telefony od par, pytają 
czy jest możliwość przełożenia 
terminu na drugą połowę roku. 
Odpowiadamy, że to bardzo mało 
prawdopodobne. Pierwsze wesele 
gramy 25 kwietnia, „młodzi” już 
do nas dzwonili, są niepewni, nie 
wiedzą, czy odwołać, czy nie. Całe 
szczęście każdy z kolegów pracuje 
zawodowo, a zespół to bardziej na-
sze hobby i możliwość dorobienia. 

Przerażeni są właściciele re-
stauracji i sal bankietowych. 
Pracownicy piotrkowskiego Ho-
telu Agat przebywają na zaległych 

urlopach. Nie funkcjonuje hotel, 
restauracja, kolejne rezerwacje 
imprez wypadają z grafiku. - Je-
steśmy na razie na takim etapie, 
że dajemy sobie czas – mówi 
Dominik Siwy, manager Hotelu 
Agat. - Będziemy się zdzwaniać  
z „młodymi” w pierwszym tygo-
dniu kwietnia i wtedy podejmować 
decyzje, co dalej. Wszystko zależy 
od tego, jak będzie się rozwijała 
epidemia, po drugie od decy-
zji rządu, po trzecie od samych 
„młodych”. Może być też taka 
sytuacja, że restauracje rozpoczną 

działalność, ale to „młodzi” ze 
strachu nie będą chcieli orga-
nizować przyjęcia weselnego, 
bo będą mieć na przykład gości  
z zagranicy i to będzie zbyt duże 
ryzyko. Na razie jedno wesele 
udało nam się przełożyć z maja 
na termin listopadowy – była taka 
możliwość, więc „młodzi” podjęli 
decyzję. Większość jednak jeszcze 
czeka. Z przekładaniem terminów 
będzie problem, bo najbardziej 
atrakcyjne terminy w tym i przy-
szłym roku mamy zajęte. Można 
jedynie pomyśleć o Bożym Ciele 

Na weselu Kuby z Piotrkowa miało bawić się 150 osób. 31-latek i jego narzeczona zaprosili gości z całego świata. Najważniejsze wydarzenie w swoim 
życiu zaplanowali na 18 kwietnia. Kilkanaście dni temu wszystko odwołali. Ślub i wesele przesunęli na listopad. Ponieśli spore koszty. 

czy którymś piątku jako terminach 
alternatywnych, ale na pewno nie 
każdy będzie zainteresowany.

Straty? Wszystko zależy od 
tego, kiedy będzie można wzno-
wić działalność. Na razie trud-
no zachować optymizm. Tylko  
w ostatnim tygodniu marca w Aga-
cie miało odbyć się 7 konferencji, 
wszystkie odwołane. Goście pry-
watni też odwołali rezerwacje. 
Cały hotel jest zamknięty do od-
wołania. - Konkurencja zrobiła tak 
samo, jestem w kontakcie z branżą 
- dodaje manager Agatu. - Brak 

przychodów przez miesiąc to są 
duże straty, a koszty stałe, choćby 
pracownicze, są duże. Mamy sporo 
zaległych urlopów, ale nie wiem, 
co dalej, chyba trzeba będzie scho-
dzić również z bieżących urlopów, 
jeśli będzie taka potrzeba. Jeżeli 
to wszystko się przeciągnie, to 
będzie tragedia dla branży. Mamy 
mnóstwo rezerwacji na przyjęcia 
komunijne, jeśli mielibyśmy z tego 
zrezygnować, to straty będą nie do 
odrobienia. Nawet nie chcę sobie 
wyobrażać, co będzie dalej.

Aleksandra Stańczyk

Zespół weselny Metrum Band pierwsze wesele ma zaplanowane na 25 kwietnia. Bardzo wątpliwe czy przy-
jęcie się odbędzie. - Niewykluczone, że cały sezon 2020 trzeba będzie spisać na straty – mówią członkowie 
zespołu. 
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Przekazali pieniądze na respiratory dla szpitala 
Co jeszcze na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Piotrkowa?
Mimo stanu ogólnoświatowej pandemii, radni Piotr-
kowa postanowili spotkać się w sali obrad Urzędu 
Miasta. Obrady przebiegały w środę 18 marca bez 
udziału publiczności i mediów, ale można było je 
śledzić online. Podczas nadzwyczajnej sesji radni 
podjęli decyzję o przekazaniu szpitalowi przy Ra-
kowskiej 100 tys. zł na zakup respiratorów. Jakie 
jeszcze decyzje podjęli? 

- Radni zebrali się, aby prze-
głosować niezbędne uchwały dla 
dalszego funkcjonowania samo-
rządu. W związku ze stanem za-
grożenia epidemicznego powzięto 
specjalne środki ostrożności. Rad-
ni siedzieli w dużych odstępach 
od siebie, a każdy z nich przed 
wejściem na salę obrad był podda-
wany dezynfekcji rąk. Dodatkowo 
znacząco ograniczono liczbę osób 
biorących udział w obradach. Za-
interesowani przebiegiem dyskusji 
mogli śledzić sesję wyłącznie za 
pośrednictwem internetu – infor-
mują miejscy urzędnicy na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta.  
Głównym punktem obrad było 
przyjęcie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej i budżecie 
miasta na 2020 r., miasto będzie 
mogło realizować kolejne inwesty-
cje i pozyskiwać dofinansowania 
zewnętrzne.

Rada zdecydowała o prze-
kazaniu pieniędzy na zakup re-
spiratorów dla Samodzielnego 
Szpitala Wojewódzkiego przy ul. 
Rakowskiej i na zakup środków 

ochronnych, takich jak maseczki 
i kombinezony. - Po pierwsze 
kupimy maski i kombinezony dla 
obu szpitali (przy ul. Rakowskiej 
i Roosevelta), przeznaczamy też 
100 tys. zł na zakup respirato-
rów dla szpitala wojewódzkiego, 
które będą mogły być wykorzy-
stywane zarówno w karetkach, 
jak i na oddziale - mówił prezy-
dent miasta Krzysztof Chojniak.  
- Miasto jest przygotowane do 
zorganizowania kwarantanny 
zbiorowej – uspokajał  Krzysztof 
Michalski, kierownik Refera-
tu Zarządzania Kryzysowego.  
- Mamy na ten cel przygotowane 
trzy obiekty. Są to: budynek ad-
ministracyjny PKS Polonia przy 
ulicy Reagana, w którym możemy 
zakwaterować do 20 osób, drugi 
obiekt to internat dawnego liceum 
medycznego przy ul. Piotra Skargi 
dla 60 osób, a trzeci obiekt to bursa 
szkolna przy ulicy Broniewskiego, 
gdzie mamy przygotowanych 95 
miejsc. 

as

Ulgi dla przedsiębiorców, pomoc dla seniorów. Radna Piotrkowa apeluje
Apel do prezydenta Piotrkowa wystosowała radna Marlena Wężyk-Głowacka podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta (18.03). Zwróciła uwagę, że  
w związku z epidemią, na problemy ekonomiczne szczególnie narażony jest mały i średni biznes, a od tego zależy los pracowników. Radna złożyła kilka 
propozycji, które jej zdaniem powinny zostać zrealizowane.

M. Wężyk-Głowacka propo-
nuje: czasową rezygnację z po-
boru podatku od nieruchomości; 
obniżenie, a w niektórych przy-
padkach całkowitą rezygnację,  
z czynszu najmu lokali handlo-
wych i usługowych należących do 
miasta; czasowe obniżenie czyn-
szu w TBS; czasowe zawieszenie 
funkcjonowania Strefy Płatnego 
Parkowania; realna pomoc fi-
nansowa dla firm i pracowników 
czasowo niemogących świadczyć 
swoich usług; zawieszenie biletu 
miesięcznego MZK; nowy plan 
pomocy dla seniorów i osób prze-
wlekle chorych, który umożliwi 
im bezpieczne przeprowadzenie 
kwarantanny; obniżenie kosztów 
wywozu śmieci, wody i ścieków; 
wyasygnowanie pomocy dla miej-
scowych szpitali 

Do pomysłów radnej odniósł 
się sekretarz miasta Bogdan Mu-
nik. - Nie możemy ad hoc, emo-
cjonalnie podejmować pewnych 
decyzji – komentował. - Na to 
wszystko potrzeba czasu. Szereg 
firm jest pozamykanych, szereg 

biznesów jest nierealizowanych, 
będzie to miało wpływ również na 
sytuację samorządu terytorialne-
go. Dziś nie potrafimy powiedzieć, 
czy za pół roku wpływy, które 
planowaliśmy z tytułu podatku, 
będą w ogóle realizowane. Może 
się okazać, że tych wpływów nie 
będzie. I co wtedy? Wtedy polecą 

inwestycje. Dlatego właśnie mu-
simy wykazywać się rozsądkiem. 
Wszystko musi być poprzedzone 
ekonomicznymi analizami. Samo-
rząd nie może po prostu pstryknąć 
palcem i powiedzieć „tego nie 
będzie!” Samorząd działa w grani-
cach prawa i w oparciu o przepisy 
prawa. I z tego jest rozliczany. 

Sprawę skomentował także 
prezydent Krzysztof Chojniak, 
który powiedział, że na pewno 
wszystkie te propozycje będą 
rozważone, ale bez odpowiednich 
konsultacji nie może złożyć obiet-
nicy ich realizacji.

K. Czapczyk 

tel. e-mail:44 732-66-77, redakcja@tt.info.pl
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Strefa płatnego parkowania w Piotrkowie będzie dalej funkcjonować?
Myślenice, Nakło nad Notecią, Częstochowa, 
Pleszew, Tomaszów Mazowiecki, Zgorzelec, 
Opole, Gdynia, Rzeszów, Sochaczew, Piaseczno, 
Racibórz, Płock, Kraków, Piaseczno, Zamość – te  
i inne miasta w Polsce zrezygnowały, na czas 
stanu epidemii, z pobierania opłat w strefach płat-
nego parkowania. Dzięki temu mieszkańcy mogą 
zrezygnować z komunikacji miejskiej na rzecz wła-
snego auta, co oczywiście ma zmniejszyć ryzyko 
zakażenia koronawirusem. 

Od 13 marca zawieszona do od-
wołania została działalność strefy 
płatnego parkowania w pobliskim 
Tomaszowie Mazowieckim. - 
Oznacza to, że kierowcy aut będą 
mogli korzystać z miejsc postojo-
wych bez konieczności wnoszenia 
opłat za postój w strefach – infor-
mują władze tego miasta. - Od tego 
samego dnia zawieszona została 
do odwołania działalność kasy 
biletowej w SPP, biuro również 
jest nieczynne.

W Szczecinie strefa nie funk-
cjonuje, ale nie dlatego, że radni 
podjęli taką decyzję, ale z powo-
du... absencji wśród kontrolerów. 

Jakie argumenty miały władze 
Zamościa likwidując swoją SPP? 
- Nie chcemy w ten sposób za-
chęcać do wychodzenia z domu 
i przemieszczania się, proszę 
tego w ten sposób nie odbierać. 
Wstrzymanie poboru opłat za 
postój podyktowane jest ko-
niecznością zminimalizowania 

narażania zdrowia zarówno 
mieszkańców, jak i pracowników 
obsługujących strefy płatnego 
parkowania w mieście – argu-
mentowali urzędnicy Zamościa 
(zyciezamoscia.pl). 

Co z piotrkowską strefą? Ob-
szernej odpowiedzi na to pytanie 
udziela Biuro Prasowe Urzędu 
Miasta w Piotrkowie, zaczynając 
od wyliczenia działań władz 
miasta, mających na celu zmini-
malizowanie zagrożenia wirusem 
z Chin. - Zgodnie z dyrektywami 
i wytycznymi rządowymi miasto 
koncentruje się na działaniach 
wynikających z dokumentów 
przekazywanych przez wojewodę. 
Ponadto skupiamy się na zapew-
nieniu bezpieczeństwa miesz-
kańcom naszego miasta, w tym 
klientom magistratu i miejskich 
jednostek. Utrzymujemy w jak 
najlepszym stanie sanitarnym 
nasze ulice, skwery oraz miejsca 
użyteczności publicznej – wylicza 

Jarosław Bąkowicz z piotrkow-
skiego magistratu. - Prowadzimy 
nie tylko działania prewencyjne, 
ale wspieramy także szpitale funk-
cjonujące na terenie miasta (szpital 
wojewódzki przy ul. Rakowskiej 
i Powiatowe Centrum Matki  
i Dziecka przy ul. Roosevelta). 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo 
personelu zakupimy dla tych 
placówek maski i kombinezony. 
Przeznaczyliśmy także 100 tys. zł 
na zakup respiratorów dla szpitala 
wojewódzkiego, które będą mogły 
być wykorzystywane zarówno 
w karetkach, jak i na oddziale. 
Zaznaczamy, że magistrat jest 
także w stałym kontakcie z sane-
pidem i w przypadku pojawienia 
się dodatkowych wytycznych  
- w związku z rozszerzaniem się 
epidemii - jesteśmy przygotowani, 
aby niezwłocznie podjąć dodat-
kowe działania wskazane przez 
służby sanitarne. Warto podkre-
ślić, że mieszkańcy, załatwiając 
sprawy w mieście, często korzy-
stają z prywatnego transportu. 
Urząd informuje, że celem podsta-
wowym utworzenia stref płatnego 
parkowania było i jest umożliwie-
nie jak największej liczbie lud-
ności korzystania z tych miejsc 
poprzez rotację samochodów.  
- A rotacja w obecnej sytuacji 
wydaje się niezbędna – dodaje J. 
Bąkowicz. - Nasze parkometry są 
systematycznie odkażane. Jed-
nakże i w tym przypadku należy 
zachować standardowe środki 
ostrożności tak, jak w przypadku 
wprowadzania kodu PIN w banko-
macie czy przy dokonywaniu płat-
ności kartą płatniczą w sklepie, 
bądź podczas otwierania jakich-
kolwiek drzwi. Zapłatę za postój 

Pomimo ograniczeń, wynika-
jących z zaleceń służb sanitarnych 
w związku z koronawirusem, 
placówki ZUS na bieżąco realizują 
wypłaty świadczeń. - Chciała-
bym uspokoić naszych świadcze-
niobiorców, a w szczególności 
emerytów i rencistów, a także 
pracowników i pracodawców. 
Wypłaty wszelkich świadczeń są 
realizowane na bieżąco i zgodnie 
planem. Nie ma powodów do obaw 
– podkreśla prof. Gertruda Uściń-
ska, prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

– Nie są zagrożone również 
wypłaty trzynastek. Całkowity 
koszt dodatkowego rocznego 
świadczenia to prawie 12 mld 
zł. Trzynastki będą wypłacane  
„z urzędu”, nie będzie więc trzeba 
składać wniosków. Większość 
osób otrzyma je wraz z kwietnio-
wą emeryturą lub rentą. Trzynaste 
świadczenie będzie przysługiwało 
osobom, których prawo do eme-
rytury lub renty istniało 31 marca 
2020 r. – dodaje profesor.

Zakład na bieżąco wypła-
ca nie tylko emerytury i renty, 
ale również inne świadczenia,  
w tym np. zasiłek pogrzebowy, 
opiekuńczy, czy chorobowy. Bez 
zakłóceń ZUS wypłaca także 

ZUS: wypłaty rent i emerytur realizowane na bieżąco

można uiścić zupełnie zdalnie 
za pomocą aplikacji moBilet, co 
w 100% wyeliminuje możliwość 
zakażenia podczas korzystania 
ze strefy płatnego parkowania. 
Pracownicy SPP ograniczają kon-
takt z petentami do niezbędnego 
minimum, zachowując maksimum 
środków bezpieczeństwa, unikając 
kontaktu bezpośredniego. Odno-

sząc się do samego parkowania, 
jest wielce prawdopodobne, że za-
wieszenie opłat w strefie płatnego 
parkowania spowoduje mniejszą 
rotację samochodów w strefie,  
a co za tym idzie trudności ze 
znalezieniem wolnego miejsca.

Przedstawiciel Urzędu Mia-
sta zwraca też uwagę na aspekt 
formalno-prawny. Obsługą stre-

fy płatnego parkowania zajmuje 
się firma zewnętrzna, wyłoniona  
w drodze przetargu, z którą Urząd 
ma podpisaną umowę. - Zawie-
szenie opłat w strefie płatnego 
parkowania spowodowałoby po-
zbawienie dochodów tej firmy, 
co naraziło by miasto na skutki  
prawne z ich strony – dodaje przed-
stawiciel magistratu.                   /as

Renty i emerytury będą wypłacane w terminach płatności bez opóźnień. Placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizują 
obowiązki wynikające z przepisów prawa. Bezpieczne są również wypłaty trzynastych emerytur.

zwaloryzowane emerytury i ren-
ty. Od marca podwyżki objęły 
ponad 8 mln świadczeniobiorców. 
Koszt tegorocznej waloryzacji rent  
i emerytur to 9,2 mld zł.

ZUS przypomina
W środę (18 marca) ZUS 

wzmocnił swoją infolinię i urucho-
mił trzy nowe numery telefonów 
obsługiwanych przez ekspertów. 
Klienci mogą dzwonić na dodatko-
we numery telefonów, pod którymi 
pracownicy Zakładu odpowiadają 
na pytania w najważniejszych 
aktualnie sprawach. Pod trzema 
dodatkowymi numerami telefonu 
pracownicy ZUS dyżurują w dni 

robocze (od poniedziałku do piąt-
ku) w godzinach 7–15.

Dzwoniąc pod numer 22 290 
87 01, każdy może uzyskać infor-
macje na temat obsługi w sprawie 
świadczeń z powodu poddania 
się kwarantannie lub izolacji,  
a  t a k ż e  n a  t em a t  o b s ł ug i  
w sprawie zasiłków opiekuń-
czych na czas opieki nad dziec-
kiem w związku z zamknięciem 
ż łobka ,  k lubu dz iec ięcego, 
przedszkola lub szkoły.

Drugi uruchomiony numer 22 
290 87 02 to obsługa w sprawie 
wsparcia dla przedsiębiorców,  
a trzeci - 22 290 87 03 to obsługa 

w sprawie odwołanych badań le-
karskich i rehabilitacji leczniczej.

Nadal działa również ogólna 
infolinia ZUS pod numerem 22 
560 16 00. Konsultanci obsługują 
ją w godzinach 7-18 w dni robocze.

Pytania do ZUS można wy-

syłać również mailem na adres 
cot@zus.pl. Wysłanie pytania jest 
także możliwe po zalogowaniu do 
naszej Platformy Usług Elektro-
nicznych.

We wszystkich placówkach 
ZUS przygotowano dla klien-

tów wyodrębnione strefy, w któ-
rych można samodzielnie złożyć 
wnioski, bez kontaktu osobistego  
z pracownikami Zakładu. Takie 
rozwiązanie ma na celu zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa i obsługę 
spraw w sposób niezakłócony.

Reklama w mediach 
regionalnych

tel.  511 29 29 20

fot. pakwi

AUTOREKLAMA
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16 marca 2020
Bronisław Szczepanowski

71 lat 

17 marca 2020
Marek Nowicz

22 lata 

17 marca 2020
Wiesława Derewęda

były pracownik PSS Społem
wieloletni funkcjonariusz  

Komendy Miejskiej  
PSP w Piotrkowie 

62 lata

17 marca 2020
Wanda Wojciechowska

długoletni pracownik poczty 
86 lat 

17 marca 2020
Mirosława Bartczak

z domu Różycka
89 lat 

18 marca 2020
Jacek Gajda 

52 lata 

18 marca 2020
Barbara Pusz

z domu Kopińska
83 lata

18 marca 2020
Teodozja Magdalena Kasprzak

z domu Amrozik 
wieloletni pracownik WKTS 

Piotrków
72 lata

19 marca 2020
Czesław Pisiałek

75 lat 

19 marca 2020
Wojciech Burzyński 

76 lat 

20 marca 2020
Elżbieta Jarocka

z domu Ostalec
74 lata

21 marca 2020
Danuta Ogłozińska

z domu Idzior
72 lata 

22 marca 2020 
Anna Ryszka
z domu Lauks

były pracownik Urzędu Miasta 
w Piotrkowie

59 lat 

Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 3

tel. 508 119 966
      502 550 088
fax.44 647 32 86

Całodobowe i kompleksowe usługi pogrzebowe i kremacyjne, 
wypłata zasiłku pogrzebowego ZUS, KRUS na miejscu

Faktem jest, że inflacja w lu-
tym wyniosła 4,7% i była najwyż-
sza od 8 lat. Najbardziej dotykają 
nas wzrosty cen podstawowych 
produktów np. pieczywa i mięsa. 

Bat na spekulantów 
Są tacy, dla których stan epidemii stanowi okazję do 
zarobku. Zarobku na strachu przed podwyżkami cen.

Pojawiły się pytania: czy podwyż-
ki mają ekonomiczne podstawy  
i po prostu są uzasadnione? - Nie 
zawsze tak jest, dlatego sprawą 
zainteresował się Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
- mówił w radiowym Maglu Bar-
tłomiej Krasiński, miejski rzecz-
nik konsumentów w Piotrkowie.  
- W wielkim skrócie: UOKiK 
bierze pod lupę tych, którzy wy-
korzystują epidemię i podnoszą 
ceny. Stosowne propozycje mają 
się znaleźć w tzw. specustawie. 
Urząd stworzy nowy mechanizm 
kar finansowych, które będzie 
można nałożyć na przedsiębior-
cę drenującego portfele swoich 
klientów. Chodzi na przykład  

Pożegnanie 

Krystyny Porczyńskiej
Krysiu, byłaś zawsze uśmiechnięta  

i optymistyczna.
Taką Ciebie zapamiętam.

Odeszłaś w ciszę, spokój i ukojenie.
Żegnaj, spoczywaj w pokoju

Marylka Niebrzydowska

- Wszyscy jesteśmy teraz przed 
wielkim testem społecznej od-
powiedzialności. Lekarze, pie-
lęgniarki, farmaceuci, policja, 
wojsko i wiele innych zawodów 
każdego dnia zdają najtrudniej-
szy egzamin w życiu. Jednakże 
pomoc honorowych dawców krwi 
jest niezastąpiona – wskazano 
w informacji zamieszczonej na 
stronie Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie.

Jest tam apel, by zgłaszać się 
do centrów na terenie kraju, krew 
jest teraz bardzo potrzebna. - To 
czas mądrych wyborów i decyzji. 

Apel do honorowych dawców o oddawanie krwi 
Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania
Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania. Stąd 
apel, by w miarę możliwości honorowi dawcy krwi nie rezygnowali z jej oddawania.

Dlatego oddaj krew i przyłącz się 
do tych, którzy w tym trudnym 
czasie pozostają na służbie czło-
wiekowi – głosi apel.

Szczegóły, gdzie można to 
zrobić, dostępne są w internecie. 
Warto to sprawdzić, bo część 
oddziałów terenowych centrów 
została zamknięta lub przeszła na 
mobilny system poboru (ambulans 
przy szpitalu).

O gotowości wojska do wspar-
cia w uzupełnianiu strategicznych 
zasobów krwi zapewnił kilka dni 
temu minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak. Szef MON 
poprosił żołnierzy o przyłączenie 

się do akcji honorowego krwio-
dawstwa. Zbiórka jest dobrowol-
na, i jak akcentował, realizowana 
z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa.

Krew i jej składniki podawane 
są głównie osobom, które utraciły 
własną krew w wyniku wypadku 
albo zabiegu operacyjnego, oso-
bom z zaburzeniami krzepnięcia, 
po oparzeniach i urazach, a także 
m.in. pacjentom z nowotworami, 
w trakcie i po chemioterapii.

Potrzebne są wszystkie grupy 
krwi, bo istnieją biorcy o różnych 
grupach. Najbardziej, z użytecz-
nego punktu widzenia, deficyto-
wa jest krew grupy zero, mająca 
ujemne Rh, ponieważ w nagłych 
wypadkach, przy braku krwi wła-
ściwej grupy, można ją przetoczyć 
każdemu bez ryzyka odrzucenia 
przez biorcę. Jest to jednak jedna 
z najrzadziej występujących grup 
krwi – ma ją ok. 7% Polaków.

Mimo trwających intensyw-
nych badań nad wytworzeniem 
syntetycznej krwi z embrional-
nych komórek macierzystych do-
tychczas nie udało się naukowcom 
opracować metody pozwalającej 
na wyprodukowanie krwi w wa-
runkach laboratoryjnych. Dlatego 
tak ważne jest oddawanie krwi.

Dawcą mogą być osoby między 
18. a 65. rokiem życia, ważą-
ce co najmniej 50 kilogramów,  

u których w ciągu ostatnich sze-
ściu miesięcy nie wykonywano 
akupunktury, tatuażu, przekłucia 
uszu lub innych części ciała; 
które nie miały wykonywanych 
zabiegów operacyjnych, endosko-
powych i innych diagnostycznych. 
np. gastroskopii czy laparosko-
pii, oraz nie były leczone krwią  
i jej składnikami. Szczegółowy 
wywiad przed pobraniem krwi 
wyklucza osoby, które nie mogą 
jej oddawać.

Eksperci zalecają, by odda-
wać krew, gdy jesteśmy zdrowi, 
wyspani i wypoczęci. Dawcy nie 
mogą brać leków, z wyjątkiem 
środków antykoncepcyjnych. 
Przed przyjściem do centrum 
krwiodawstwa należy zjeść lekko-
strawny posiłek i wypić ok. dwóch 
litrów krwi. Niewskazane jest 
przychodzenie na czczo. By zostać 
dawcą trzeba mieć przy sobie 
dokument ze zdjęciem, najlepiej 
dowód osobisty. Przed oddaniem 
krwi należy ograniczyć palenie 
papierosów i nie pić alkoholu, 
również w dniu poprzedzającym 
oddanie krwi.

Od jednej osoby jednorazowo 
pobiera się 450 ml pełnej krwi, 
co trwa zwykle od pięciu do 
ośmiu minut. Należy do tego jed-
nak doliczyć czas konieczny do 

wypełnienia ankiety, rejestrację, 
badanie i wywiad lekarski. Całość 
trwa zwykle ok. 40-60 minut.  
W ciągu roku kobiety mogą odda-
wać krew metodą konwencjonalną 
nie częściej niż cztery razy (po 
450 ml), mężczyźni zaś – maksy-
malnie sześć.

Krew jest badana po oddaniu, 
m.in. pod kątem stężenia hemo-
globiny i wartości hematokrytu, 
ewentualnego zakażenia wirusem 
HIV czy zapalenia wątroby typu 
B i C. Określana jest również 
grupa krwi.

Eksperci zaznaczają, że od-
dawanie krwi nie uzależnia i nie 
zmienia procesu tworzenia krwi 
w organizmie, a wszelkie inne 
opinie krążące na ten temat nie 
mają podstaw naukowych.

Po pobraniu krew zostaje pod-
dana preparatyce, która polega 
przede wszystkim na rozdzieleniu 
jej na składniki. Aby przyspieszyć 
rozdział, preparuje się ją w spe-
cjalnych wirówkach. Wirowanie 
umożliwia rozdzielenie krwi na 
trzy frakcje: koncentrat krwinek 
czerwonych, osocze i tzw. kożu-
szek leukocytarno-płytkowy, któ-
ry służy do uzyskania koncentratu 
krwinek płytkowych.

Katarzyna Lechowicz-Dyl  
i Danuta Starzyńska-Rosiecka/PAP

o nieuzasadnione podbijanie cen 
żywności. Urząd nie będzie też już 
musiał uprzedzać o kontroli na co 
najmniej siedem dni przed wizytą. 
Od kilkunastu dni obserwuje-
my nagły wzrost cen niektórych 
produktów. Zdarza się, że sklep 
ukrywa ich prawdziwe ceny, by 
zarobić na niezorientowanych 
klientach. O takich przypadkach 
można informować mailowo na 
adres: monitoring@uokik.gov.pl.

Przez epidemię większość to-
warów i usług podrożała, ale aby 
się jakoś pocieszyć, odnotujmy też 
spadki cen. Staniało np. paliwo. 
Szkoda tylko, że nie bardzo jest 
dokąd jechać.

MC
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Lew
Opozycyjna koniunkcja Marsa z Saturnem może przynieść Wam 

nieprzyjemne poczucie bycia tłamszonym i ograniczanym. Szczególnie silnie 
odczują to Lwy urodzone w pierwszych dniach znaku. Ich ambicje i potrzeba 

osobistego rozwoju raptownie rosną, domagając się zaspokojenia. Konflikt z przełożonym 
albo którymś z rodziców staje się nieuchronny. Na ich nieustępliwość odpowiecie dziecinnym 
uporem i nieodpowiednim zachowaniem. Jest to dla Was okres intensywnych zmagań z samym 
sobą i rygorami, jakim poddaje nas życie.

Panna
Najbliższy tydzień to dla Panien czas wytężonej pracy. Może dokuczać 

Wam przemęczenie, bowiem na Wasze barki złożono zbyt wiele obowiąz-
ków. Pomimo braku spektakularnych sukcesów, Wasze sprawy zawodowe 

posuwają się jednak powoli do przodu. Momentem krytycznym będzie astrologiczne spotkanie 
ognistego Marsa z kościstym i zimnym Saturnem przypadające w sektorze zdrowia Waszego 
horoskopu, które może zaowocować poważną kontuzją, na przykład zwichnięciem albo 
złamaniem kończyny. Dotyczy to także dzieci.

Waga
W nadchodzącym tygodniu Wasza astrologiczna patronka, planeta 

Wenus, obdarzy wyjątkową uwagą Jowisza i Plutona w Koziorożcu, a jej 
wpływ na życie Wag będzie już wyraźnie odczuwalny. Drobne sprawy dnia 

codziennego będą Wam szły sprawniej i dawały więcej przyjemności, zaś stosunki z innymi 
ludźmi nabiorą ciepła i wzajemnego zrozumienia. Stałe związki przeżyją letni renesans uczuć 
i namiętności. Na pewne niebezpieczeństwo narażone są jednak osoby młode i niedoświad-
czone, odkrywające dopiero świat erotycznych przeżyć.

Skorpion
Przed Wami jeden z lepszych tygodni w tym roku. Harmonijny aspekt 

Jowisza do Wenus w sektorze partnerstwa Waszego horoskopu sprawi, że 
nawet najbardziej opanowane Skorpiony przez kilka dni będą kompletnie 

niepoczytalne. Powód tego jest zupełnie banalny: Miłość. Nie powinno to nikogo dziwić, 
ponieważ serca Skorpionów zawsze szaleją na wiosnę. Wpływ Jowisza i Wenus zwiastuje nie 
tylko spełnienie miłosnych pragnień, ale i pełne zaspokojenie Waszych ambicji zawodowych. 
Fortuna sprzyja Wam również w grach losowych.

Baran
Przed Wami tydzień wielkich wyzwań i nowych możliwości. Dobroczynne 

aspekty pięciu planet przemierzających właśnie sektory kariery zawodowej  
i finansów horoskopu Barana nieoczekiwanie stworzą szanse na zrealizowanie 

ważnych dla Was planów i zamierzeń. Będzie to jednak wymagało wielkiego osobistego zaangażo-
wania, niezwykłej aktywności oraz szybkiego podejmowania odważnych, męskich decyzji. Uważajcie 
zatem, abyście zapatrzeni w swój cel, nie stracili z oczu innych, istotnych spraw. Przystępujecie do 
bezpardonowej walki. Mogą na tym ucierpieć Wasze związki i przyjaźnie.

Byk
Dzięki harmonijnemu oddziaływaniu Wenus w znaku Byka do Jowisza 

macie przed sobą kilka dni niczym niezmąconego spokoju i szczęścia. Wasze 
zalety i osobisty urok będą mogły teraz rozbłysnąć pełnym blaskiem. 

Reakcja innych ludzi będzie natychmiastowa. Poczujecie się lubiani, kochani, podziwiani, 
co zasili Was pozytywną energią. Sprawy finansowe i administracyjne dadzą się bez trudu 
uporządkować. Wiele radości sprawią Wam także Wasi bliscy. Każdy z nich dorzuci jakąś 
dodatkową przyjemność do puli rodzinnego zadowolenia.

Bliźnięta
Obecny układ gwiazd wzmaga w Was kompleksy i zahamowania 

całkiem  nietypowe dla osób spod znaku Bliźniąt. Budzi w Waszych sercach 
nieufność i podejrzliwość co do motywów postępowania innych ludzi. Podczas 

tego rzadkiego aspektu może Wam przyjść do głowy pomysł, który – przy próbie wcielenia 
go w życie – okaże się zupełnym niewypałem. Jeśli planujecie w tym tygodniu podróż, lepiej 
ją będzie odłożyć na kilka dni. Zagrożone są także Wasze finanse. Podczas koniunkcji Marsa 
i Saturna niejeden bogacz stracił dorobek całego życia.

Rak
Raki, za sprawą „gorących” aspektów Wenus do Jowisza i Plutona, będą 

w tym tygodniu wieść prym wszędzie, gdzie tylko się pojawią. Bez pardonu 
wykorzystujecie dany Wam przez boginię miłości wyjątkowy osobisty czar 

i nieodparty wdzięk. Inni ludzie są Wami zauroczeni, zafascynowani oraz pełni podziwu dla 
tych cech Waszego wyglądu i zachowania, których sami nie posiadają. Natomiast niedostatek 
planet w znakach żywiołu Powietrza może u Was wywołać przejściowe trudności w adaptacji 
do nowych sytuacji życiowych.

HOROSKOP                                                                                                                     25 - 31 marca 2020

SprawdŸ swój horoskop dzienny!   Wyœlij SMS pod numer 71601, wpisuj¹c has³o HOROSKOPTT, a po nim datê urodzin DD.MM.RRRR.
Koszt SMS-a 1 z³ + 23% VAT.

Strzelec
Przed Strzelcami czas przeznaczony na rozpoczęcie i zakończenie dużych 

przedsięwzięć, takich jak zakupy nieruchomości i długofalowe inwestycje. 
Stanowić one będą ukoronowanie Waszej odwagi, zdecydowania i siły woli. 

Pora też na wyznaczenie celów zawodowych i osobistych na kolejne lata. Jowisz, Saturn  
i Pluton w dobroczynnych aspektach do innych planet zapewniają Wam nie tylko siłę przebicia, 
ale i stalowy pancerz, chroniący przed ciosami. Macie teraz wyjątkowe poczucie mocy, ale nie 
zapominajcie, że umiar jest zawsze wskazany.

Koziorożec
Jowisz w Koziorożcu, Wenus w Byku to dla Koziorożców sprawdzony 

przepis na spełnioną i piękną Miłość. Jeśli macie się zakochać, zaręczyć czy 
pobrać, to tylko teraz. Możliwe są także większe wygrane w grach losowych. 

Tak wspaniałe aspekty nieprędko się powtórzą. Na szczególną łaskę gwiazd mogą liczyć 
zwłaszcza Koziorożce urodzone w połowie stycznia. Dla artystów i osób związanych z show 
biznesem trudno nawet wymarzyć sobie lepszy czas. Także Wasze podróże, te dłuższe  
i krótsze, będzie można zaliczyć do wyjątkowo udanych.

Wodnik
Prawie przez cały nadchodzący tydzień w znaku Wodnika utrzyma się 

rzadka koniunkcja Marsa i Saturna. Ten niekorzystny aspekt działa niczym 
pedały gazu i hamulca przyciśnięte jednocześnie. Wielki nakład pracy  

i energii, a efekt mizerny. Walcząc z zewnętrznymi ograniczeniami, wyczerpujecie swoją siłę 
psychiczną i fizyczną. Choć aspekt ten u każdego objawi się inaczej, wszyscy będą zmuszeni 
stawić czoła konkretnym, poważnym problemom. Niezmiernie łatwo teraz o wypadki. Grożą 
Wam zranienia, stłuczenia, urazy kości... oraz samochodowe stłuczki.

Ryby
Ryby, za sprawą „gorących” aspektów Wenus do Plutona i Jowisza, będą 

w tym tygodniu wieść prym wszędzie, gdzie tylko się pojawią. Bez pardonu 
wykorzystujecie dany Wam przez boginię miłości wyjątkowy osobisty czar  

i nieodparty wdzięk. Inni ludzie są Wami zauroczeni, zafascynowani oraz pełni podziwu dla 
tych cech Waszego wyglądu i zachowania, których sami nie posiadają. Natomiast niedostatek 
planet w znakach żywiołu Wody i słaba pozycja Merkurego mogą u Was wywołać przejściowe 
trudności w adaptacji do nowych warunków.

25marca Imieniny obchodzą: Ireneusz, Maria, Mariola Dzień Czytania Tolkiena, Dzień Świętości Życia, Międzynarodowy Dzień Gofra

Krzyżówka Tygodnia



25 marca 2020 r.  
tel. e-mail:44 732-66-77, redakcja@tt.info.pl

10

- Nie ma zgody na nieuzasad-
nione podwyżki cen żywności  
– stwierdził Ardanowski odnosząc 
się do sygnałów o podwyższa-
niu cen niektórych produktów 
żywnościowych. Jego zdaniem, 
spekulowanie cenami żywności  
i wykorzystywanie sytuacji spo-
wodowanej pandemią jest podłe, 
nieetyczne i zasługuje na potępienie.

Według resortu rolnictwa,  
w tej chwili obserwuje się wzrost 
cen mięsa drobiowego i produktów 
mleczarskich. - Ceny żywno-
ści płacone za surowce rolne są 
jednymi z niższych w Europie  
i podwyżki cen w sklepach nie 
są spowodowane przez rolników. 
Polska należy do państw o dużym 
potencjale produkcji rolnej, tak 
dużym, że musimy eksportować, 
aby rolnictwo mogło się rozwijać. 
Nieuczciwi kontrahenci, którzy 

Podwyżki cen żywności nieuzasadnione
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski 
uważa, że nie ma powodów do wzrostu cen żyw-
ności. W Polsce surowce rolne są tanie i jest ich 
pod dostatkiem. Nieuzasadnione podnoszenie 
cen produktów spożywczych jest działaniem na 
szkodę obywateli i naszego państwa - podkreśla 
szef resortu.

chcieliby mniej płacić rolnikom, 
chcą jednocześnie zarobić pod-
wyższając ceny - argumentuje 
minister.

- Żywności mamy pod dostat-
kiem, a zakłady przetwórstwa 
rolno-spożywczego nieprze-
rwanie pracują. Chwilowe braki  
w zaopatrzeniu spowodowane były 
wzmożonymi zakupami, których 
nie przewidzieli handlowcy - tłu-
maczy Ardanowski i dodaje, że 
braki towarów uzupełniane są na 
bieżąco.

Inspekcja Handlowa oraz 
Urząd Ochrony konsumenta  
i Konkurencji będą sprawdzać 
zmiany cen żywności w sklepach 
i w przypadku nadużyć nakładać 
sankcje karne - zapowiedział 
Ardanowski.

Anna Wysoczańska/PAP

Przedsiębiorcy, którzy z powo-
du epidemii koronawirusa mają 
problemy, z opłatą bieżących skła-
dek lub należności, które wynikają 
z zawartej już z ZUS umowy  
o rozłożenie zadłużenia na raty 
bądź odroczenia terminu płatno-
ści, mogą skorzystać z uproszczo-
nych form pomocy:

- odroczenia o 3 miesiące ter-
minu płatności składek za okres od 
lutego do kwietnia 2020 r.,

- zawieszenia na 3 miesiące 
realizacji umowy zawartej z ZUS, 
w której termin płatności rat bądź 
składek wyznaczono w okresie 
od marca do maja 2020 r., i tym 
samym wydłużyć o 3 miesiące 
termin realizacji zawartej umowy.

By skorzystać z pomocy, na-
leży złożyć odpowiedni wniosek  
w tej sprawie:

- wniosek dla osób nieprowa-
dzących pełnej księgowości albo

- wniosek dla osób prowadzą-
cych pełną księgowość

Wniosek można przesłać elek-
tronicznie za pośrednictwem 
portalu Platformy Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS, złożyć  
w skrzynce dostępnej w placówce 
lub wysłać pocztą. 

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi 
pełną księgowość, do wniosku 
musi dołączyć sprawozdanie fi-
nansowe (bilans, rachunek zysków 
i strat, sprawozdanie o przepły-
wach pieniężnych) za 2018 lub 
2019 r. (skany dokumentów można 
dołączyć do wniosku w portalu 

ZUS pomoże przedsiębiorcom w trudnej sytuacji
Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przed-
siębiorców w związku z występowaniem w Polsce epidemii koronawirusa.

PUE ZUS, jeśli zapisze się je 
wcześniej na dysku komputera.)

- We wniosku należy wskazać, 
w jaki sposób epidemia koro-
nawirusa wpłynęła na sytuację 
finansową firmy i brak możliwości 
opłacenia w terminie należności. 
Ulgi będą udzielane w ramach 
pomocy de minimis. Przedsię-
biorca będzie musiał więc złożyć 
dodatkowe dokumenty dotyczące 
pomocy publicznej – mówi Moni-
ka Kiełczyńska, regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS województwa 
łódzkiego.

Jeżeli Zakład pozytywnie 
rozpatrzy wniosek, wyśle umowę 
wraz z dokumentami dotyczącymi 
pomocy publicznej na wskazany 
przez przedsiębiorcę adres e-mail 
lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca  
nie wskaże Zakładowi adresu 
mailowego). Po otrzymaniu do-
kumentów należy je przejrzeć  
i podpisać w odpowiednich miej-
scach. Podpisane dokumenty 
trzeba przekazać z powrotem do 
ZUS. Można złożyć je w skrzynce 
dostępnej w  placówce ZUS lub 
przesłać pocztą.

Ważne!
Z uwagi na zagrożenie epi-

demiczne podpisane dokumenty 
można wysłać do ZUS w postaci 
skanu na adres e-mail oddziału 
ZUS i na tej podstawie ZUS udzieli 
ulgi. Jednak przedsiębiorca będzie 
musiał wysłać do Zakładu również 
papierowe oryginały dokumentów 
najpóźniej w ciągu 14 dni liczo-

nych od dnia zakończenia stanu 
epidemicznego. Jeśli dokumenty 
nie zostaną przekazane  w formie 
papierowej do ZUS, Zakład uzna, 
że umowa nie została zawarta. To 
spowoduje naliczenie odsetek od 
należności objętych umową. 

Ważne!
Jeżeli z analizy dokumentów 

będzie wynikało, że w okresie 
ostatnich 3 lat wielkość otrzyma-
nej przez wnioskującego pomocy 
publicznej de minimis przekroczy-
ła 200 tys. euro, ZUS nie będzie 

mógł udzielić ulgi.
Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sy-

tuacja finansowa przedsiębiorcy 
nie ulegnie poprawie, będzie mógł 
wystąpić z wnioskiem o renego-
cjację zawartej umowy.

Więcej informacji lub po-

moc związaną z wypełnieniem 
dokumentów można uzyskać  
u doradcy ds. ulg i umorzeń. Wy-
kaz numerów telefonów i adresów 
mailowych oddziałów znajduje 
się na stronie zus.pl. w zakładce 
firmy, ulgi i umorzenia.
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W piątek 20 marca premier 
Mateusz Morawiecki poinformo-
wał podczas konferencji prasowej 
o wprowadzeniu w Polsce stanu 
epidemii. Lekcje w szkołach zo-
stały wstrzymane do świąt wiel-
kanocnych, czyli do 12 kwietnia. 
Wcześniej szef MEN mówił, że 
aby ogłosić powrót do szkół, 
musiałaby wygasnąć choroba 
COVID-19 i zagrożenie zakaże-
niem koronawirusem. Na pyta-
nie, czy egzamin ósmoklasisty 
może być w tym roku odwołany 
(ma się odbyć 21 - 23 kwietnia), 
stwierdził, że różne możliwo-
ści są brane pod uwagę. - Na 
razie nie wiemy, na ile będzie 
ewentualnie przesunięty okres 
zawieszenia tradycyjnej dzia-
łalności edukacyjnej. Na razie 
przy tych terminach, które są, 
nie ma żadnego zagrożenia dla 
tego, aby egzamin ósmoklasisty 
odbył się w terminie - powiedział 
szef MEN.

Dopytywany, czy możliwe 
jest zastąpienie egzaminu ósmo-
klasisty konkursem świadectw, 
odpowiedział, że jest to jeden  
z wielu wariantów, który jest 
możliwy. - Trzeba wziąć pod 
uwagę, że wystawianie ocen 
byłoby po długim okresie zdal-
nego nauczania lub innej formy 
nauczania przyjętej w szkole. 
Wówczas ta ocena nie wiem, 
czy byłaby tak miarodajna, jak 
te oceny, które są wystawiane 

Uczniowie dowiedzą się, co z egzaminem ósmoklasisty 
co najmniej na tydzień przed planowanym terminem
Uczniowie dowiedzą się, co z egzaminem ósmoklasisty co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jego przeprowadzenia - powiedział w czwar-
tek (19.03) minister edukacji Dariusz Piontkowski. Dodał, że brane są pod uwagę różne scenariusze, m.in. zastąpienie egzaminu konkursem świadectw.

w tradycyjny sposób – zauważył 
Piontkowski.

Jak poinformował, na razie 
nie ma możliwości zdalnego 
przeprowadzenia egzaminu, choć 
zważywszy na szybki rozwój 
sytuacji nie można tego wyklu-

czyć. - To, co zakładaliśmy, że 
się wydarzy za kilka lat, czy mie-
sięcy, musimy wdrażać w ciągu 
zaledwie kilku dni. Być może bę-
dziemy się zastanawiać nad jakąś 
wersją elektroniczną egzaminu, 
ale na razie żadna decyzja w tej 

sprawie nie zapadła - podkreślił 
minister. Doprecyzował, że jest 
to rozwiązanie warunkowe, bo 
nie wiadomo, czy każdy uczeń 
będzie gotowy do tego, by sprzę-
towo i technicznie uczestniczyć 
w takim egzaminie.

Na pytanie, na ile dni przed 
egzaminem uczniowie będą 
wiedzieli, czy egzamin się odbę-
dzie i w jakiej formie, odparł, że 
resort edukacji będzie się starał 
zachować dłuższy termin, żeby 
nie odbyło się to z dnia na dzień. 

- Co najmniej kilka dni wcześniej 
będzie to wiadomo, co najmniej 
tydzień jak sądzę - powiedział 
szef MEN.

Minister pytany o organizację 
zdalnego nauczania poinformo-
wał, że najpóźniej w piątek bę-
dzie gotowe rozporządzenie w tej 
sprawie. Bez niego - jak mówił 
- nauczyciele nie muszą “sys-
tematycznie wykładać swojego 
przedmiotu” online, choć są do 
tego zachęcani, aby zapoznać się 
z nowymi metodami nauczania.

Wskazał, że głównym źró-
dłem, na k tórym będzie się 
opierało zdalne nauczanie, bę-
dzie platforma epodreczniki.
pl, choć nauczyciele będą mieć 
dużą dowolność w korzystaniu  
z zasobów i metod.

- Zdaję sobie sprawę z tego, 
że ta forma nauczania zdalnego 
ma dużo ograniczeń i może bu-
dzić wątpliwości. Ale jesteśmy  
w sytuacji szczególnej i mamy 
dwa wyjścia: albo mówimy nic 
nie robimy, niech uczniowie 
zajmą się sami sobą, albo przy 
użyciu tych narzędzi, które są 
dostępne, próbujemy przynaj-
mniej częściowo realizować ten 
materiał, który w normalnych 
sytuacjach byłby realizowany  
– zaznaczył Piontkowski.

Zajęcia stacjonarne w szko-
łach i przedszkolach zawieszono 
od 12 do 25 marca. 

Karolina Mózgowiec/PAP

Ograniczenie odwiedzin we wszystkich zakładach karnych

Znacząco ograniczono również 
zewnętrzną pracę więźniów z wy-
jątkiem m.in. osób produkujących 
maseczki i kombinezony ochronne 
oraz pracujących w branży spo-
żywczej. Zarządzenie Służby Wię-
ziennej wydane w porozumieniu 
z Państwową Inspekcją Sanitarną 
objęło wszystkie areszty śledcze, 
zakłady karne i ich oddziały 
zewnętrzne.

- W czwartek przed południem 
zakończyła się akcja ogranicza-
nia odwiedzin więźniów, którą 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
i Służba Więzienna rozpoczęły 
w poniedziałek. Celem podej-
mowanych przez nas działań 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom osadzonym oraz funk-
cjonariuszom i pracownikom 
więziennictwa – mówi minister 
Michał Wójcik, odpowiedzialny 

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba 
Więzienna podejmują kolejne działania 
chroniące przed rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa. Od 19 marca obowiązuje 
całkowite ograniczenie wizyt we wszystkich 
zakładach penitencjarnych.

w Ministerstwie Sprawiedliwości 
za więziennictwo.

- Dziękuję funkcjonariuszom 
Służby Więziennej za ich wzorco-
wą postawę. Słowa wdzięczności 
kieruję również pod adresem 
organizacji związkowych działa-
jących w Służbie Więziennej. Od 
początku epidemii ofiarnie wspie-
rają nasze działania – podkreśla 
minister Wójcik.

Dyrektor Generalny Służby 
Więziennej gen. Jacek Kitliński 
zapewnił, że formacja na bieżąco 
monitoruje sytuację i jest w sta-
łym kontakcie z inspektoratami 
sanitarnymi.

Działania zmierzające do ogra-
niczenia odwiedzin więźniów 
były prowadzone przez Służ-
bę Więzienną w porozumieniu  
z Państwową Inspekcją Sanitarną. 
Szczegóły akcji zostały omówione 

w ubiegłym tygodniu, podczas 
spotkania ministra Michała Wój-
cika z Głównym Inspektorem Sa-
nitarnym Jarosławem Pinkasem.

Podobne działania podjęto 
w innych krajach. W zamian 
za ograniczenie wizyt zostaną 
przygotowane rekompensaty dla 

więźniów, m. in. w postaci więk-
szej ilości rozmów telefonicznych 
oraz szerszej możliwości ogląda-
nia telewizji.

Obecnie w 172 więzieniach, 
zakładach karnych i aresztach 
śledczych więzieniach przebywa 
ponad 75 tysięcy osób.
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Gdzie szukać pomocy? Naj-
lepiej zadzwonić do ośrodka po-
mocy społecznej w miejscowości,  
w której mieszkamy. Ośrodki mają 
skupić się na pomocy osobom 
starszym, samotnym, niepełno-
sprawnym - szczególnie potrze-
bującym wsparcia w związku  
z kwarantanną. To one znajdują 
się w najtrudniejszej sytuacji  
i nierzadko nie są w stanie radzić 
sobie same.

Informacje o pot rzebach 
można również przekazać funk-
cjonar iuszom policji, którzy  
w porozumieniu ze służbami sa-
nitarnymi sprawdzają, czy osoba 
poddana kwarantannie przeby-
wa w domu. Oni również mogą 
przekazać informacje do ośrodka 
pomocy społecznej.

Władze zapewniają, że jeśli 
osoba starsza, samotna czy nie-
pełnosprawna, bądź rodzina - nie 
jest w stanie sama zapewnić sobie 
gorącego posiłku lub produktów 
żywnościowych, takiej pomocy 
udzieli gmina.

Wskazano, że posiłki i pro-

Jesteś objęty kwarantanną? 
Sprawdź, jak możesz otrzymać wsparcie
Osoby, które w związku z koronawirusem zo-
stały objęte kwarantanną, szczególnie osoby 
starsze i samotne, powinny pamiętać, że nie 
są pozostawione same sobie – podkreśla 
rządowy portal gov.pl/koronawirus.

dukty żywnościowe będą dostar-
czane przez osoby wyznaczone 
w danej gminie, we współpracy 
z wolontariuszami organizacji 
pozarządowych.

Ośrodki pomocy społecz-
nej współpracują z jednostkami 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Strażą Miejską, Policją, Wojskiem 
Obrony Terytorialnej. Te służby 
także mogą rozwozić posiłki  
i produkty żywnościowe.

Potrzebujesz pomocy psy-
chologa? Zadzwoń do właściwe-
go ośrodka pomocy społecznej  
w swojej gminie bądź powiato-
wego centrum pomocy rodzinie 
w powiecie - radzi portal gov.pl/
koronawirus.

Osoby po leczeniu szpitalnym 
wymagającym choćby czasowego 
wsparcia w postaci usług opie-
kuńczych czy specjalistycznych 
usług opiekuńczych powinny mieć 
usługi przyznane w trybie pilnym.

Kwarantanna nakładana jest 
na osoby zdrowe, które miały 
styczność z osobami zakażonymi 
lub podejrzanymi o zakażenie 

koronawirusem. Nakłada się ją 
na 14 dni.

W czasie kwarantanny nie 
wolno opuszczać wybranego miej-
sca. Należy unikać spotykania się  
z innymi osobami, a jeśli to nie-
możliwe – zachować bezpieczny 
odstęp wynoszący ok. 2 m. Za 
nieprzestrzeganie kwarantanny 
grozi mandat karny w wysokości 
30 tys. zł. 

Katarzyna Lechowicz-Dyl/
PAP 

Tam udzielają pomocy
Zadzwoń!

Urząd Miasta w Piotrkowie apeluje do wszystkich osób, szczególnie 
starszych, o pozostawanie w domach! Jeśli potrzebujecie zrobić za-
kupy lub załatwić jakąś sprawę, skorzystajcie z pomocy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Osoby starsze są szczególnie narażone na konsekwencje zara-
żenia koronawirusem. Poproście bliskich o pomoc w codziennych 
czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie 
spraw urzędowych i pocztowych. Jeśli obok nie ma nikogo bliskiego, 
zwróćcie się do ludzi i instytucji, które w naszym mieście pomagają 
w takich sytuacjach.

MOPR
nr tel 44 733 90 03 (pn. - pt. 7.30 – 15.30)
nr tel. 887 700 557 (pn. - pt. 7.30 – 19.00)

Wolontariusze 
grupy „Widzialna Ręka” 

nr tel 794 522 583
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Malujemy płytki 
kuchenne i łazienkowe

Remont czy to łazienki czy kuchni zazwyczaj jest związany ze zmianą glazury  
i terakoty, co jest i czynnością czasochłonną, jak i wymagającą dużych nakładów 
finansowych, nie mówiąc już o panującym wówczas w naszych domach bałaga-
nie. Z tych powodów wiele osób odkłada jego wykonanie na czas nieokreślony.  
I tutaj mamy dobrą wiadomość. Tym, którzy chcieliby w sposób łatwy i bez zbyt-
niego obciążania domowego budżetu zmienić wygląd swoich kuchni i łazienek  
z pomocą przychodzi seria farb marki Tikkurila dostępna w salonie Meka  
w Piotrkowie.

VOX pomaga urządzić się na wiosnę
Wiosna to idealny czas zarówno na małe zmiany w aranżacji mieszkania, jak i gruntowny remont czterech kątów. W spełnianiu marzeń o nowym wnętrzu 
pomogą Wam eksperci z salonu VOX w Piotrkowie Trybunalskim. Szukacie drzwi, podłóg, systemów ściennych, a może mebli? Trafiliście pod dobry adres.

Premier: zmiany w programie 
Czyste Powietrze mają ograniczyć biurokrację
Zmiany, jakie wprowadzamy w programie Czyste Powietrze, mają ograniczyć biurokrację, by ułatwić 
termomodernizację domów - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji 
prasowej w Radziszowie w gminie Skawina (Małopolskie).

Dom i ogród
Dodatek bezpłatny
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Pierwszy krok w metamorfo-
zie starych kafelków to ich umy-
cie, odtłuszczenie, zmatowienie 
(drobnym papierem ściernym lub 
szlifierką) i oczyszczenie z pyłu. 
Następnie tak przygotowaną gla-
zurę malujemy farbą gruntową 
TIKKURILA OTEX AKVA – to 
produkt, jak pisze producent do 
zadań specjalnych i przestrzeni 
wymagajacych specjalnej przy-
czepności. Co ważne farba ta 
nadaje się również do malowania 
przedmiotów drewnianych (ta-
kich jak okna) i aluminiowych. 
Kolejny krok w renowacji starej 
glazury to nadanie jej wybranego 
koloru. I tutaj do wyboru mamy 
dwa rodzaje farb – zależnie czy 
zmieniamy wygląd kafelków 
w kuchni czy w łazience. Do 
pierwszego z wymienionych po-
mieszczeń polecamy lateksową 
farbę Optiva Semi Matt 20 – jej 
formuła idealnie nadaje się do 
miejsc podatnych na zabrudzenia 
i dużą wilgotność, ponadto nada-

Malujemy płytki kuchenne i łazienkowe
Remont czy to łazienki czy kuchni zazwyczaj jest zwią-
zany ze zmianą glazury i terakoty, co jest i czynnością 
czasochłonną, jak i wymagającą dużych nakładów 
finansowych, nie mówiąc już o panującym wówczas 
w naszych domach bałaganie. Z tych powodów wiele 
osób odkłada jego wykonanie na czas nieokreślony.  
I tutaj mamy dobrą wiadomość. Tym, którzy chcieliby 
w sposób łatwy i bez zbytniego obciążania domowe-
go budżetu zmienić wygląd swoich kuchni i łazienek  
z pomocą przychodzi seria farb marki Tikkurila do-
stępna w salonie Meka w Piotrkowie.

je pomalowanym powierzchniom 
piękne półmatowe wykończenie. 
Z kolei do kuchni jako farbę 
nawierzchniową rekomendujemy 
TIKKURILĘ EVERAL AQUA, 
czyli wodorozcieńczalną akry-
lową emalię o trzech stopniach 
połysku, odporną na wycieranie, 
uderzenia czy nawet promienie 
słoneczne. Co istotne farba ta 
nie chlapie, szybko wysycha i nie 
drażni swoim zapachem. Drugą 
warstwę możemy nakładać po 
4 godzinach. Do malowania 
wszystkimi z wymienionych farb 
zalecamy wałek z gąbki, wtedy 
uzyskamy zarówno gładką, jak  
i pozbawioną smug powierzchnię 
plytek. 

Wszystkie z wymienionych 
farb, jak i barwniki do nich, 
znajdziecie Państwo w naszej hur-
towni. Nasi klienci mogą również 
uzyskać w naszej firmie porady 
dotyczące sposóbu nakładania 
farb, jak i przygotowania podłoża 
do renowacji.

REKLAMA
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Badacze z USA wykazali, 
że nie wszystkie formy natury 
wpływają w równym stopniu na 
ludzki dobrostan. Nie wystarczy 
niewielki skwer czy zielony dach 
– doświadczanie dzikiej przy-
rody jest wyjątkowo ważne dla 
fizycznego i psychicznego zdrowia  
– czytamy w magazynie „Frontiers 
in Sustainable Cities”.

Już wcześniejsze badania 
wskazywały, że natura korzystnie 
wpływa na ludzi, ale te po raz 
pierwszy skupiły się na dzikiej 
wegetacji w miastach. „Z naszego 
badania wynika jasno, że różne 
rodzaje przyrody mają odmienny 
wpływ na ludzi – powiedziała 
główna autorka badania Elizabeth 
Lev, absolwentka szkoły nauk  
o środowisku i lasach na University 
of Washington. – Dziksze obszary  
w miejskich parkach oferują lu-
dziom więcej korzyści”.

Wyniki odnoszą się do większo-
ści miast, choć zespół skoncentro-
wał się na Discovery Park w Seattle, 
obejmującym ponad 200 hektarów  
i znajdującym się 20 minut jazdy 
od centrum. W obliczu presji, z 

Dzika natura niezbędna do przeżycia w mieście
W miarę rozrastania się metropolii i miast na całym 
świecie coraz trudniej jest mieszkańcom tych obsza-
rów uzyskać dostęp do dzikiej przyrody. A okazuje 
się, że właśnie ona ma szczególne znaczenie dla 
naszego samopoczucia – wynika z badań University 
of Washington.

jaką zmagają się tego typu miejsca  
w metropoliach z rozrastającymi się 
populacjami, władze parku poprosi-
ły naukowców, aby sprawdzili, które 
elementy krajobrazu są dla gości 
najważniejsze.

Przepytano kilkuset gości  
o wrażenia z obcowania z natu-
rą w Discovery Park, a na-
stępnie pogrupowano je na 
kategorie. Wśród nich najczęściej 
wskazywane były: kontakt z dziką 
przyrodą, chodzenie brzegiem zbior-
nika wodnego, patrzenie na widoki  
i podążanie wytyczonym szla-
kiem. Dodatkowo sprawdza-
no,  czy relatywna dzikość 
parku była istotna dla gości. Prawie  
w każdym przypadku ta dzikość - ob-
jawiająca się m.in. dużą różnorodno-
ścią roślin, obecnością starych drzew, 
dużymi przestrzeniami, a także 
wrażeniem odcięcia się od cywiliza-
cji - była dla odwiedzających ważna.

Naukowcy mają nadzieję, że 
wyniki ich badania ułatwią wła-
dzom miast podejmowanie decyzji 
odnośnie zarządzania parkami  
i terenami naturalnymi. (PAP)

mrt/ agt/
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“Nasz nowy, wzmocniony pro-
gram Czyste Powietrze ma na celu 
zmniejszenie biurokracji w dojściu 
do zatwierdzonego wniosku, bo 
chcemy, żeby tak jak w gminie 
Skawina, we wszystkich gminach, 
które są zanieczyszczone emisją  
z niskich kominów, jak najszyb-
ciej przebiegała termoizolacja” 
– powiedział premier na konfe-
rencji w Dworze Dzieduszyckich  
w Radziszowie.

Jak wskazał, remonty takie 
należy przeprowadzić w ponad 
3,5 mln budynków i “wielkim 
cywilizacyjnym zadaniem jest 
doprowadzić do tego, żeby nasze 
powietrze było czyste, by dzieci 
oddychały czystym powietrzem”. 
„Czyste powietrze, środowisko 
to dobra narodowe Polaków”  
– podkreślił

Szef rządu przekonywał, że 
program Czyste Powietrze jest 
nie tylko proekologiczny, ale 
przyczynia się do rozwoju go-
spodarki, również pozwala płacić 
niższe rachunki za ogrzewanie. 
“W tym programie chodzi nam  
o to, żeby było taniej, żeby ciepło, 
które ucieka przez niezaizolowane 
ściany i okna, zostawało. Według 
badań potwierdzonych w wielu 
miejscach, nawet do 40 proc. 
energii cieplnej jesteśmy w stanie 
oszczędzić, jeśli dokonamy we 
właściwy sposób izolacji domu” 
- uzasadniał.

Morawiecki podkreślał, że 
celem rządu jest istotna poprawa 
jakości powietrza w ciągu kilku 
lat. “To jest nasze zadanie: zdrowe 
powietrze i jednocześnie więcej 
pieniędzy w kieszeniach miesz-
kańców Polski. To jest podstawo-

Premier: zmiany w programie 
Czyste Powietrze mają ograniczyć biurokrację

Zmiany, jakie wprowadzamy w programie Czyste Powietrze, mają ograniczyć biurokrację, by ułatwić termomodernizację domów - mówił premier Mateusz 
Morawiecki podczas wtorkowej konferencji prasowej w Radziszowie w gminie Skawina (Małopolskie).

wy cel naszego programu Czyste 
Powietrze” - deklarował.

Zapytany o to, jak program Czy-
ste Powietrze koresponduje z pro-
pozycjami wprowadzenie zakazu 
palenia węglem i drewnem w gmi-
nach okalających Kraków (tzw. ob-
warzanek krakowski) odpowiedział, 
że decyzje o takich zakazach są 
decyzjami samorządów, a program 
Czyste Powietrze „dobrze korespon-
duje z decyzjami samorządów, które 
chcą przyspieszyć wymianę kotłów 
na nowoczesne piece”.

O zmianach w programie Czy-
ste Powietrze mówił także prezes 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej (NFOŚiGW) Piotr Woźny. 
Podobnie jak premier podkreślił, 
że współpraca z rządem jest na-
rzędziem, dzięki któremu można 
oczyścić powietrze.

Przed konferencją prasową  
w Radziszowie premier spotkał 
się z jedną z rodzin, która dzięki 
dofinansowaniu z budżetu pań-
stwa ociepliła dom i wymieniła 
piec na ekologiczny. Jak mówił, 
rodzina rocznie kupowała ok. 7 
ton węgla, ogrzewanie kosztowało 
w zimie ją ponad 5 tys. zł, a teraz 
po termomodernizacji i wymianie 
pieca rachunki między październi-
kiem a styczniem wyniosły 1,6 tys.

Po konferencji prasowej odbyło 
się kameralne spotkanie premiera 
z mieszkańcami Radziszowa 
– również w Dworze Dziedu-
szyckich. Morawiecki podkreślił 
wówczas m.in., że gmina Skawina 
jest „przepiękna”, ma tradycje, 
perspektywy, ale i problemy. 
„Cieszę się, że gmina ma tyle 
pomysłów na poprawę stanu dróg, 

powietrza, przyciągnięcie przed-
siębiorców” – mówił premier.

Program antysmogowy Czyste 
Powietrze został zainaugurowany 
we wrześniu 2018 r. Zmiany, 
którego go czekają na przełomie 
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marca i kwietnia, to m.in. skró-
cenie z 90 do 30 dni roboczych 
czasu rozpatrywania wniosków, 
uproszczenie wniosku o dotację, 
uzależnienie wysokości dotacji od 
efektu ekologicznego.

Według danych na koniec lu-
tego przedstawionych we wtorek 
przez resort klimatu i Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej do woje-
wódzkich funduszy wpłynęło 

ok. 120 tys. wniosków na kwotę 
dotacji sięgającą prawie 2,5 mld 
zł. Do tej pory wydano 85 tys. 
pozytywnych decyzji na 1,5 mld 
zł dotacji. Budżet programu na 10 
lat to ponad 100 mld zł.

W Skawinie dodatkowo reali-
zowany był w latach 2018-2019 
pilotażowy program Laboratorium 
Skawina. W ramach pilotażu domy 
16 rodzin przeszły termomoder-
nizację za ok. 1 mln zł z budżetu 
państwa.

Pilotaż – jak powiedział PAP 
rzecznik prasowy gminy Ska-
wina Marcin Kozielski – zakoń-
czył się sukcesem i funkcjonuje 
obecnie jako program Stop Smog. 
W jego ramach ocieplonych  
i wyposażonych w ekologiczne 
piece zostanie 300 budynków – 
koszt realizacji programu to ponad 
11 mln zł.

Pierwsza tura naboru wniosków 
zakończyła się – do rodzin zakwali-
fikowanych do programu gmina wy-
syła osoby, które sprawdzają jakie 
działania należy podjąć, by ciepło 
nie uciekało z domu (np. termomo-
dernizacja, wymiana instalacji 
wentylacyjnej, wymiana pieca).

Stop Smog przeznaczony jest 
dla rodzin, których nie stać na 
remont. Rząd w 70 proc. finan-
suje prace, w 20 proc. – gmina, 
pozostałe 10 proc. to wkład własny 
rodziny (w Skawinie rodzina ma 
możliwość odpracowania wkładu 
np. pomagając w placówkach 
oświatowych).

autor: Beata Kołodziej
bko/ mww/ nak/ drag/

SZUKASZ DOBRZE PŁATNEJ PRACY?  
CZUJESZ SIĘ NIEDOCENIANY?

W TAKIM RAZIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO ZAKŁADU CERAMIKI BUDOWLANEJ W 

OWCZARACH ABYŚ OSOBIŚCIE SPRAWDZIŁ JAK 
PREZENTUJĘ SIĘ NASZ NOWY ZAKŁAD.

CZEKA NA CIEBIE PRACA PRZY OBSŁUDZE 
NOWOCZESNEJ LINII PRODUKCYJNEJ. W ZAMIAN 

ZA TWOJE ZAANGAŻOWANIE PROPONUJEMY 
WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI  
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Jak wskazało w komunikacie 
CIR, proces inwestycyjno-bu-
dowlany zostanie uproszczony  
i przyspieszony. „Chodzi o uprosz-
czenie zbyt rygorystycznych pro-
cedur, usunięcie nadmiernych 
obowiązków po stronie inwestora 
oraz doprecyzowanie przepisów 
budzących wątpliwości interpre-
tacyjne” - czytamy.

Projekt ustawy o zmianie usta-
wy Prawo budowlane oraz niektó-
rych innych ustaw, przedłożony 
przez ministra rozwoju, przewi-
duje ułatwienia w legalizacji, co 
najmniej 20-letnich, samowoli 
budowlanych. Dzięki temu mają 
być one włączone do systemu 
kontroli bezpieczeństwa. „Wa-
runkiem uproszczonej, bezpłatnej 
procedury będzie przedstawienie 
ekspertyzy technicznej, potwier-
dzającej możliwość bezpiecznego 
użytkowania obiektu i geodezyjnej 

Rząd przyjął projekt noweli ułatwiający legalizację 
starych samowoli budowlanych
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo bu-
dowlane, który pozwala łatwiej zalegalizować stare 
samowole budowlane. Ponadto, nie trzeba będzie 
uzyskiwać pozwolenia na budowę w przypadku, 
m.in. biletomatów, wpłatomatów, automatów sprze-
dających, paczkomatów.

inwentaryzacji powykonawczej”  
- wyjaśniono.

Zaproponowano, by projekt 
budowlany składał się z: projektu 
zagospodarowania działki lub 
terenu (usytuowanie, układ komu-
nikacyjny, informacja o obszarze 
oddziaływania obiektu); projektu 
architektoniczno-budowlanego 
(układ przestrzenny, projektowane 
rozwiązania techniczne i mate-
riałowe) oraz technicznego (opis 
konstrukcji, instalacji, charakte-
rystyka energetyczna).

Osoby budujące mają też, 
według noweli, składać mniej 
dokumentów. „Dotyczyć to będzie 
etapu składania wniosku o pozwo-
lenie na budowę lub zgłoszenie” 
- wskazano. Po zmianach, jak na-
pisano, do wniosku trzeba będzie 
dołączać tylko część obecnego 
projektu budowlanego (projekt 
zagospodarowania działki lub 

terenu i projekt architektoniczno-
budowlany w nowej formule, bez 
projektu technicznego). Zmniej-
szyć ma się też liczba wymaganych 
egzemplarzy projektu budowla-
nego dołączanego do wniosku  
– z czterech do trzech.

Projektowane przepisy wpro-
wadzają ponadto 5-letni termin na 
stwierdzenie nieważności decyzji 
pozwolenia na budowę i decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie. 
Dotąd, jak przypomniano, nie-
ważność decyzji o pozwoleniu na 
budowę można było stwierdzić 
wiele lat po tym, jak budynek 
powstał i był użytkowany.

Według przepisów zrezygno-
wano z obowiązku uzyskania 
pozwolenia na budowę oraz do-
konania zgłoszenia w przypadku 
biletomatów, wpłatomatów, auto-
matów sprzedających, paczkoma-
tów, automatów przechowujących 
przesyłki lub służących do wy-
konywania innego rodzaju usług  
o wysokości do 3 m włącznie. 
„Na dynamicznie rozwijającym 
się rynku różnego rodzaju auto-
matów nie jest potrzebna decyzja  
o pozwoleniu na budowę i dzien-
nik budowy dla każdego takiego 
automatu” - podkreślono.

Kolejne zwolnienia z obo-
wiązku uzyskiwania pozwolenia 
na budowę przewidziano także 

dla instalacji gazowych wykony-
wanych wewnątrz i na zewnątrz 
użytkowanego budynku. „Z obo-
wiązku zgłoszenia zwolnione będą 
np. urządzenia melioracji wodnej, 
a także budowa stawów i zbior-
ników wodnych, o powierzchni 
nie większej niż 1 tys. m kw.  
i głębokości nieprzekraczającej 
3 m, położonych na gruntach 
rolnych” - czytamy. Jak dodano, 
„wzmocniono bezpieczeństwo 
pożarowe w przypadku zmiany 

sposobu użytkowania budynku 
lub jego części”, np. przy zmianie 
mieszkania na przedszkole czy 
piwnicy w bloku na escape room 
– konieczne będzie sporządzenie 
ekspertyzy przeciwpożarowej.

Zmiany mają ułatwić i przy-
spieszyć przygotowanie nowych 
inwestycji. „Będą np. sprzyjać 
przyłączaniu nowych inwestycji 
do sieci elektroenergetycznych, 
gazowych, ciepłowniczych, wo-
dociągowych i kanalizacyjnych” 

- podkreślono.
Nowe rozwiązania przewidują 

również zakaz pobierania przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo–
kanalizacyjne opłaty za wydanie 
warunków przyłączenia do sieci.

Przepisy mają wejść w życie 
po sześciu miesiącach od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

(PAP)
autor: Magdalena Jarco

maja/ amac/
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Na stronach Rządowego Cen-
trum Legislacji opublikowa-
no projekt nowelizacji ustawy  
o wspieraniu termomoderni-
zacji i remontów oraz ustawy  
o Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Propozycję nowych przepisów 
przygotowali: resort rozwoju 
oraz pełnomocnik premiera ds. 
programu „Czyste Powietrze”.

Celem nowelizacji jest stwo-
rzenie Centralnej Emisyjności 
Budynków (CEEB) oraz upo-
wszechnienie programu termo-
modernizacyjnego „Stop Smog” 
wśród gmin.

Zgodnie z projek tem, po 
stworzeniu CEEB mają w niej 
być gromadzone dane i informa-
cje na temat źródeł ciepła jakimi 
ogrzewane są lokale i budynki 
w Polsce. Czy są one np. podłą-
czone do sieci ciepłowniczej, czy 
opalane kopciuchami. Zewiden-
cjonowane mają być źródła ciepła 
do 1 MW.

Jak wyjaśniono w bazie będzie 
również informacja o przeprowa-
dzonych kontrolach i czynnościach 
w ramach, których dokonywana 
jest inwentaryzacja budynków 
przez uprawnione do tego osoby 
np. przez kominiarzy.

„Inwentaryzacja budynków 
zostanie dokonana przez osoby 
wpisane do wykazu osób upraw-
nionych, w trakcie wykonywanych 

Powstanie centralna ewidencja rodzaju ogrzewania budynków
Powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w której będą informacje nt. rodzaju ogrzewania budynków - przewiduje opublikowany  
w środę projekt noweli ustawy o wpieraniu termomodernizacji. Nowe przepisy mają też zachęcić gminy do udziału w programie „Stop Smog”.

czynności np. przeglądu okre-
sowego przewodu kominowego. 
Dane zebrane w toku inwentary-
zacji będą wprowadzane do CEEB 
za pomocą elektronicznego formu-
larza inwentaryzacyjnego, który 
jest zapisywany automatycznie po 
jego wygenerowaniu w systemie 
teleinformatycznym obsługującym 
CEEB. Uprawnionym osobom za-
pewnia się tym samym dostęp do 
CEEB. Narzędzie informatyczne 
umożliwia wprowadzenie danych 
za pomocą aplikacji webowej 
lub mobilnej, zarówno w trybie 
online, jak i w trybie offline” - 
czytamy w uzasadnieniu projektu.

W ewidencji mają być także 
informacje na temat przekazanych: 
premii termomodernizacyjnych, 
premii remontowych, ulg podat-
kowych (termomodernizacyjnych) 
lub udzielonych ze środków pu-
blicznych pożyczek, czy dotacji. 
W tym ostatnim przypadku chodzi 
np. o dotacje na termomoderniza-
cję, czy zakup i montaż odnawial-
nych źródeł energii.

Nowe przepisy mają też upo-
wszechnić program termomoder-
nizacyjny „Stop Smog” wśród 
samorządów. Jak wynika z Oceny 
Skutków Regulacji dołączonej do 
projektu, autorzy nowych przepi-
sów nie są zadowoleni z dotych-
czasowych efektów prowadzonego 
pilotażu.

Do tej pory na realizację przed-
sięwzięć w ramach programu 
„Stop Smog” podpisano jedynie 
trzy porozumienia z gminami. 
Są to Skawina, Sucha Beskidzka  
i Pszczyna. Kolejne dwa wnioski 
są w trakcie procedowania (Tu-
chów i Niepołomice).

„Zgodnie z tymi wnioskami  
i trzema podpisanymi porozumie-
niami, w latach 2019-22 będzie 
zrealizowanych 897 przedsięwzięć 
niskoemisyjnych na łączną kwotę 
blisko 48 mln zł. Kolejne gminy 
przygotowują się do przygotowa-
nia wniosku, w tym Nakło nad 
Notecią, Opoczno, Proszowice, 
Rybnik, Sosnowiec i Żywiec. 
Mimo ww. grupy gmin uczestni-
czących/zainteresowanych progra-
mem, proces realizacji programu 
nie może być w pełni zadowalają-
cy, a liczba ww. gmin nie pozwoli 
na pełne wykorzystanie środków 
przeznaczonych na realizację 
programu” - czytamy w OSR do 
projektu.

Budżet programu „Stop Smog” 
na lata 2019-2024 wynosi 1,2 mld 
zł (wkład z budżetu państwa i sa-
morządów). W ramach programu 
przedsięwzięcia termomoderni-
zacyjne, wymiana pieców jest  
w 100 proc. finansowana ze środ-
ków publicznych (30 proc. wkład 
własny gminy; 70 proc. z Fundu-
szu Termomodernizacji i Remon-

tów). Jeżeli gmina ma więcej niż 
100 tys., to wkład samorządu musi 
być wyższy.

Dlatego w noweli, by podnieść 
atrakcyjność programu, zmniej-
szono m.in. minimalną liczbę 
budynków jednorodzinnych, która 
umożliwia aplikowanie do pro-
gramu (z 2 proc. do 1 proc. lub 
30 budynków) oraz jednorazowo 
zniesienie tego limitu, gdy wcze-
śniej gmina zawarła co najmniej 
jedno porozumienie.

W noweli czytamy ponadto, 
że zmniejszono także (z 50 na 30 
proc.) wymaganą redukcję zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze 
liczonego łącznie dla wszyst-
kich przedsięwzięć niskoemisyj-
nych realizowanych przez gminę  
w ramach jednego porozumienia. 
Wydłużono też z 3 do 4 lat czas 

realizacji porozumienia, kiedy 
gmina zamierza poddać termo-
modernizacji więcej niż 2 proc. 
budynków na swoim terenie.

Po zmianie przepisów gminy 
będą mogły w ramach programu 
„Stop Smog” przyłączać budyn-
ki do sieci elektroenergetycznej; 
zapewnić budynkowi dostęp do 
energii z instalacji OZE (wraz  
z likwidacją źródła niespełniające-
go standardów niskoemisyjnych). 
Inwestycje niskoemisyjne będą 
mogły być również prowadzone  
w zasobach mieszkaniowych gminy.

Nowe przepisy przewidują po-
nadto, „wyłączenie z możliwości 
wymiany/likwidacji kotłów na 
paliwa stałe klasy 5. (najbardziej 
ekologiczne - PAP)”.

Nowela rozszerzy ponadto 
katalog kosztów kwalifikowa-

nych w programie o m.in.: kosz-
ty mikroinstalacji OZE, koszty 
zapewnienia dostępu do energii  
z OZE i pompy ciepła w tym m.in. 
w oparciu o urządzenia stanowiące 
własność gminy; koszty instalacji 
źródeł ciepła zasilanych ener-
gią elektryczną; koszty serwisu  
i konserwacji w okresie utrzy-
mania efektów przedsięwzięć 
niskoemisyjnych; koszty nadzoru 
inwestorskiego i inspekcji nadzoru 
budowlanego.

Zgodnie z projektem, w przy-
padku np. nieuregulowanego 
stanu prawnego, czy złego stanu 
technicznego budynku gminy 
będą mogły nabywać urządzenia 
oraz instalacje jako własny śro-
dek trwały i następnie udostępnić 
je beneficjentowi. 

(PAP)

VIII
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Samorządy z naszego regionu pomogą przedsiębiorcom
Epidemia koronawirusa odbija się na małych i średnich firmach. Samorządy chcą pomóc przetrwać przedsiębiorcom ten niezwykle trudny dla nich moment.

Tomaszów Mazowiecki

W związku z zagrożeniem 
epidemią koronawirusa i wpro-
wadzeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego, który dotyka  
w szczególny sposób osoby pro-
wadzące działalność gospodarczą, 
władze Tomaszowa Mazowieckiego 
proponują szereg rozwiązań, które 
są dostępne w obecnym stanie praw-
nym. Przedsiębiorcy, którzy znajdą 
się w trudnej sytuacji finansowej  
z powodu epidemii, będą mogli 
liczyć na pomoc, jeżeli chodzi  
o obciążenia związane z lokalnymi 
podatkami i opłatami. Pozostali 
podatnicy, którym pogarszająca 
się z powodu epidemii sytuacja 

finansowa nie pozwoli na bieżące re-
gulowanie należności podatkowych, 
również będą mogli ubiegać się  
o ulgi. Prezydent Tomaszowa na wnio-
sek podatnika, może udzielać ulg  
w spłacie zobowiązań podatko-
wych w postaci umarzania, od-
raczania terminu płatności lub 
rozkładania na raty należności  
z tytułu podatku od nieruchomo-
ści, rolnego, leśnego, podatku od 
środków transportowych. Nie-
zależnie od tego, w Tomaszowie 
analizowana jest obecnie forma 
uchwały, która dopuszczałaby 
zwolnienie od podatku od nieru-
chomości. Prezydent ma również 

uprawnienia do udzielania ulg  
w spłacie należności cywilno-
prawnych (wieczyste użytkowa-
nie, dzierżawa, czynsze najmu).  
- W przypadku osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą ulgi 
w opłatach podatków i opłat będą 
rozpatrywane indywidualnie na 
podstawie złożonych wniosków, 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i po wykazaniu, że ogra-
niczenia wprowadzone na terenie 
kraju w związku z koronawirusem 
generują straty i zagrażają dalszej 
działalności firmy – informuje 
Joanna Budny w tomaszowskiego 
magistratu.

Prezydent Bełchatowa Mariola 
Czechowska przygotowała spe-
cjalny miejski program wsparcia 
przedsiębiorców, zawierający sze-
reg ulg, m.in. umorzenia podatków 
i opłat należnych na rzecz miasta. 
Branża turystyczna, właścicie-
le sklepów, lokali usługowych  
i gastronomicznych czy przewoź-
nicy – mali i średni przedsiębiorcy 
zwracają uwagę, że ich sytu-
acja w związku z szerzącym się  
w Polsce koronawirusem jest coraz 
trudniejsza. Biorąc pod uwagę 
gospodarcze i ekonomiczne skutki 
epidemii, prezydent Bełchatowa 
wprowadza szereg ulg dla właści-
cieli lokalnych firm. Udzielana 
pomoc będzie dotyczyć:

1. Odroczenia, rozłożenia na 
raty lub umorzenia podatków  
i opłat należnych na rzecz miasta 
Bełchatowa. Chodzi o podatek od 
nieruchomości, podatek od środ-
ków transportowych oraz opłaty 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. By przedsiębiorca 
mógł skorzystać z takich ulg, musi 
złożyć wniosek do magistratu.

2. Odroczenia terminu zapłaty 
opłat za użytkowanie wieczyste na 
3 miesiące.

3. Odroczenia terminów za-
płaty czynszu z tytułu dzierżawy 
najmu lokali użytkowych dla osób 
prowadzących w nich działalność 
gospodarczą.

4. Według przyjętego pro-
gramu osłonowego prowadzą-
cy działalność gospodarczą mogą 
liczyć na umorzenie czynszu  
w gminnych lokalach za 1 mie-
siąc, z możliwością odroczenia ter-
minu zapłaty czynszu na kolejne  
2 miesiące. O taką ulgę mogą wnio-
skować najemcy, którzy działają  
w branży uwzględnionej w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 
2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze 
RP stanu zagrożenia epidemicznego.

Bełchatów

Łódź

fot. tomaszow-maz.pl

fot. FB Miasto Bełchatów

Pomoc zadeklarowała także pre-
zydent Łodzi Hanna Zdanowska. 
- W czasach kryzysu takiego jak ten, 
wszyscy jesteśmy łodzianami. Wszy-
scy musimy sobie pomagać, wszyscy 
odczujemy skutki epidemii, ale na 
pewno nikt nie zostanie pozostawiony 
sam sobie – czytamy w oświadczeniu 
prezydent Łodzi. - Od kilkunastu dni 
pomagamy najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom miasta, zaczęliśmy od 
seniorów, osób starszych, tych będą-
cych pod opieką MOPS. Wirus nie 
wybiera, dotyczy wszystkich, wiemy 
już, że nie jest to tylko problem me-
dyczny, ale w dużej mierze społeczny 
i ekonomiczny. Dlatego miasto przy-
gotowało swój własny plan wsparcia 
dla osób prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, dla firm 
rodzinnych, małych i średnich bizne-
sów. Po pierwsze chcemy pomóc tu  
i teraz, ale po drugie, przygotowujemy 
rozwiązania które pomogą firmom 
poradzić sobie w nowej rzeczywistości. 
Jesteśmy gotowi pomóc przedsiębior-
com tak, aby przetrwali kryzys, ale co 

jeszcze ważniejsze, będziemy także 
gotowi pomóc im wyjść z kryzysu. 
Wszystkie miejskie opłaty związane 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, czyli czynsz za lokale 
użytkowe, podatek od nieruchomo-
ści, podatek od środków transportu 
i czynsze dzierżawne będą podlegać 
odroczeniu, rozłożeniu na raty  
i umorzeniu odsetek nawet na 12 
miesięcy, na wniosek przedsię-
biorcy. Wniosek będzie maksy-
malnie prosty, zmieści się na 
jednej kartce A4. Gdy sytuacja 
zacznie się stabil izować, uru-
chomimy specjalny fundusz po-
ręczeń kredytowych, pożyczek  
i dotacji. Na początek przeznacza-
my na to 10 mln zł. Część tej kwoty 
pochodzi ze specjalnej rezerwy 
utworzonej do walki z epidemią,  
a część z tegorocznego przetargu 
na Rower Miejski. Przetarg na Ro-
wer Miejski na rok 2020 nie zostanie 
rozstrzygnięty. System miejskiego 
roweru zostanie ponownie urucho-
miony na wiosnę 2021 roku.
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W związku z szybkim rozprze-
strzenianiem się w Polsce wirusa SAR-
S-CoV-2 Atletyczny Klub Sportowy 
włączył się w akcje wspierające walkę 
z tym zagrożeniem. Pierwszą decyzją 
było natychmiastowe odwołanie 
wszystkich treningów prowadzonych 
klubie. Zawodnicy i trenerzy AKS,  
w ramach akcji #zostanwdomu, 
zachęcają także, by do konieczne-
go minimum ograniczyć kontak-
ty z innymi ludźmi, co znacznie 
zmniejsza ryzyko zarażenia. Z racji 
zawieszenia treningów odbywają-
cych się w sali sportowej, przed-
stawiciele piotrkowskiego klubu 
propagują również indywidualne tre-
ningi domowe we własnym zakresie.  
W akcję zorganizowaną w mediach 
społecznościowych włączyli się m.in. 
Dawid Szkodziński, Nikola Dytrych  
i Michał Jaworski.

- W sytuacji, jakiej znalazł się 
nasz kraj, mogliśmy zareagować 
tylko w jeden sposób. Decyzja  
o odwołaniu wszystkich treningów 
była bardzo trudna, ale jedyna 
możliwa i - co chcę wyraźnie pod-
kreślić - przyjęta przez wszystkich 
ze zrozumieniem – mówi Mar-
cin Cejnóg, prezes Atletycznego 
Klubu Sportowego. - Zamknięte 
szkoły, siłownie i sale treningo-
we oznaczają, że nie tylko nasi 
zawodnicy, ale każdy z nas ma 
ograniczone możliwości, jeśli 
chodzi o ruch i wysiłek fizyczny. 
Postanowiliśmy pokazać, że nawet 
tak mała przestrzeń jak dziecięcy 
pokój jest wystarczająca do tego, 
by zadbać o regularne ćwiczenia. 
Mam nadzieję, że uda się nam 
zarazić tą ideą jak najwięcej osób. 
Chociaż chyba słowo „zarazić”  

Po 17 latach Skrę Bełchatów 
opuszcza Mariusz Wlazły. W jed-
nym z wywiadów przyznał, że jest 
to jego ostatni sezon w barwach 
tego klubu. W Skrze Wlazły spę-
dził niemal całą seniorską karierę. 

Siedź w domu i trenuj! Tak robią zapaśnicy 
Atletyczny Klub Sportowy włącza się w propagowanie walki z koronawirusem. Klub odwołał wszystkie zajęcia sportowe, a jego przedstawiciele apelują 
o pozostanie w domu. - Siedźcie w domu, ale nie przestawajcie trenować! - mówią nasi zapaśnicy.

w tym momencie nie jest najwła-
ściwsze. 

At letyczny Klub Spor to-
wy gorąco zachęca do tego, by  
w trudnym dla nas wszystkich 

czasie:
- przestrzegać wszystkich za-

leceń władz centralnych i samo-
rządowych,

- unikać skupisk ludzkich,

Koniec rozgrywek PGNiG Superligi. 
Piotrkowianin na 10. miejscu w tabeli 

Ze względu na aktualną sytuację 
związaną z rozprzestrzeniającym 
się koronawirusem SARS-CoV-2 
i wprowadzenie stanu epidemii  
w Polsce, komisarz Ligi, w poro-
zumieniu z zarządem Superligi Sp.  
z o.o., odpowiedzialnej za zarządza-
nie rozgrywkami PGNiG Superligi 
i PGNiG Superligi Kobiet, podjął 
decyzję o zakończeniu rozgrywek 
sezonu 2019/2020.

Komisarz Ligi podjął decyzję  
o zakończeniu sezonu PGNiG 
Superligi z zachowaniem miejsc  
w tabeli rozgrywek według punk-
tacji uzyskanej w meczach rozegra-
nych do dnia 12 marca 2020 roku. 
– Zdrowie jest na pierwszym miej-
scu, dlatego w trosce o zawodników, 
kibiców, przedstawicieli mediów,  
a także wszystkich, którzy pracują 
przy organizacji meczów, decyduje-
my o zakończeniu rozgrywek. Zda-
jemy sobie sprawę, że wznowienie 
rywalizacji w tym sezonie byłoby 
niezwykle skomplikowane, a wręcz 
niemożliwe. Obecnie drużyny nie 
trenują i nie wiadomo, kiedy mo-
głyby wrócić do treningów. A muszą 
mieć odpowiednio dużo czasu na 
przygotowanie się do rozegrania 

meczów w rundzie finałowej i spad-
kowej. To dla nas trudna decyzja, ale 
uważamy, że najlepsza. Wierzymy, 
że w przyszłym sezonie wszyscy 
wrócimy na boisko silniejsi – mówi 
Marek Janicki, prezes Superligi 
Sp. z o.o.

Na podstawie dotychczas roze-
granych spotkań, komisarz PGNiG 
Superligi ustalił klasyfikację koń-
cową rozgrywek sezonu 2019/2020 
zgodnie z uzyskanymi przez kluby 
punktami, a w przypadku równej 
liczby punktów między dwoma 
zespołami, na podstawie bilansu 
bramek we wszystkich meczach. 
Mistrzami Polski, po raz 17.  
w historii, zostali zawodnicy PGE 
VIVE Kielce, którzy zdobyli 72 
punkty. Srebrny medal przypadł 
szczypiornistom Orlen Wisły Płock 
(69 punktów), a brąz drużynie NMC 
Górnika Zabrze (57 punktów).

Podjęta została również decyzja 
o braku spadków. Tak więc wszyst-
kie 14 drużyn spełniło kryterium 
sportowe wymagane do otrzymania 
prawa do startu w rozgrywkach 
sezonu 2020/2021.

(źródło: pgnig-superliga.pl)

Wlazły odchodzi 
ze Skry

Zdradził, że będzie występować 
w innym klubie grającym w Plu-
sLidze, nie sprecyzował jednak  
w którym konkretnie. 

pakwi

- zachować spokój i rozwagę, 
ponieważ powtarzanie plotek  
i fałszywych informacji bardzo 
pogarsza sytuację,

- dbać o własne zdrowie  

i samopoczucie: pamiętajmy, żeby 
pić dużo wody, właściwie się od-
żywiać i wysypiać.

- Powodzenie walki z real-
nym zagrożeniem, jakim jest dla 

nas koronawirus, w ogromnym 
stopniu zależy od nas samych: od 
naszej dyscypliny, empatii i wy-
obraźni – mówią zapaśnicy z AKS.

(materiały prasowe AKS) 

fot. Zorro2212/Wikimedia
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Od kilku dni Wojska Obrony 
Terytorialnej prowadzą pierwszą 
w historii ogólnopolską operację 
przeciwkryzysową pod krypto-
nimem „Odporna wiosna”. Jak 
powiedział dowódca WOT, gen. 
dyw. Wiesław Kukuła: - Jej celem 
jest łagodzenie skutków kryzysu 
oraz wzmocnienie odporności na 
kryzys społeczności lokalnych. 
Wsparcie wszystkich instytucji 
samorządowych i sanitarnych 
niosących pomoc. Już teraz nasi 
oficerowie łącznikowi są do 
dyspozycji każdego samorządu.  
W poniedziałek udostępniliśmy 
samorządom specjalną aplikację, 
która zautomatyzuje pomoc. Co-
dziennie w różnej formie działania 
angażujemy około 2 500 naszych 
żołnierzy. Wspieramy również 
Straż Graniczną i Policję. W pięt-
nastym dniu działań, po raz pierw-

szy użyliśmy naszych dronów 
rozpoznawczych do dozorowania 
wschodniej granicy Polski.

Obecnie 2500 żołnierzy WOT 
jest bezpośrednio zaangażowa-
nych w przeciwdziałanie roz-
powszechnianiu się pandemii 
koronawirusa. Pozostałe 22 000 
terytorialsów jest gotowych pod-
jąć takie działania w ciągu 12 
godzin od chwili zgłoszenia. 
Na terenie województwa łódz-
kiego i poza nim zaangażowa-
nych jest aktualnie 151 żołnierzy  
9. ŁBOT. Obecny czas to spraw-
dzian odpowiedzialności dla ca-
łego społeczeństwa. Jednakże ze 
względu na swoją misję WOT 
jest szczególnie zaangażowany  
w opiekę nad lokalną społecznością.

Wspólne działania z orga-
nami samorządu terytorialnego  
i wspieranie służb jest zaplano-
wane w trzech etapach zależnych 
od skali pandemii. W pierwszym 
z nich (obecnie realizowanym) 
uwaga jest kierowana na osoby, 
które potrzebują takiej pomocy. 
Następnie działania przekształ-

Terytorialsi na froncie walki z wirusem
Dostarczanie żywności i leków, wsparcie służb sanitarnych i samorządu 
terytorialnego, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, 
wsparcie rodzin personelu medycznego, kombatantów, osób starszych  
i przebywających w kwarantannie, oddawanie krwi oraz infolinia psycholo-
giczna – to teraz główne obszary działania w walce z koronawirusem, jakie 
prowadzi 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej.

cą się w proces stabil izacji,  
a w końcowej fazie deeskalacji.

Szczególną grupą wspieraną 
przez terytorialsów są rodziny 
personelu medycznego, który  
w obecnej sytuacji jest na pierwszej 
linii walki z pandemią. Lekarze, 
pielęgniarki i ratownicy medyczni, 
przebywający na wielogodzinnych 
dyżurach w szpitalach, będą mogli 
skupić się na leczeniu pacjentów, 
mniej martwiąc się o swoich 
najbliższych, którzy pozostali  
w domach. Do ich mieszkań 
zostanie dostarczona żywność. 
- Żołnierze WOT, w tym oczy-
wiście łódzcy terytorialsi, zrobią 
wszystko, by rodzinom służb 
medycznych pomóc w tej trudnej 
sytuacji i w ten sposób podzięko-
wać medykom za ich poświęcenie 
– mówi mjr Arkadiusz Rubajczyk, 
szef Sekcji Komunikacji Społecz-

nej, oficer prasowy 9. Łódzkiej 
Brygady Obrony Terytorialnej.

Nad poprawnością tych dzia-
łań czuwa powołany na szczeblu 
dowództwa WOT koordynator. 
Ma on za zadanie zebranie po-
trzebnych informacji i zgłoszeń od 
potrzebujących rodzin z Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych. 
Sposób skorzystania z tej formy 
pomocy terytorialsów jest prosty. 
Wystarczy wypełnić formularz 
znajdujący się na stronie NIPP lub 
skontaktować z właściwą teryto-
rialnie Izbą Pielęgniarską. Z takiej 
samej pomocy mogą skorzystać 
osoby pozostające w izolacji,  
a także w kwarantannie.

Od 6 marca żołnierze 9. ŁBOT 
wspierają również kombatan-
tów oraz osoby starsze, które ze 
względu na wiek są w podwyż-
szonej grupie ryzyka. Każdego 
dnia rośnie liczba osób objętych 
pomocą. 9. ŁBOT objęła opieką 
35 takich osób. Wsparcie polega na 
codziennym kontakcie telefonicz-
nym oraz odpowiedzi na podsta-
wowe potrzeby, jak np. zrobienie 

zakupów. Głównym celem działań 
jest ograniczenie ekspozycji tych 
osób na kontakt z potencjalnymi 
nosicielami wirusa.

Żołnierze WOT wspierają także 
osoby niepełnosprawne, samotnie 
wychowujące dzieci, a także osoby 
poddane kwarantannie. Terytorial-
si, odwiedzający osoby pozostające  
w domach, nie ograniczą się 
jedynie do pozostawienia im żyw-
ności. Znajdą czas na rozmowę, 
podczas której analizują sytu-
ację i określają dalsze potrzeby, 
oczywiście z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa mających na celu 
ograniczenie zagrożenia dla tych 
osób oraz dla zdrowia żołnierzy.

- Nie zapominamy o pomo-
cy innym grupom społecznym  
- mówi mjr Arkadiusz Rubajczyk. 
- Kolejną grupą osób wspieranych 
przez łódzkich terytorialsów są 

podopieczni ośrodków pomocy 
społecznej oraz Caritas Archidie-
cezji Łódzkiej.

Wsparcie żołnierzy WOT  
w tym zakresie polega m.in. na 
zapewnieniu transportu paczek  
z banków żywności do potrzebu-
jących. Każda osoba, która potrze-
buje takiego wsparcia powinna 
skontaktować się z właściwym 
ośrodkiem pomocy społecznej. 
Stamtąd informacja t raf i do 
koordynatora wojewódzkiego  
w brygadzie OT, który zleca wyko-
nanie zadania. W tym przypadku 
nie ma możliwości dodatkowych 
zakupów. Żołnierze WOT dostar-
czają tylko produkty przekazane  
z magazynów żywności.

W celu koordynacji całego 
procesu z 9. ŁBOT do powiatów 
i gmin zostali wyznaczeni ofice-
rowie łącznikowi. Ich zadaniem 
jest współpraca z administracją 
i innymi służbami, inspekcjami 
i strażami, a także partnerami 
społecznymi. Dzięki bieżącej 
wymianie informacji możliwe 
jest dotarcie do tych osób, które 

najbardziej potrzebują wsparcia.
Aby ograniczyć ryzyko zara-

żenia koronawirusem do pomocy  
w dostarczaniu żywności i działań 
w ramach operacji „Odporna wio-
sna” oddelegowani zostali specjal-
nie wyselekcjonowani żołnierze, 
którzy mają mniej niż 45 lat, nie 
chorują na choroby przewlekłe  
i nie zgłaszają żadnych dolegliwo-
ści zdrowotnych oraz nie przeby-
wali w ciągu ostatniego miesiąca 
w krajach o podwyższonym ryzy-
ku zakażenia.

W każdym przypadku kontaktu 
z osobami wspieranymi żołnierze 
WOT podejmują szczególne środki 
ostrożności. Tzw. zespoły zadanio-
we wyposażone są w maseczki, rę-
kawiczki jednorazowe oraz środki 
dezynfekcji. Każdy zespół jest 
umundurowany a elementem wy-
różniającym jest oliwkowy beret. 
Żołnierze nie wchodzą do domów 
i mieszkań. W razie wątpliwości  
i obaw przed oszustami osoby 
zaopatrywane powinny skontakto-
wać się z najbliższym ośrodkiem 
pomocy społecznej, gdzie będą 
mogły potwierdzić taką wizytę.

Kolejnym obszarem wsparcia 
w ramach operacji „Odporna wio-
sna” jest całodobowa, bezpłatna, 
ogólnopolska infolinia pomocy 
psychologicznej. Jest to propozycja 
dla osób samotnych, starszych, 
źle znoszących izolację, czy od-

czuwających stan wzmożonego 
zagrożenia związanego z epidemią 
koronawirusa. Pod bezpłatnym 
numerem telefonu 800-100-102, 
wszystkie osoby, które potrzebują 
wsparcia psychologicznego mogą 
uzyskać profesjonalną pomoc do-
świadczonych psychologów. Pomoc 
psychologiczna będzie też dostępna 

w formie wideo czatu przez SKYPE 
pod nazwą: „Wsparcie Psycholo-
giczne WOT”. W tym obszarze 9. 
ŁBOT także jest zaangażowana, 
ponieważ 2 psychologów z brygady 
pełni dyżury telefoniczne.

Z powodu aktualnej sytuacji 
epidemicznej Regionalne Centra 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
zaczynają borykać się ze zmniej-
szoną liczbą krwiodawców. Ta 

przekłada się na topniejące zapasy 
krwi. Odpowiedzią WOT są zbiórki 
krwi w brygadach, Akademiach 
Wojskowych oraz indywidualne 
oddawanie krwi przez żołnierzy.

Dzięki zbiórkom przeprowa-
dzonym w ostatnich dniach, system 
krwiodawstwa został zasilony po-
nad 100 litrami krwi. Oddanie krwi 

w najbliższym czasie zadeklarowało 
tysiąc żołnierzy WOT oraz pod-
chorążych Akademii Wojskowych. 
Oznacza to, że w krótkim czasie 
system krwiodawstwa zostanie zasi-
lony blisko 500 litrami krwi. Łódzcy 
terytorialsi uczestniczą w tej akcji, 
oddając krew w RCKiK w Łodzi 
oraz w innych punktach poboru 
krwi w województwie łódzkim.

(materiały prasowe WOT)
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ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Tryb.
tel.  44 732 88 00 	

fax  44 732 88 03 
www.powiat-piotrkowski.pl
e-mail: starosta@powiat-piotrkowski.pl

Starostwo Powiatowe Materiały przygotowane przez Asystenta Prasowego Starostwa Powiatowego. 
Wiêcej informacji o powiecie w audycji „Nasz powiat – nasze sprawy” Radio Strefa FM Piotrków, 
niedziela po 14:00.

Nasz Powiat - Nasze Sprawy16

Grabica

W związku z koniecznością 
podjęcia działań związanych  
z rozprzestrzenianiem się ko-
ronawirusa, a co za tym idzie 
odizolowania osób, które poten-
cjalnie mogą być nim zakażone, 

W związku z sytuacją epide-
miczną w kraju Urząd Gminy Gra-
bicy informuje, że od poniedziałku 
16.03.2020 r. do odwołania za-
wieszona zostaje bezpośrednia 
obsługa interesantów. Obsługa ta 
w sprawach pilnych będzie się 
odbywała jedynie po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym 
z merytorycznym pracownikiem 
w kancelarii Urzędu. Kasa Urzędu 
nie przyjmuje wpłat!

Urząd apeluje do interesantów 
o pozostanie w domach i ogra-
niczenie kontaktów zewnętrz-
nych do absolutnego minimum.  

Ważne informacje z Urzędu 
Gminy w Grabicy!

W sprawach urzędowych pra-
cownicy UG proszą o kontakt 
e-mailowy, telefoniczny lub za 
pośrednictwem platformy EPUAP.

SEKRETARIAT- 44/616-11-88
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
– 44/616-11-25 w. 18
SKARBNIK GMINY – 44/616-
11-25 w. 29
SEKRETARZ GMINY – 44/616-
11-25 w. 21
BIURO RADY GMINY – 44/616-
11-25 w. 37
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – 
44/616-11-25 w. 38
DROGI ,GOSPODARKA KO-

MUNALNA – 44/616-11-25 w. 22
KSIĘGOWOŚĆ- 44/616-11-25 w. 28
GOSPODARKA PRZESTRZEN-
NA – 44/616-11-25 w. 23
OCHRONA ŚRODOWISKA 
ROLNICTWO – 44/616-11-25 w. 31
PODATKI-44/616-11-25 w. 34
EW I DENCJA LU DNOŚCI- 
44/616-11-25 w. 27
USC-44/616-11-25 w. 47
KANCELARIA – 44/616-11-25 
w. 46 
GOPS W GRABICY- 44/616-
11-60
GZEAS W GRABICY – 44/616-
11-25 w. 30

Uwaga, osoby pozostające 
w kwarantannie!

Urząd Gminy informuje, że 
osoby zamieszkujące na terenie 
gminy Grabica, objęte kwaran-
tanną przez służby sanitarne, 
wymagające pomocy w zapew-
nieniu dostępu do podstawowych 

artykułów spożywczych, mogą 
dzwonić po pomoc na nr:

44 616 11 60 – od poniedział-
ku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

607 274 784 – codziennie  
w godz. 15.30 – 19.00

BURMISTRZ SULEJOWA
działając na podstawie art. 35 ust. ustawy z 21 sierpnia 1997 r gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz.U z 2020r., poz. 65 ze zm. ), informuje, że wywieszone zostały do publicznej 
wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulejów przeznaczo-
nych do:
1) wydzierżawienia, obejmujące działki nr 139 obręb 9 m. Sulejów, nr 324/3 obręb Barko-
wice oraz części działek  nr nr  3, 6/9 obręb 2 m. Sulejów,
2) najmu, obejmujący część  działki nr 6/9 obręb 2 miasta Sulejów.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości objętych wykazami można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulejowie 
(wej. C pok. nr 19A tel. 44 610-25-04, 610-25-06).
Pełne treści wykazów zamieszczone zostały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Su-
lejowie, stronie internetowej urzędu www.sulejow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

OGŁOSZENIE

Sytuacja epidemiologiczna  
w naszym kraju jest dynamiczna. 
Z godziny na godzinę wzrasta 
liczba zakażonych i poddanych 
obowiązkowej kwarantannie. Od 
soboty w powiecie piotrkowskim 
wykryto 5 takich przypadków  
u naszych mieszkańców (w Piotr-
kowie Trybunalskim 3 ). Ta liczba 
pozostaje na tę chwilę bez zmian, 
niestety codziennie wzrasta licz-
ba osób objętych kwarantanną. 
Pomimo wielu działań zarówno 
administracji państwowej, jak 
ogromnym zaangażowaniu służb, 
tylko odpowiedzialna postawa 
mieszkańców może powstrzymać 
wirusa przed rozprzestrzenianiem. 
Dlatego chrońcie siebie i innych, 
pozostając w domach.

Wszystkie służby, inspekcje  
i straże w naszym powiecie działają 
na pełnych obrotach. W stałym 
kontakcie z nimi jest szef Powiato-
wego Zespołu Zarządzania Kryzy-

Zdalnie w szkołach powiatowych, 
czyli jak

Nagła sytuacja w kraju wymu-
siła zawieszenie zajęć w szkołach. 
To duży problem zwłaszcza dla 
szkół zawodowych, a do takich na-
leżą szkoły powiatowe. Najnowsze 
rozporządzenie ministra edukacji 
z 20 marca nałożyło na placówki 
oświatowe obowiązek organizacji 
zajęć edukacyjnych na odległość.

MEN pozwoliło na modyfika-
cję programu nauczania tak,aby 
część niemożliwa do zrealizowa-
nia podczas nauki zdalnej, mogła 
być realizowana w terminie póź-
niejszym, a nawet w kolejnych 
latach nauki, chodzi głównie  
o zajęcia praktyczne. Zatem przed-
mioty zawodowe teoretyczne 
będą realizowane w szkołach 
powiatowych.

Tak jest na przykład z nauką 
jazdy. Ze względu na bezpieczeń-
stwo ucznia i instruktora te zajęcia 
muszą się odbyć w terminie później-
szym. Nauka jazdy na kat. B czy T 
(bezpłatna) jest w wielu klasach 
szkół powiatowych przedmiotem 
obowiązkowym (technik pojazdów 
samochodowych, technik rolnik). 
Nie da się także przeprowadzić zajęć 
praktycznych online w technikum 
hodowli koni. Nauczyciele zdecy-
dowali zatem, że teraz zrealizują 
więcej teorii. Praktyki zawodowe, 
zgodnie z rozporządzeniem MEN, 
będzie można zrealizować do końca 
wakacji.

Organizacja nauki zdalnej 
wygląda różnie, szkoły powiato-
we wybrały rozwiązania najbar-
dziej odpowiadające potrzebom 
uczniów i nauczycieli. Czasami 
jest to mail klasowy, na który 
wysyłane są materiały, czasami 
grupa na FB, a innym razem strona 
internetowa placówki, gdzie moż-
na pobrać potrzebne materiały.

Nauczyciele utrzymują kontakt 
z uczniami. Klasy w szkołach 
powiatowych nie są zbyt liczne, 
a to sprzyja bliższym relacjom. 
Łatwiej zorganizować spotkanie 
online, porozmawiać o proble-
mach z wychowawcą. Korzysta 
się z telefonów, komunikatorów. 
Cieszy fakt, że młodzież podcho-
dzi ze zrozumieniem do zaistniałej 
sytuacji.

Nauka zdalna nie jest łatwa 
ani dla uczniów (wymaga więcej 
samodyscypliny), ani dla nauczy-
cieli.

Szkoły powiatowe podeszły do 
tego z dużym zaangażowaniem 
i powagą. Ważne, by młodzież 
została w domach dla bezpieczeń-
stwa nas wszystkich. Nauczyciele 
z Czarnocina, Bujen, Szydłowa, 
Wolborza i Sulejowa przekazują 
tę lekcję odpowiedzialności swoim 
uczniom.

Jednak szkoły powiatowe pro-
wadzą szereg kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych i policeal-
nych szkół dla dorosłych. Tutaj 
też zajęcia będą odbywać się 
zdalnie tak, aby wszystko udało 
się zrealizować do zakończenia 
terminu nauki.

Koronawirus: Władze samorządowe 
łączą siły w walce z zagrożeniem

sowego Piotr Wojtysiak - starosta 
powiatu piotrkowskiego. - Bardzo 
dziękuję im, szczególnie służbom 
medycznym i sanitarnym, za pełną 
gotowość do niesienia pomocy  
w tym trudnym dla nas wszystkich 
czasie – mówi. - Dla wzmocnienia 
ich działalności uruchomiliśmy 
rezerwę zarządzania kryzysowego 
w powiecie w wysokości 200 tys. 
zł, z przeznaczeniem na zakup 
środków ochrony osobistej: kom-
binezonów, maseczek, płynów do 
dezynfekcji, okularów, rękawic  
i przyłbic, specjalistycznych masek 
dla Państwowej Straży Pożarnej 
i innych niezbędnych środków 
ochronnych. Na najbliższych sesjach 
Rady Powiatu będę wnioskował do 
radnych o uzupełnienie rezerwy 
kryzysowej o dodatkowe 250 tys., 
mając na uwadze koszty organizacji 
kwarantanny zbiorowej i innych wy-
datków na walkę z koronawirusem. 
Jednocześnie zleciłem realizację 

zakupu najpotrzebniejszych rze-
czy podległym mi pracownikom 
Starostwa.

W zakup niezbędnego sprzętu  
i wsparcie dla osób, które codzien-
nie poprzez swoją pracę na pierw-
szej linii narażają się na zakażenie, 
aktywnie włączyły się wszystkie sa-
morządy gmin ziemi piotrkowskiej 
oraz miasta Piotrkowa. Z budżetu 
miasta przeznaczono 100 tys. na 
potrzeby Powiatowego Centrum 
Matki i Dziecka w Piotrkowie Try-
bunalskim.  - Serdecznie dziękuję 
burmistrzom, wójtom i prezyden-
towi miasta za zrozumienie powagi 
sytuacji, z którą przychodzi nam się 
mierzyć od prawie 3 tygodni. To na-
sze lokalne wsparcie administracji 
rządowej w walce z koronawirusem 
– dodaje starosta.

Prosimy Was o pełną mobili-
zację i oto, co w tym momencie, 
jest najlepsze, co możecie zrobić 
– zostańcie w domu.
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Wola Krzysztoporska

Dom Ludowy w Oprzężowie 
to jeden z ostatnich tego typu 
obiektów na terenie gminy, które 
wymagają gruntownych remon-
tów. W lutym 2020 podpisana 
została umowa na przebudowę 
tego obiektu.

Budynek Domu Ludowego 
ma zostać częściowo rozebrany, 
a rozbiórce podlegać będą ist-
niejące pomieszczenia sanitarne.  
W budynku od strony wschodniej 
(na parterze i piętrze) będzie pro-
wadzona przebudowa istniejących 
pomieszczeń wraz z wyburzeniem 
starych, wewnętrznych schodów 
i wykonaniem nowych. Zostaną 
wydzielone też nowe pomiesz-
czenia magazynowe, socjalne, 
sanitarne i kuchenne.

Budynek będzie ogrzewany  
– powstanie instalacja CO wraz  
z kotłownią na olej opałowy.

Przewidziano również budo-
wę nowego, zadaszonego tarasu, 
schodów zewnętrznych i podjaz-
du dla niepełnosprawnych wraz  
z barierką.

W trosce o bezpieczeństwo 
i zdrowie mieszkańców gminy 
Wola Krzysztoporska wprowa-
dzamy szczególne zasady funk-
cjonowania Urzędu Gminy. Od 
wtorku (24 marca) Urząd Gminy 
będzie całkowicie zamknięty dla 
interesantów. Część pracowników 
pracowała będzie zdalnie. Wciąż 
jednak pozostaniemy do Państwa 
dyspozycji. Ważną korespon-
dencję będzie można zostawić  
w skrzynce pocztowej znajdującej 
się przed Urzędem Gminy. 

Cały czas też możliwe jest 
konsultowanie spraw drogą tele-
foniczną i mailową. W sprawach 
pilnych prosimy o korzystanie z tej 
formy kontaktu z Urzędem Gminy. 
Sposób załatwienia spraw opisany 
jest w kartach usług dostępnych  
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu.

Wszelką korespondencję opa-
trzoną podpisem elektronicznym 
lub profilem zaufanym można 
również przesłać drogą elektro-
niczną na Urzędową Skrzynkę Po-
dawczą poprzez platformę ePUAP.

Na bieżąco obsługiwane będą 
natomiast sprawy dotyczące aktów 
zgonu i urodzin.

Powyższe zalecenia mają na 
celu maksymalnie ograniczyć 
możliwość zarażenia koronawi-
rusem.
Kontakt z Urzędem Gminy
sekretariat:
tel. 44-616-39-61
fax. 44-616-39-60
e-mail: sekretariat@wola-krzysz-
toporska.pl
Referaty Urzędu Gminy:

Jeśli pracownik sprawdzają-
cy stan wodomierza nie zastał 
Państwa w domu i nie było 
możliwe podanie danych (przy 
zachowaniu szczególnej ostroż-
ności!), prosimy o zrobienie 
tego poprzez stronę internetową 
gminy Wola Krzysztoporska lub 
SMS. Jak to zrobić?

Prosimy o podanie stanu 
l iczn ika wody poprzez for-
mularz kontaktowy na st ro-
nie internetowej gminy Wola 
Krzysztoporska w zakładce: 
urząd – stan licznika wody:

wola -k r zysz topor sk a .pl /
stan-licznika-wody/

lub poprzez SMS pod nu-
mer 665-140-548 z podaniem 
danych:

Drodzy mieszkańcy!

W związku z ogłoszeniem 
w kraju stanu epidemii, a tak-
że potwierdzeniem przypad-
ków zakażenia koronawirusem  
w Piotrkowie Trybunalsk im 
i sąsiedniej gminie Rozprza, 
zwracam się z prośbą i jedno-
cześnie apeluję do wszystkich 
m iesz k a ńców g m i ny  Wola 
Krzysztoporska, żeby – o ile 
to możliwe – pozostali w domu  
i ograniczyli wzajemne kon-
takty do minimum. Zróbmy to 

dla siebie, ale przede wszystkim 
dla naszych seniorów i osób cho-
rych, które w szczególny sposób 
są narażone na konsekwencje 
zarażenia. Ta nadzwyczajna sy-
tuacja wymaga szczególnych 
rozwiązań – także w zakresie 
pracy samorządu (patrz poniżej). 
Potraktujmy je ze zrozumieniem, 
bo podyktowane są troską o zdro-
wie mieszkańców. Traktujmy 
wszelkie wytyczne związane  
z ogłoszeniem epidemii poważnie.

Apeluję też do rodziców, 
dzieci i młodzieży o rozwagę  
i odpowiedzialne zachowanie 
w tym szczególnym okresie. 
Pamiętajmy, że zawieszenie za-
jęć w placówkach oświatowych 
to nie jest czas dodatkowych 
ferii, ale forma odizolowania 
od potencjalnego ryzyka.

Dla nas wszystkich to trudny 
czas. Bądźmy odpowiedzialni  
i solidarni we wspólnym prze-
trwaniu tego trudnego okresu!

z wyrazami troski 
wójt gminy Wola Krzysztoporska

Roman Drozdek

Urząd Gminy zamknięty dla interesantów!
Referat Budownictwa i Nieru-
chomości
tel. 44 616-39-74, 44 616-39-73, 44 
616-39-72, 44 616-39-75
Referat Finansów i Płac
tel. 44 616-39-89 (pok. 10), 44 
616-39-71 (płace), 44 616-39-75 
(pok. 9)
Referat Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa
44 616-39-82, 44 616-39-83
Referat Organizacji i Kadr
obsługa sekretariatu, tel. 44 616-
39-61
obsługa Rady Gminy, tel. 44 
616-39-67
44 616-39-86
Referat Podatków i Opłat
44 616-39-88, 44 616-39-87, 44 
616-39-70,44 616-39-69
Referat Spraw Obywatelskich
tel. 44 616-39-80, 44 616-39-81
Referat wodociągów i kanalizacji
tel. 44 616-37-26 
Kontakt alarmowy:
- dla ujęć: Jeżów, Woźniki, Parz-
niewice - Wiesław Szafrański 
(konserwator) – kom. 665 303 552
- dla ujęć: Kacprów, Rokszyce, 
Gomulin - Janusz Furczyński - 
kom. 695 656 069 
- tel. 44 6163984 (prowadzenie 
rozliczeń z odbiorcami usług  
w zakresie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków)
Referat Zamówień Publicznych, 
Pozyskiwania Funduszy Ze-
wnętrznych i Promocji
tel. 44 616-39-76, 44 616-39-78
Stanowisko ds. Edukacji
tel. 44-616-39-68
Stanowisko ds. Zarządzania 

Kryzysowego
Pełnomocnik ds. Informacji 
Niejawnych
tel. 44-616-39-68
Stanowisko ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
tel. 691-200-865,
Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów (PSZOK)
(Wola Krzysztoporska, ul. Cmen-
tarna 22)
Czynny w każdą sobotę od 8.00 
do 18.00

(w związku z sytuacją epide-
miologiczną prosimy o zacho-
wanie szczególnej ostrożności 
– zachowanie dystansu od po-
zostałych korzystających; ogra-
niczenie wizyt – jeśli nie jest to 
absolutnie konieczne)

Numery telefonów do poszcze-
gólnych referatów UG dostępne są 
też na stronie bip.wola-krzyszto-
porska.pl. 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej

GOPS w Woli Krzysztoporskiej 
w trybie ograniczonego dostę-
pu prowadzi nadal obsługę osób 
oczekujących wsparcia w zakresie 
pomocy społecznej.

W sprawach wszelkich wąt-
pliwości prosimy o kontakt z 
GOPS od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7.30 – 15.30 pod 
numerami telefonów tel.: 44 616-
32-84, 44 647-36-86, 501-757-740, 
505-721-462, fax: 44 616 32 84 (we-
wnętrzny 12). Apelujemy, aby do nie-
zbędnego minimum ograniczyć wizyty  
w GOPS. W tej chwili GOPS zajmuje 
się organizacją pomocy żywnościo-
wej dla osób objętych kwarantanną.

Drodzy pacjenci! Z powodu 
zagrożenia epidemią koronawi-
rusa w przychodniach w Woli 
Krzysztoporskiej i Bogdanowie 
obowiązują nadzwyczajne zasady 
przyjęć pacjentów:

Rejestracja wyłącznie telefo-
nicznie: 44 616 30 09, 514 429 802. 
Jeśli potrzebujesz porady, recepty, 

Komunikat dla pacjentów regionu 
Wola Krzysztoporska i Bogdanów

zwolnienia lekarskiego, chcesz 
omówić wyniki badań, najpierw 
zadzwoń!

Podczas teleporady lekarz 
zadecyduje  o  kon iecznośc i 
wizyty osobistej. Badania la-
boratoryjne wyłącznie dla osób 
po wcześniejszej konsultacji 
z lekarzem. Podczas zaplano-

wanych wizyt w przychodni, 
pacjenci proszeni są o ścisłe 
przest rzeganie za leceń per-
sonelu.

Bilanse zdrowia, szczepie-
nia zostają odwołane.

W celu ograniczenia ryzyka 
do przychodni i apteki prosimy 
wchodzić pojedynczo!

Zdalnie podaj stan wodomierza!

- imienia i nazwiska,,
- adresu zamieszkania
- adresu montażu licznika 

( jeśli jest inny niż adres za-

mieszkania),
- stanu licznika wody,
- stanu podlicznika ( jeś li 

taki posiadamy).

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ  
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI  

WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI  
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ  

POLSKIEJ ZARZĄDZONYMI NA 10 MAJA 2020
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju informujemy, że Urząd Gminy Wola Krzysz-

toporska jest zamknięty dla interesantów. W związku z powyższym w celu zgłoszenia kandydatów na 
członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych/osoby upoważnione 
uprawnionych komitetów wyborczych oraz wyborców, należy termin i godzinę wizyty w Urzędzie Gminy 
ustalić telefonicznie pod numerem telefonu: 44 61-63-961. Wszelkie informacje można uzyskać również 
pod wskazanym powyżej numerem telefonu.

Przebudowa Domu Ludowego w Oprzężowie

Częściowo utwardzony będzie 
teren działki (dojście i dojazd 
do budynku, miejsca postojowe, 
utwardzenie placu na odpady).

W miejsce starych zbiorników 
powstanie także szczelny zbior-
nik na nieczystości płynne o poj. 
9,00 m³.

Te prace kosztować będą 892 
tys. zł i mają się zakończyć do 15 
listopada 2020 r.

Warto przypomnieć, że w bu-
dynku wcześniej przeprowadzone 

były częściowe remonty. W roku 
2008 wymieniana była stolarka 
okienna, w roku 2009 zostały wy-
konane roboty dotyczące wymiany 
pokrycia dachowego wraz z wy-
dłużaniem krokwi, wykonaniem 
sufitu podwieszanego z izolacją 
oraz zamontowaniem wentyla-
torów na sali głównej, a w roku 
2012 wykonano prace związane  
z instalacją odgromową oraz 
roboty związane z instalacją 
elektryczną.
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Tr wa  r e a l i z a c j a  z a d a ń 
z funduszu sołeckiego 2020. 
Wymieniane jest oświetlenie  
w Tychowie, Zawodziu i Czar-
nocinie (ul. Księża Wieś, osiedle 
nad zalewem, osiedle przy ul. 
Tuszyńskiej, ul. Główna). Wy-
mienione zostaną oprawy rtęcio-
we i sodowe na energooszczędne 

Wszyscy właściciele n ie-
ruchomości z terenu gminy 
Czarnocin (mieszkańcy, oso-
by przebywające) proszeni są  
o oznaczenie nieruchomości 
numerami porządkowymi (adre-
sowymi) poprzez umieszczenie 
tabliczki z numerem na budyn-
ku lub ogrodzeniu. Numeracja 
porządkowa nieruchomości po-
winna być zgodna z numeracją 

Bezpieczniej w Dalkowie
Czarnocin

lamy LED. Łącznie planowana 
jest wymiana 130 sztuk lamp,  
w tym 110 o mocy 35W oraz 20 
o mocy 50W, a koszt inwestycji 
to 67 tys. 957,50 zł.

Zakończono już remont sa-
nitariatów w OSP Czarnocin 
i  montaż monitor ingu przy  
w OSP w Dalkowie. Zamontowa-

no czujki w budynku i kamery 
na zewnątrz, obejmujące teren 
przed budynkiem, plac zabaw  
i siłownię zewnętrzną oraz czę-
ściowo ruch pojazdów na drodze. 
Całość systemu jest nadzorowana 
przez druhów strażaków i pra-
cowników UG w Czarnocinie,  
a jego wartość to około 7 tys. zł.

Będzie boisko sportowe w Czarnocinie

Pod koniec ubiegłego roku 
gmina kupiła działkę przyle-
głą do terenu szkoły z myślą  
o utworzeniu nowego terenu 
rek reacyjno-spor towego dla 
dzieci i młodzieży. Obecnie 
pracownicy gminy i  szkoły 

prowadzą tam prace porząd-
kowe, karczując sad owocowy 
i demontując zniszczone ogro-
dzenie, by przygotować teren 
pod inwestycję i budowę nowe-
go ogrodzenia. Równocześnie  
z pracami porządkowymi trwa 

przygotowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na 
budowę boiska wielofunkcyj-
nego, placu zabaw dla dzieci, 
elementów siłowni zewnętrznej  
i  zagospoda rowan ia ca łego 
terenu. W najbl iższym cza-

sie gmina Czarnocin będzie 
sk ładać wniosek o pozyska-
nie dofinansowania w ramach 
programu „Spor towa Polska 
– Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej – Edy-
cja 2020”. 

Po oddaniu do użytku nowego budynku przed-
szkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Czarnocinie, przyszedł czas na kolejne 
działania w zakresie poprawy bazy eduka-
cyjnej na terenie placówki. 

Przypominają o oznaczeniu 
nieruchomości 

adresową publikowaną na por-
talu MAPA GMINY dostępnym 
poprzez stronę internetową gmi-
ny Czarnocin czarnocin.pl lub 
pod adresem czarnocin.e-mapa.
net. Na mapie gminy numer 
porządkowy nieruchomości jest 
widoczny po powiększeniu mapy 
jako niebieski kwadracik z od-
powiednią liczbą. W przypadku 
niezgodności lub braku nume-

ru porządkowego (zwłaszcza  
w odniesieniu do budynków/
nieruchomości, gdzie mogą prze-
bywać ludzie), należy dokonać 
zgłoszenia telefonicznego pod 
numerem 44 616 51 69. - Pamię-
tajmy, że właściwe oznakowanie 
nieruchomości pozwala szybciej 
dotrzeć służbom ratunkowym 
– przypomina wójt gminy Czar-
nocin Roman Miksa. 

Na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 20 marca 
2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii 
oraz komunikatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności 
bibliotek. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocina po-
zostaje więc zamknięta dla czytelników i użytkowników do 
odwołania.

TRYBUNALSKIE WIADOMOŒCI GMINNE
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Rozprza

Moszczenica

Ograniczona została moż-
liwość osobistego załatwiania 
spraw w urzędzie oraz dokonywa-
nia płatności w Kasie Urzędu od 
16 marca do odwołania. Wszelkich 
płatności prosimy dokonywać 
elektronicznie na następujące 
rachunki bankowe:

03 89730003 0070 0700 0707 
0017 - dochody (podatki, opłata 
adiacencka, opłata za zajęcie pasa 
drogowego, czynsze, dzierża-
wa, opłata skarbowa, rezerwacja 
miejsc targowych, opłata skarbo-
wa, opłata za pełnomocnictwo),

36 89730003 0070 0700 0707 
0005 - depozyt (wadium ),

62 89730003 0070 0700 0707 
0022 - udostępnienie danych mel-
dunkowych,

20 89730003 0070 0700 0707 
0196 - opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Osobiście będzie można jedy-
nie załatwiać sprawy związane  
z rejestracją zgonów i urodzeń.  

W związku z pandemią ko-
ronawirusa, w celu umożl i-
wienia korzystania z zasobów 
e-learningu zarówno uczniom, 
jak i nauczycielom (w tym umoż-
liwienia prowadzenia zajęć po-
przez komunikatory internetowe 
np. Skype), ale także w celu 
umożl iwienia pracy zdalnej 
mieszkańcom gmin, wszystkie 
stacje bazowe sieci E-leader, 
za równo dla użytkowników 

Uwaga! W dniach 25.03 – 31.03 punkt potwierdzający Profil Za-
ufany w Urzędzie Gminy w Moszczenicy będzie nieczynny.

Lokalna f i rma ELANDA 
PHARMA z Rozprzy przyłączyła 
się do ogólnopolskiej akcji wspo-
magania szpitali i urzędów. W środę 
18 marca przekazała nieodpłatnie na 
rzecz Powiatowego Centrum Matki 

Elanda z Rozprzy pomaga w walce 
z wirusem 

i Dziecka w Piotrkowie Trybunal-
skim i Urzędu Gminy w Rozprzy 
środki do dezynfekcji pomieszczeń 
i rąk, które do PCMiD dostarczył 
Artur Cubała - zastępca wójta 
gminy. - W imieniu swoim, jak i 

dyrekcji szpitala dziękujemy prezes 
Magdalenie Paturze oraz wszystkim 
pracownikom zakładu za wsparcie 
i pomoc w tym trudnym dla nas 
wszystkich okresie – mówi wójt 
gminy Janusz Jędrzejczyk. 

Urząd Gminy w Moszczenicy: 
ograniczona możliwość osobistego 
załatwiania spraw

W pozostałych sprawach prosimy 
o korzystanie z drogi elektro-
nicznej: maile, platforma ePU-
AP, listownie oraz telefonicznie 
(tel. do sekretariatu 44 616 96 
25). Telefony do poszczególnych 
Referatów znajdują się na stro-
nie moszczenica.pl w zakładce 
KONTAKT.

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Moszczenicy  
z siedzibą w Kosowie przypomina!

GOPS funkcjonuje zgodnie  
z godzinami urzędowania, jednak 
zminimalizowano kontakt z oso-
bami korzystającymi z pomocy 
społecznej. Zastosowano poniższe 
środki ostrożności. Została wy-
znaczona strefa załatwiania intere-
santów w siedzibie GOPS. Każdy 
wchodzący do siedziby ma mie-
rzoną temperaturę bezdotykowym 
termometrem i dezynfekowane 
ręce. Wypłaty świadczeń pienięż-
nych realizowane są jak dotychczas.  
W dzień wypłat gotówkowych w 

Kasie do siedziby GOPS wpuszcza-
nych jest jednocześnie nie więcej 
niż 3 osoby. Działania pracowników 
terenowych w środowiskach domo-
wych osób korzystających z pomocy 
społecznej zostały ograniczone tylko 
do koniecznych. Sprawy urzędowe 
załatwiane są głównie drogą telefo-
niczną i elektroniczną bez kontaktu 
osobistego. W sprawach wymagają-
cych bezpośredniego kontaktu z in-
teresantem stosowane są szczególne 
środki ostrożności (dezynfekcja rąk, 
mierzenie temperatury, rękawiczki  
i maseczki ochronne).

Kierownik GOPS prosi miesz-
kańców gminy Moszczenica  
o niebagatelizowanie zagroże-
nia epidemicznego, pozostawanie  
w domach i zachowywanie reko-
mendowanych środków ostrożności, 
a w sytuacjach tego wymagających 
kontaktowanie się telefoniczne pod 
numer telefonu GOPS 44 616 95 97 
lub elektronicznie na adres e-mail: 
gops@moszczenica.pl 

Komunikat dotyczący 
sieci E-leader

sieci OB, jak i użytkowników 
internetu socjalnego, pracują  
z prędkością 15Mb/s. W szkołach 
nauczyciele dysponują łączami  
o gwarantowanej przepustowości 
1Gb/s. Wszystkich mieszkańców 
zachęcamy do subskrybowania 
profili gmin w aplikacji Twitter. 
Dzięki temu, w przypadku zaist-
nienia wyjątkowej sytuacji, będzie 
możliwe w bardzo szybki sposób 
przesłanie krótkich komunikatów. 

Zachęcamy także do zgłasza-
nia spraw drogą elektroniczną 
np. poprzez platformę ePUAP. 
Gminy dysponują nowoczesnym 
systemem EZD PUW, który po-
zwala w sposób uporządkowany  
i elektroniczny prowadzić sprawy. 
Przypominamy, że najbliższe 
punkty potwierdzania Profili Za-
ufanych znajdują się w Urzędzie 
Gminy Moszczenica i Urzędzie 
Gminy Ujazd.

TRYBUNALSKIE WIADOMOŒCI GMINNE
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Aleksandrów

Gorzkowice

Zwracam się z ponownym apelem do Miesz-
kańców Gminy Aleksandrów oraz innych 
osób przebywających na naszym terenie  
o zachowanie szczególnej ostrożności, a także 
do stosowania się do wszelkich zaleceń głów-
nego inspektora sanitarnego i Ministerstwa 
Zdrowia, dotyczących zasad dbania o higienę 
oraz ochrony przed koronawirusem. 
Od 16 marca do Wielkanocy wszystkie pla-
cówki oświatowe na terenie gminy Aleksan-
drów będą zamknięte. Uczniom przypomi-
nam, że to nie są dodatkowe ferie, lecz rodzaj 
wyciszenia i wzajemnej dyscypliny. Apeluję, 
aby ten czas potraktować jako kwarantannę  
i ograniczyć spotkania z kolegami i znajomy-
mi. 
Zwracam się ponownie do naszych Mieszkań-
ców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby 
starsze i samotne. Osoby te, jeśli to możliwe, 
powinny ograniczyć przebywanie w miejscach 
publicznych. Jednocześnie proszę tym samym 
o otoczenie ich opieką, a szczególnie o pomoc 
w codziennych czynnościach, takich jak zaku-
py, zaopatrzenie w leki, czy załatwianie spraw 
urzędowych. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Aleksandrów!
Z komunikatów ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego dowiadujemy się 
codziennie o nowych przypadkach zarażenia koronawirusem w naszym kraju, także  
w województwie łódzkim. 

W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkań-
ców, gości oraz pracowników informuję, że  
z dniem 19 marca wprowadzono wykonywanie 
zadań przez Urząd Gminy Aleksandrów w spo-
sób wyłączający bezpośrednią obsługę interesan-
tów. Wszystkie niezbędne informacje o formach 
kontaktu znajdą Państwo na stronie internetowej 
Urzędu Gminy: gmina-aleksandrow.pl. Jedno-
cześnie informuje, że o wszelkich zmianach do-
tyczących pracy Urzędu będę Państwa informo-
wał poprzez komunikaty na stronie internetowej 
Urzędu. 
Drodzy Mieszkańcy! Bądźmy społecznie zdy-
scyplinowani! To w dużej mierze od naszej od-
powiedzialności za nas samych, nasze rodziny  
i sąsiadów zależy powstrzymanie koronawirusa. 
Apeluję więc o potraktowanie najbliższych tygo-
dni jako szczególnego okresu, w którym należy 
ograniczyć do możliwego minimum kontakty  
z innymi osobami. Wierzę, że wspólnie poradzi-
my sobie z tym wyzwaniem i stawimy czoła za-
grożeniu. Jednocześnie żywię nadzieje, że nasze 
zalecenia i podjęte decyzje zostaną przyjęte ze 
zrozumieniem, a ta trudna dla nas wszystkich sy-
tuacja szybko się ustabilizuje. 

z wyrazami szacunku
wójt gminy Aleksandrów

Paweł Mamrot

Ruszyły prace budowlane  
w budynku zebrań wiejskich  
w Daniszewicach. Trwa układa-
nie płytek ściennych i podłogo-
wych. W harmonogramie prac 
jest też wykonanie przyłącza 
wodociągowego z instalacją we-
wnętrzną. Roboty wykonywane 
są przez pracowników referatu 
gospodarki komunalnej.

W niedzielę 22 marca na 
placu OSP w Gorzkowicach 
odbyła się akcja honorowe-
go oddawania k rwi. Niemal  
7 litrów udało się zebrać pod-
czas niezwykle trudnej akcji 

Przebudowa budynku w Daniszewicach

Zbierali krew dla Krystiana 
k rwiodawstwa. Tr udnej,  bo 
w czasach epidemii. Zebrana 
k rew pr zeznaczona  b ę d z ie 
dla 3-letniego Krystiana Peł-
ki, chorującego na nowotwór 
z łoś l iw y –  neu robla s toma .  

- Dziękujemy krwiodawcom za 
oddanie krwi, najcenniejszego 
daru, jaki możemy ofiarować 
drugiemu człowiekowi – mówią 
członkowie gorzkowick iego 
klubu HDK PCK. 

Rozpoczęto prace, przy uży-
ciu remontera ciśnieniowego, 
przy remontach nawierzchni 
dróg na terenie gminy Gorz-
kowice. Pracownicy Urzędu 
Gminy podkreślają, że roboty 
wykonywane są z zachowa-
niem szczególnej ostrożności 
w związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym. 

W Grabostowie budują 
świetlicę wiejską

W z n o w i o n o  b u d o w ę 
świet l icy  wiejsk iej  w Gra-
b o s t o w i e .  T r w a j ą  p r a c e 
przygotowawcze przy insta-

lacji  wodno-kana l izacyjnej. 
Wk rótce wykonane zostaną 
pier wsze wa rstwy wylewek 
betonowych. Tempo prac bu-

dowlanych jest  uza leżn ione 
od pogody. Wszystk ie prace 
wykonuje grupa komunalna 
gminy Gorzkowice.

TRYBUNALSKIE WIADOMOŒCI GMINNE
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Sulejów

Wolbórz

- Zadzwoń, pomożemy! - ape-
luje burmistrz Sulejowa. Jeśli 
jesteś osobą samotną, bez rodziny 
lub nie w pełni samodzielną, zgłoś 
się telefonicznie do Miejskiego 

Każdego dnia osiem opieku-
nek środowiskowych w gminie 
Sulejów niesie wsparcie osobom 
starszym, chorym i niepełno-
sprawnym. Świadczą pomoc 
w codziennych czynnościach 
- myciu, sprzątaniu, zakupach, 

Codziennie niosą pomoc 
Bohaterki gminy Sulejów

zaopatrzeniu w leki.
W związku z sytuacją epide-

miczną panie otrzymały sprzęt 
zabezpieczający je podczas 
wykonywania codziennej pracy. 
Zosta ły wyposażone w pły-
ny dezynfekujące, rękawiczki, 
maseczki, okulary ochronne, 
przyłbice. Ponadto każdego dnia 

przed rozpoczęciem swojej pracy 
poddawane są pomiarowi tem-
peratury. - Jesteśmy im bardzo 
wdzięczni za ich ciężką pracę, 
za trud i zaangażowanie – mówi 
burmistrz Sulejowa Wojciech 
Ostrowski. Gmina Sulejów prze-
znaczyła 80 tys. zł na zakup do-
datkowych środków ochronnych. 

Seniorze, zostań w domu! 
Zrobimy Ci zakupy

Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sulejowie lub zgłoś swojemu 
sołtysowi, że potrzebujesz pomo-
cy. Zgłoszenia od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00 – 15.00, 

tel. (44) 616 20 33, (44) 616 22 44, 
517 013 662. 

Telefon całodobowy tylko 
w sprawach kryzysowych: 515 
105 987.

W związku z pandemią koro-
nawirusa i stanem epiedmicznym 
wprowadzonym na terenie całego 
kraju burmistrz Wolborza Andrzej 
Jaros uruchomił finansową rezer-
wę kryzysową w wysokości 120 
tys zł. Pieniądze te przeznaczane 
są sukcesywnie na działania za-
pobiegające rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa m.in. na zakup 
materiałów ochronnych, masecz-
ki, płyny dezynfekujące itp.

Materiały te przekazywane 
są do jednostek OSP w Wolbo-

Z powodu epidemii koronawirusa zamknięte do odwołania zostały (16 
marca) gabinety stomatologiczne w Wolborzu. Udzielanie świadczeń 
zostało zawieszone zarówno w szkolnym gabinecie stomatologicznym 
działającym przy Szkole Podstawowej w Wolborzu, jak i w prywat-
nym Gabinecie Stomatologicznym przy ul. Młynarskiej 3 w Wolborzu.  
W nagłych przypadkach kontakt telefoniczny pod nr 604 072 044. 

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Wolborzu informuje, że w ramach 
działań zapobiegawczych pandemii koronawirusa w Polsce składki 
członkowskie należy wpłacać na nr konta:
58 1500 1605 1216 0000 9155 0000, z dopiskiem „składka na GSW 
w Wolborzu za rok 2020 – imię i nazwisko GSW + nazwa sołectwa”. 
Informacja dotycząca wysokości składek pod nr tel. 693 222 760. 

Burmistrz Wolborza uruchomił rezerwę 
kryzysową. Sesja Rady Miejskiej odwołana

rzu i Lubiaszowie, działających  
w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym oraz przychodni 
lekarskich, instytucji i urzędów 
na terenie gminy Wolbórz.

Jednocześnie burmistrz zwró-
cił się z apelem do radnych, by  
w swoich środowiskach lokalnych 
zrobili rozeznanie sytuacji związanej  
z potrzebą pomocy osobom starszym 
i samotnym. - Ważne, by w okresie 
nasilania się pandemii udzielić tym 
osobom pomocy, np. w zrobieniu 
zakupów – mówi Andrzej Jaros. 

Wszelkie informacje o działa-
niach podjętych na terenie gminy 
Wolbórz w związku z pandemią 
koronawirusa, czyli komunikaty, 
ważne numery telefonów do przy-
chodni zdrowia i instytucji, oraz  
o sposobie ochrony przed pandemią 
znajdują się na stronie wolborz.eu.

W związku z pandemią koro-
nawirusa zaplanowane komisje 
Rady Miejskiej oraz sesja Rady 
Miejskiej, która miała odbyć się 27 
marca zostały przesunięta na termin 
późniejszy.

Gabinety stomatologiczne zamknięte

Komunikat Spółki Wodnej 

Czytaj o REGIONIE 
również 

na epiotrkow.pl/region/

TRYBUNALSKIE WIADOMOŒCI GMINNE
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Dodaj ogłoszenie za pomocą SMS-a! Wyślij SMS na numer 74567 o treści TT + treść ogłoszenia i Twój numer telefonu

SPRZEDAM

Koszt jednego SMS-a wynosi 4 zł + VAT. Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Ogłoszeń, tel. 511 292 920

LOKALE

KUPIĘ

DO WYNAJÊCIA

OG£OSZENIA TRYBUNALSKIE

Z D R O W I E

DO WYNAJÊCIA

B U D O W L A N E

N I E R U C H O M O Ś C I
SPRZEDAM

SPRZEDAM

M O T O

Masz problem ze starym 
samochodem? Składnica 
złomu, Twardosławice 28 
B; 44/ 646-23-24, www.
motorecykling.com.pl. /52/

OGŁOSZENIE

Kupię mieszkanie do 53 m 
kw., płatność gotówką; 510-
264-124. /14/

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

N A U K A

U S £ U G I

SPRZEDAM

DAM PRACĘ

PRACA

Kancelaria Odszkodo-
wawcza Credo. Miałeś 
wypadek? Zadzwoń 531-
881-669. /15/

POSZUKUJĘ
Poszukuję umeblowanego 
pokoju do wynajęcia; 782-
461-911. /14/

Wynajmę halę produkcyjną 
700 m kw. Zaplecze socjalne 
i biurowe; 601-311-235. /52/
Wynajmę plac na reklamę, 
działalność; 44/647-27-26. /52/

Sprzedam lodówkę i pralkę, 
stan bardzo dobry; 796-334-
530. /14/

Lokale handlowo-użytkowe 
63 m kw., pl. Czarnieckiego; 
603-094-129. /12/
Mieszkanie 68 m kw., 2 p+k, 
ogrzewanie gazowe, po ka-
pitalnym remoncie; 606-650-
113. /13/

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie TBS 
36,12 m kw., na mieszkanie  
o takiej samej powierzchni lub 
większe, do II piętra, może 
być zadłużone; 796-334-
530. /14/

Sprzedam działkę 1350 m kw., 
w Piotrkowie, róg Twardosła-
wickiej i al. 800-lecia, cena 
250 zł/m kw.; 601-280-108. /52/
Sprzedam działkę uzbrojoną 
przy ul. Herberta (os. Paw-
łowska); 609-381-141. /52/
Sprzedam działkę w Piotrkowie, 
os. Pawłowska Widok; 695-696-
714, 694-141-110. /52/
Sprzedam działkę 819 m, 
przy ul. Zajęczej w Piotrko-
wie; 880-996-484. /52/
Dom w zabudowie szere-
gowej, w Piotrkowie, na os. 
Wiślana; 666-012-143. /13/
Sprzedam działkę 6700 m 
kw., ze strumykiem, mediami 
i warunkami zabudowy oraz 
działki leśne po 2500 m kw.; 
605-447-320. /15/
Do sprzedaży nowe domy 
jednorodzinne z garażem  
w zabudowie bliźniaczej. 
Piotrków Tryb., ul. Michałow-
ska; 44/649-40-96. /52/

Sprzedam działkę 4100 m 
kw., przy Karolinowskiej 40; 
601-311-235. /52/
Sprzedam 3 działki budow-
lane (pow.1366 m, 2 x 1440 
m), Piotrków/Longinówka, 
cena do uzgodnienia; 604-
646-423. /16/ 

Sprzedam roletę do bagażni-
ka audi A4 B5 kombi z 1999 
r.; 607-176-488. /52/
Sprzedam komplet kół zimo-
wych z felgami aluminiowymi, 
do opla zafiry, tanio; 606-809-
104. /52/
Lampy, reflektory, żarówki, 
diody, światła dzienne, xeno-
ny z montażem na miejscu. 
Piotrków, ul. Łódzka 66; 508-
309-229. /52/
Sprzedam kpl. opon letnich 
Cont inental 235/55 R19 
VXL, rok produkcji 2019,  
przebieg 6000 km; 603-924-
446. /52/
Sprzedam volvo S40, diesel 
1.6, rok produkcji 2008, pełne 
wyposażenie; 601-910-135. /52/
Sprzedam seata exeo kombi, 
rok prod.2011, diesel, pełna 
opcja; 601-35-05-78. /52/ Przyjmę ucznia do nauki zawo-

du w warsztacie samochodo-
wym. Blacharstwo, lakiernictwo, 
mechanika. Prawo jazdy kat. B.; 
603-924-446. /52/
Matematyka - od szkoły pod-
stawowej do studiów; 661-
785-379. /52/

Skup z ł omu s ta lowego  
- najwyższa cena, dojazd do 
klienta. Odbiór gruzu, podsta-
wienie kontenerów. Eko Luk, 
Wronia 61c; 607-111-824. /52/
Oprawa muzyczna ślubu, 
skrzypce, altówka, wiolonczela, 
organy i flet, www.muzykana-
slub.cba.pl; 607-588-518./52/
Masz problem ze starym sa-
mochodem - składnica złomu, 
Twardosławice 28 B; 44/ 646-
23-24 lub 502-568-009 www.
motorecykling.com.pl. /52/

Autoholowanie, niskie ceny; 
603-123-964. /52/
Serwis okienny. Regulacja 
okien, wymiana okuć, szyb oraz 
uszczelek; 601-910-135. /52/ 
Najtańsze ubezpieczenie sa-
mochodowe, majątkowe, rolne. 
Rozprza, ul. Legionów Pol-
skich 2/5; 44/610-35-43. /52/
Parking dla samochodów cię-
żarowych czynny całą dobę. 
Zapraszamy; 693-906-272. /52/
Mieszalnia lakierów. Lakiery 
samochodowe i przemysło-
we. Pasty polerskie, materiały 
lakiernicze. Roosevelta 43; 
692-656-023. /52/
Wymienię progi w każdym sa-
mochodzie; 790-640-308. /16/
Gotówka w 15 minut. Piotr-
ków; 502-084-736. Potrzebu-
jesz gotówki? Chcesz spłacić 
zobowiązania? Udzielamy 
pożyczek na dowód. Nie py-
tamy o cel pożyczki i zarobki. 
GTW, Sieradzka 3. /13/
Wynajem busów 9-osobo-
wych; 501-134-519. /13/
Kolizja? Wypadek? Z nami bez-
gotówkowo rozliczysz szkodę, 
Zapewnimy auto zastępcze 
z oc sprawcy. Profesjonalnie 
naprawimy twój samochód.  
Auto-Majer, Piotrków, Wąska 
6; 601-232-466. /52/

Glazurnictwo, remonty + 
drobne naprawy; 513-072-
325. /26/
Maluj, remontuj; 793-622-
242. /22/
Docieplenie budynków elewa-
cyjnych, montaż płotów pa-
nelowych; 516-706-655. /17/
Remonty, wykończenia; 511-
341-993. /21/

Ozonowanie, odgrzy-
bianie, dezynfekcja 
pomieszczeń; 501-134-
519. /13/

UROLOG dr n. med. K. Dą-
browski. Piotrków, ul. Polna 13. 
MEGA-MED; 602-190-429, 
www.urologia-gabinet.pl / www.
wazektomia-gabinet.pl. /52/

DERMATOLOG WENERO-
LOG - lek. Zbigniew Pie-
trzak. Laser frakcyjny CO2, 
laserowe leczenie rumie-
nia, naczynek, przebar-
wień,  ep i lac ja laserem, 
w ymra ż an ie  b rodawek , 
mezoterapia, toksyna botu-
l inowa, karboksy terapia. 
Piot rków, u l .  Dmowskie -
go 38. Zapisy:  508 - 450 -
820. /52 /

Przyjmę odzież używaną, 
pościel, przybory kuchenne, 
meble; 573-215-678. /13/

Sprzedam lub wynajmę pawi-
lon 20 m kw.; 669-191-264. /18/
Sprzedam mieszkanie w Piotr-
kowie 56 m kw., 2-pokojowe, 
III piętro, dobra lokalizacja, 
wymienione okna plastikowe; 
604-646-423. /15/

Kupię romet, simson, WSK, 
MZ, fiat 126p (maluch), 125p 
(duży fiat); 721-029-688. /13/

KUPIĘ

Zatrudnię mechanika sa-
m o c h o d o w e g o .  S t a ł a , 
dobrze płatna praca; 508-
214-026. /52/
Firma ADS w Piotrkowie za-
trudni magazyniera, kierowcę 
z kat. C i pilarza do obsługi 
piły formatowej; 510-807-
075. /52/
Zatrudnię kierowcę z upraw-
nieniami na HDS. Stała pra-
ca; 502-520-826. /52/
Zatrudnię stolarza meblo-
wego, wysokie zarobki; 506-
157-039. /52/
Zatrudnię przedstawiciela 
handlowego z branży meta-
lowej; 512-476-646. /52/
Zatrudnię cukiernika z do-
świadczeniem ze znajo -
mością wypiekania ciast 
t radycy jnych;  508 - 079 -
605. /52/

Zatrudnię lakiernika i pomoc 
lakiernika; 601-232-466. /52/
Firma okienna zatrudni pra-
cownika do montażu okien; 
570-144-200. /52/
Firma ADS w Radomsku 
zatrudni magazyniera, opera-
tora maszyn stolarskich oraz 
portiera; 510-807-075. /52/
Zatrudnię sprzedawcę do ga-
stronomii; 516-056-936. /52/
Przyjmę ucznia do warsztatu 
samochodowego; 601-232-
466. /52/
Przyjmę ucznia do nauki 
zawodu w serwisie samocho-
dowym; 601-232-466. /52/
Zatrudnię zbrojarzy; 514-
624-868. /52/
Zatrudnię pomoc do kuchni; 
44/615-58-56. /52/
Punkt Cyfrowego Polsatu 
zatrudni handlowca; 504-
005-504. /52/
Zatrudnię pracownika składu 
złomu; 607-111-824. /52/
Zatrudnię ucznia do warsz-
tatu samochodowego. Bla-
charst wo,  lak iern ic t wo, 
mechanika. Prawo jazdy kat. 
B.; 603-924-446. /52/
Fi rma ADS rozpoczyna 
rekrutację na stanowiska: 
operator maszyn stolarskich  
i pracownik produkcji. Praca 
w trybie dwuzmianowym,  
w Radomsku. Wynagrodze-
nie 2500 zł; kadry@stolarze.
com.pl; 510-80-70-75. /52/
Zatrudnię handlowca w bran-
ży telekomunikacyjnej; 504-
005-504. /52/
GRESPANIA Polska zatrudni 
magazyniera z uprawnienia-
mi na wózki widłowe. Kontakt: 
Życzliwa 10, Piotrków. /52/
Zatrudnię fryzjerów z do-
świadczeniem i do przyucze-
nia; 504-234-997. /52/

Tydzień Trybunalski 
dostępny jest również 

online! 
Najnowsze wydanie,  

jak i archiwalne 
znajdziesz na 
www.tt.info.pl

AUTOREKLAMA

Profesjonalne Ozonowanie 
Dezynfekcja Odgrzybianie 

Odkażanie domów, mieszkań, garaży, po-
mieszczeń gospodarczych, posesji, samocho-

dów i innych obiektów usługi. 
Realizujemy usługi w profesjonalnej odzieży 

i maskach 
Wirusy i  bakterie zwalczamy preparatami  

o szerokim spektrum działania wirusobójczego 
i bakteriobójczego ( Dowiedziona aktywność 

biobójcza) 

tel. 537 144 488
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REKLAMAREKLAMA

SKUP AUT 
do 20 tys. zł

- Osobowe
- Dostawcze
uszkodzone, sprawne
bez przeglądu i OC

Złomowanie do 1 zł za 1 kg

Tel. 888 460 461

OGŁOSZENIE

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze – 
to czekamy właśnie na Ciebie!

Operator Produkcji
Miejsce pracy: okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
•	Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola parametrów procesu
Kwalifikacje:
•	Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w systemie trzyzmianowym/

czterobrygadowym
•	Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
•	Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
•	Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków
•	Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
•	Atrakcyjne wynagrodzenie
•	System premiowy
•	Atrakcyjny pakiet socjalny
•	Dobrą atmosferę pracy

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych prosimy 
przesyłać na adres rekrutacja@euroglas.com, wpisując w temacie Pracownik 
Produkcji

Zapraszamy do współpracy!
Euroglas Polska sp. z o.o.
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon: 44  719 40 00

EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca 
najnowocześniejsze techno-logie do produkcji szkła płaskiego, 
powlekanego oraz laminowanego. EUROGLAS Polska należy 
do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z wiodących firm 
w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych 
specjalistów w dziedzinach technicznych.Zatrudniamy prawie 
500 osób, tworzymy zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy.  

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami) informuję, że wy-
wieszony został do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do wydzierżawienia, na okres 3 lat, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy:
ul. Czeremchy 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości objętej wykazem uzyskać można  
w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Referat Gospodarki Nieruchomościami – 
ul. Szkolna 28, pokój 306 lub pod nr tel. 44/ 732-18-50. 

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami) informuję, że wywieszony 
został do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
wydzierżawienia, na okres 3 lat, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy:
ul. Świerczowskiej 2
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości objętej wykazem uzyskać można  
w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Referat Gospodarki Nieruchomościami – 
ul. Szkolna 28, pokój 306 lub pod nr tel. 44 732-18-50. 

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami) informuję, że wywieszony 
został do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
wydzierżawienia, na okres 3 lat, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy:
ul. Wolborskiej 22 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości objętej wykazem uzyskać można  
w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Referat Gospodarki Nieruchomościami – ul. 
Szkolna 28, pokój 306 lub pod nr tel. 44 732-18-50. 

Moszczenica, dn. 25.03.2020r 
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do  opracowania  miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr ewidencyjnym  49 położonej w obrębie geodezyjnym 

Jarosty, gm. Moszczenica
Zgodnie z art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Moszczenica uchwały Nr XVI/144/19 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 
ewidencyjnym 49 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty, gm. Moszczenica
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na 
środowisko do w/w  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 
2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica  
lub na adres elektroniczny ug@moszczenica.eu
Zgodnie z 39, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnieść uwagi i wnioski do 
prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie art. 40 
w/w ustawy w terminie do 30 kwietnia 2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica,  
ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica  lub na adres elektroniczny ug@moszczenica.eu
Uwagi i wnioski do prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać:
w formie pisemnej; ustnie do protokołu;
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym.
Wszystkie wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Moszczenica. 
Jednocześnie zawiadamiam że zainteresowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy 
w  siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica, Referat Inwestycji i Rozwoju, ul. Kosowska 2, 
97-310 Moszczenica.   

Wójt Gminy Moszczenica
Marceli Piekarek 
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UWAGA WIRUS! 
ZABIJAMY WIRUSY, GRZYBNIE,  BAKTERIE! 

Odkażanie, ozonowanie, domów, mieszkań, garaży, tarasów, elewacji 
budynków, pomieszczeń gospodarczych, posesji, kostki brukowej, samo-
chodów, drzwi, okien. Mając na względzie troskę o naszych klientów, przed 
wejściem na posesje mierzymy termometrem temperaturę ciała. Odczyt 
temperatury wyświetlany jest zaraz po jej zmierzeniu. Nie chcąc stwarzać 
zagrożenia nie przemieszczamy się. Działamy tylko w województwie 
łódzkim. Używamy tylko profesjonalnych preparatów wiruso i bakterio-
bójczych, renomowanych firm. Ozonowanie wewnątrz budynku cena- 
3 zł /metr kwadratowy. Dezynfekcje zewnętrzne ustalamy po oględzinach 

danej posesji i obiektów.  
Tel 531 004 116
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