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Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz

czytaj na str. 5

czytaj na str. 3czytaj na str. 16

Pilica czeka na turystów 

czytaj na str. 6

Rusza żłobek. Co z przedszkolami? 
Dzieci pracujących rodziców mogą wrócić do żłobków lub przedszkoli – taką decyzję 
podjął rząd w ramach „odmrażania” kraju. Od środy 6 maja organy prowadzące te pla-
cówki mogą je otworzyć. Co ze żłobkiem i przedszkolami w Piotrkowie Trybunalskim?

Zmiany po majówce. Focus Mall wrócił do życia 

W k r o c z y l i ś m y 
w drugi etap znoszenia ogra-

niczeń związanych z COVID-19. Po 
majówce otwarte zostały centra handlowe, 

sklepy budowlane są czynne w weekendy,  
a hotele wznowiły działalność. 4 maja w Piotr-
kowie otwarta została również galeria Focus 
Mall. Zakupy są możliwe w większości sklepów,  
z wyłączeniem kina i siłowni. W strefie restau-

racyjnej możliwe są zakupy posiłków, ale 
tylko na wynos. Klienci galerii muszą 

też przestrzegać obostrzeń sa-
nitarnych. Jakich?

wiecej na str. 3

Co słychać w sporcie?
Przełożenie oczekiwanych od 4 lat Igrzysk Olimpijskich, przerwanie piłkar-
skich rozgrywek najlepszych lig Europy i Ligi Mistrzów to symbole tego, co 
wydarzyło się w sporcie po wybuchu pandemii. W Polsce od marca nie 
odbywają się żadne wydarzenia sportowe, a sportowcy mogli trenować tylko 
indywidualnie. Sprawdziliśmy, jak w tej trudnej rzeczywistości radzą sobie 
piotrkowskie kluby.

Rowery miejskie w Piotrkowie 
dopiero od 1 czerwca?
Piotrkowski Rower Miejski miał wystartować 1 kwietnia, ale epidemia zmusiła 
piotrkowskich urzędników do przeniesienia inauguracji na 1 maja. Tego terminu 
również nie udało się dotrzymać, cały czas obowiązywały bowiem rządowe 
obostrzenia, które zabraniały funkcjonowania publicznych wypożyczalni. 

fot. K.Żołądek
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Szukasz nowych klientów ?

Reklama w mediach regionalnych
tel. 511 29 29 20
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W niedzielne (3 maja) po-
południe chwile grozy prze-
żyła  25-le t n ia  m ieszka n ka 
powiatu piotrkowskiego, która 
była zmuszona wylądować awa-
ryjnie na łące przy ul. Ujazd  
w Piotrkowie. Na szczęście mło-
dej pilot udało się bezpiecznie 
posadzić maszynę na ziemi. 
Do zdarzenia doszło kilka minut 
po godzinie 17. Samolot 25-lat-
ki niedługo po starcie z płyty 

Awaryjne lądowanie na łące 

piotrkowskiego lotniska miał 
prawdopodobnie awarię silnika, 
w wyniku której kobieta musiała 
awaryjnie wylądować. Udało się 
to na łące przy ulicach Ujazd  
i Moryca. Kobiecie nic się nie 
stało i nie potrzebowała pomocy 
medycznej.

Na miejscu zdarzenia była 
policja, która zbadała pilot al-
komatem. Jak poinformowała 
asp. Izabela Gajewska, rzecznik 

piotrkowskiej policji, kobieta była 
trzeźwa. Na tym zakończyły się 
działania funkcjonariuszy. O całej 
sprawie została poinformowana 
Państwowa Komisja Badania Wy-
padków Lotniczych.

Kobieta nie jest członkiem 
Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej. 
Korzystała z piotrkowskiego lotni-
ska jako prywatny użytkownik. Jej 
własnością jest również samolot.

KC

- Komunikacja między Piotr-
kowem a Bełchatowem zamarła, 
ludzie są odcięci od świata. Dwa 
powiaty, a nie ma między nimi 
żadnego połączenia - mówił pod-
czas sesji Rady Powiatu w Bełcha-
towie radny Ryszard Cieślak. - Są 
emeryci, renciści, osoby dojeżdża-
jące do pracy, a to spora grupa, 
której nie stać na codziennie 
korzystanie z taksówek – dodał.

W przywrócenie komunikacji 
między dwoma powiatami włączył 
się sekretarz powiatu piotrkow-
skiego Ireneusz Czerwiński. Jak 
powiedział w rozmowie z naszym 
reporterem, połączenie zostanie 
odwieszone tuż po majowym week-
endzie. Udało mi się namówić prze-
woźnika do powrotu do świadczenia 
usług. Tym samym wracamy do 
normalności, choć nadal z zacho-

Wróciły busy na trasie 
Piotrków – Bełchatów
Od poniedziałku 4 maja pasażerowie mogą znów korzystać z busów na trasie 
Piotrków – Bełchatów. Od 23 kwietnia wszystkie połączenie między dwoma 
miastami były zawieszone, kiedy to ze względu na epidemię koronawirusa 
prywatny przewoźnik przerwał działalność.

waniem wymogów sanitarnych  
i tych związanych z bezpieczeń-
stwem - powiedział sekretarz. 
Kursy będą odbywały się kilka razy 
dziennie - rano, przed południem, 
po południu i wieczorem.

Zmniejszona liczba pasażerów 

była efektem obostrzeń sanitar-
nych, mówiących o zachowaniu 
odległości w środkach komuni-
kacji zbiorowej. To przełożyło 
się bezpośrednio na czasowe 
zamknięcie linii.

Krzysztof Żołądek 

fot. TS
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Powrót do normalności został 
podzielony na etapy. Całkowite 
odmrożenie gospodarki i życia 
codziennego Polaków zależy od 
rozwoju epidemii w kraju. - Stale 
obserwujemy sytuację epide-
miczną, analizujemy dynamikę 
przyrostu zachorowań, a także 
monitorujemy wydolność służby 
zdrowia. Na tej podstawie podej-
mujemy decyzję – czytamy na 
rządowej stronie gov.pl. - Właśnie 
dlatego 4 maja 2020 r. przyspiesza-
my niektóre zmiany.

Działalność gospodarcza – 
otwarte centra handlowe

Od poniedziałku 4 maja znie-
sione zostały istotne ogranicze-
nia w handlu. Centra handlowe  
i sklepy wielkopowierzchniowe 
są otwarte, ale z limitem osób  
i bez spożywania posiłków.

Obiek ty handlowe o po -
wierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 – czyli centra handlowe, 
sklepy wielkopowierzchniowe  
– zostały otwarte. Wprowadzony 
został jednak limit osób. Na 1 
osobę musi przypadać 15m2 po-
wierzchni handlowej. Co ważne 
– do powierzchni sprzedażowej 
nie wlicza się powierzchnia 
korytarzy.

Uwaga! W centrach handlo-
wych nie mogą funkcjonować 
kluby fitness i przestrzeń rekre-
acyjna (np. place zabaw). Nie mogą 
funkcjonować także miejsca,  
w których spożywa się posiłki na 
miejscu (tzw. food court).

Do życia wrócił piotrkow-
ski Focus Mall. - Od 4 maja 
jesteśmy czynni w godz. 10.00 
– 20.00, przy czym część skle-
pów będz ie  fun kcjonowa ła  
w skróconych godzinach, a część 
może być otwarta w godzinach 
9.00 – 21.00. Carrefour będzie 

Hotele i centra handlowe otwarte. Co jeszcze zmieniło się po majówce? 
Wkroczyliśmy w drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostały centra handlowe, sklepy budowlane są czynne 
w weekendy, a hotele wznowiły działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powróciły do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury są stopniowo 
otwierane po konsultacjach z sanepidem. Co jeszcze zmieniło się po długim weekendzie majowym?

czynny w godz. 6.30 – 22.00. Do 
standardowych godzin otwarcia, 
czyli 9.00 – 21.00 wrócimy od 11 
maja – informują przedstawiciele 
galerii. - Kino Helios i siłownia 
StepOne wciąż pozostają za-
mknięte, a restauracje będą dzia-
łały wyłącznie na wynos lub na 
dowóz. Chcemy, by klienci czuli 
się u nas bezpiecznie i komforto-
wo, dlatego prowadzimy szereg 
rozwiązań prewencyjnych: mie-
rzymy temperaturę na wejściach 
do centrum; umieściliśmy do-
zowniki z płynem do dezynfekcji 
na wszystk ich wejściach do 
centrum; utrzymujemy wzmożo-
ną dezynfekcję; regularnie ozo-
nujemy toalety; oznakowaliśmy 
podłogi w centrum, żeby łatwiej 
było Wam zachować wymagane 
dystanse; przygotowaliśmy sze-
reg komunikatów, które ułatwią 
zapamiętanie nowych obostrzeń.

Zgodnie z nowymi rekomen-
dacjami klienci powinni też mieć 
możliwość zakupu maseczek  
w przynajmniej jednym sklepie 
znajdującym się na terenie obiek-
tu handlowego lub w punkcie 
ustanowionym przez zarządcę 
obiektu, ewentualnie w auto-
macie do zakupu maseczek. Jak 
podało Ministerstwo Rozwoju, 
właściciele sklepów znajdujących 
się na terenie galerii lub centrów 
handlowych są zobligowani do 
zainstalowania możliwie dużej 
liczby pojemników z preparatem 
dezynfekcyjnym przy wszystkich 
wejściach - również do placówek 
wewnątrz - a także w toaletach  
i przy kasach.

Klienci, pamiętajcie, na tere-
nie galerii musicie zasłaniać nos  
i usta, a także nosić rękawiczki za-
pewnione przez operatora danego 
sklepu. Co jeszcze? Osoby stojące 
w kolejce powinny zachować 

2-metrowe odstępy. W utrzymaniu 
odpowiedniego dystansu powinny 
im pomóc umieszczone w wi-
docznych miejscach wskazówki 
(naklejki na podłodze lub stojące 
znaki).

Wytyczne regulują także za-
sady parkowania. Zgodnie z nimi 
klienci są zobligowani do par-
kowania na co drugim miejscu,  
a w przypadku braku takiej moż-
liwości do zachowania dystansu 
przy wsiadaniu i wysiadaniu  
z pojazdów. Z codziennego użytku 
pozostają wyłączone wszelkiego 
rodzaju fontanny, place zabaw 
i kąciki zabaw. Nie wolno rów-
nież korzystać z szatni, prze-
chowalni ubrań i przedmiotów. 

Hotele i noclegi ruszyły, ale 
bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do 
zasady nie przyjmowały gości  

– z wyjątkiem osób w delegacji  
i w kwarantannie. Ten zakaz zo-
stał zniesiony. Usługi hotelarskie  
i noclegowe mogą być świadczone 
pod warunkiem, że zachowane 
będą szczególne zasady bezpie-
czeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach 
noclegowych ograniczona zosta-
je nadal działalność restauracji 
hotelowych i przestrzeni rekre-
acyjnych. Siłownie, sale pobytu 
i baseny pozostają zamknięte. 
Natomiast restauracje hotelowe 
mogą wydawać posiłki gościom 
hotelowym do pokoju. Nie mogą 
jedynie serwować ich na miejscu.

Sklepy budowlane czynne  
w weekendy

Uchylony został dotychczaso-
wy zakaz handlu w weekendy dla 
wielkopowierzchniowych sklepów 
budowlanych.

Życie społeczne
Po weekendzie majowym do 

większej normalności wróciło 
również życie społeczne. Uchy-
lony został zakaz działalności 
bibliotek, archiwów, muzeów oraz 
pozostałej działalności związanej 
z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą 
otwierane stopniowo i w różnym 
czasie. O konkretnym terminie de-
cydować będzie organ prowadzący 
daną placówkę po konsultacji  
z powiatową stacją sanitarno-epi-
demiologiczną.

Rehabilitacja lecznicza
Osoby chore i cierpiące na 

dolegliwości bólowe mogą od 
4 maja korzystać z rehabilitacji 
leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal 
pozostają zamknięte!

Podstawy nowej normalno-
ści – najważniejsze stałe zasady 
bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do nor-
malności nie zwalnia nas ze sto-
sowania podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. Muszą one stać 
się podstawą naszego codziennego 
funkcjonowania. O czym należy 
pamiętać szczególnie?

1. Dwumetrowa odległość od 
innych w przestrzeni publicznej.

2. Obowiązkowo zasłaniaj nos 
i usta w miejscach publicznych.

3. Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli 
tylko jest to możliwe.

4. Ściśle przestrzegaj zasad 
sanitarnych w miejscach groma-
dzenia ludzi (dezynfekcja i utrzy-
manie odpowiedniego dystansu).

5. Kwarantanna i izolacja dla 
osób zarażonych lub potencjalnie 
zarażonych.

(źródło: gov.pl, PAP)

fot. Focus Mall

Do życia wraca piotrkowski Focus 
Mall. Oto najważniejsze zasady 
obowiązujących na terenie galerii:
- na terenie centrum obowiązuje 
nakaz zakrywania nosa i ust;
- podczas zakupów w sklepach 
zakładamy rękawiczki (w miarę 
możliwości na zakupy zabierajcie 
swoje rękawiczki);
- zachowujemy bezpieczne, min. 
2-metrowe odległości;
- parkujemy na co drugim miejscu 
parkingowym;
- stosujemy się do zaleceń pracow-
ników ochrony oraz pracowników 
sklepów;
- stosujemy się do komunikatów 
w centrum.

Rząd przywrócił funkcjono-
wanie miejskich wypożyczalni 
rowerów w ramach kolejnej fazy 
odmrażania gospodarki i życia 
społecznego, która rozpoczęła 
się w poniedziałek po weeken-
dzie majowym.

Z informacji, które przekazał 
nam Karol Szokalski, dyrektor 
Zarządu Dróg i Utrzymania Mia-
sta wynika, że rowery miejskie 
zostaną uruchomione w naszym 
mieście dopiero 1 czerwca, taka 
data widnieje bowiem w aneksie 

Rowery miejskie w Piotrkowie dopiero od 1 czerwca?
Piotrkowski Rower Miejski miał wystartować 1 kwietnia, ale epide-
mia zmusiła piotrkowskich urzędników do przeniesienia inauguracji 
na 1 maja. Tego terminu również nie udało się dotrzymać, cały 
czas obowiązywały bowiem rządowe obostrzenia, które zabraniały 
funkcjonowania publicznych wypożyczalni. Niewykluczone, że na 
miejskich jednośladach pojeździmy dopiero od 1 czerwca. 

do umowy, którą Zarząd zawarł  
z firmą Nextbike, czyli ope-
ratorem roweru miejsk iego. 
- Możemy to uruchomić w każ-
dej chwili, ale bezpieczeństwo 
użytkowników jest dla nas naj-
ważniejsze, decyzja w tej sprawie 
jeszcze nie zapadła – wyjaśnia 
dyrektor ZDiUM.

Frma Nextbike już teraz ape-
luje do użytkowników, by – kiedy 
będzie można już korzystać 
z jednoś ladów – rowerzyści 
stosowali rękawiczki ochronne. 

Zapewnia też, że w związku  
z epidemią kierownice, siodełka  
i  manetk i rowerów, a także 
ekrany dotykowe w terminalach 
stacji będą dezynfekowane dwa 
razy dziennie.

Miejskie rowery będzie moż-
na wypożyczyć na 10 stacjach, 
rozlokowanych po całym Piotr-
kowie. Do użytku piotrkowian 
zostanie oddanych łącznie 80 
rowerów: 68 rowerów standar-
dowych, 5 tandemów, 3 rowery 
familijne i 4 rowery dziecięce.
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Zrealizowano nawet specjal-
ny, godzinny film o powodach 
tej tragedii. Najpierw został za-
prezentowany w TV Trwam  
i TV Republika, o czym mówił 
w radiowym Maglu (Strefa FM 
Piotrków) szef podkomisji, poseł 
PiS Antoni Macierewicz. - Bez-
pośrednią przyczyną katastrofy 
smoleńskiej była eksplozja, która 
zniszczyła samolot bezpośred-
nio – jakieś 10 metrów – nad 
ziemią. Doszło do niej w lewym 
centropłacie.

Na pytanie dziennikarza, co 
było przyczyną eksplozji, były 
minister odpowiedział: - Wybuch 
proszę pana, wybuch materiału 
wybuchowego, to co zostało 
odnalezione to trotyl, ale nie 
chciałbym rozstrzygać, jaki był to 
materiał wybuchowy, bo tej spra-
wy jeszcze nie rozstrzygnęliśmy.

A. Macierewicz powiedział 
też, że co prawda na miejscu 

Według najnowszych danych, 
z 24 kwietnia, w naszym pośred-
niaku przybyło ponad sto osób 
bez stałego źródła dochodu - po-
informował w środę podczas sesji 
Rady Powiatu Piotrkowskiego 
starosta Piotr Wojtysiak.

- W urzędzie pracy zarejestro-
wano łącznie 3701 osób. W po-
równaniu do lutego to o 116 osób 
więcej - mówił starosta i jak dodał 

- Nie ma wolnego dostępu do 
półek, czytelnik nie wejdzie mię-
dzy regały i nie będzie sam mógł 
wybierać książek - mówi Renata 
Wojtczak, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Piotrkowie 
Trybunalskim. - Będzie natomiast 
korzystał z księgozbioru za pośred-
nictwem bibliotekarza. Co istotne, 
otwieramy wypożyczalnię książek, 
nie będzie na razie funkcjonowała 
czytelnia. Taka jest rekomendacja 
Biblioteki Narodowej, do której się 
dostosowujemy. Poza tym ograni-
czamy liczbę czytelników wcho-
dzących do placówek, ponieważ 
obszar usług księgozbioru, gdzie 
czytelnik miał dostęp do półek,  

Antoni Macierewicz: Znamy główną przyczynę katastrofy smoleńskiej
Koronawirus przedłużył ogłoszenie wyników prac 
sejmowej podkomisji, która pod przewodnictwem 
posła z naszego okręgu wyborczego przez cztery 
lata wyjaśniała przyczyny katastrofy smoleńskiej. 
Dwa tygodnie temu powstał pierwszy raport.

katastrofy znaleziono trotyl, ale 
„materiały wybuchowe często 
składają się z różnych składni-
ków, więc to nie jest kwestia, 
którą będzie teraz przesądzał”.

Szef podkomisji dodał również, 
że on i członkowie podkomisji 
nie zajmują się tym, czy do tra-
gedii doszło w wyniku działań 
terrorystycznych, zamachu czy 
z jakichkolwiek innych powo-
dów. - To należy do prokuratury, 
której przekażemy zgromadzony 
materiał, ale najpierw otrzyma 
go minister obrony narodowej  
– powiedział Antoni Macierewicz.

Do katastrofy w Smoleńsku 
doszło 10 kwietnia 2010 roku. 
Zginęło w niej 96 osób, wśród 
nich prezydent Lech Kaczyń-
ski. Prace sejmowej podkomisji 
zaczęły się w 2016 roku, kiedy 
ministrem obrony narodowej był 
Antoni Macierewicz.

MC

W Piotrkowie znowu 
wzrosło bezrobocie

- to nie jest jeszcze drastyczny 
wzrost. Dlatego uczyńmy wszyst-
ko, by wspomóc przedsiębiorców. 
To oni głównie utrzymują ciężar 
gospodarczy, ciężar zatrudnienia. 
Pomóżmy, by mogli utrzymać 
obecne miejsca pracy i mogli 
rozwijać się przy inwestycjach, 
by mogli tworzyć nowe miejsca 
pracy - dodał starosta Wojtysiak. 
W poprzednim miesiącu liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Piotrkowie wyniosła ok. 3600 
osób. W lutym bez pracy pozo-
stawało nieco ponad 3,5 tysiąca. 
Jak nieoficjalnie informują piotr-
kowscy przedsiębiorcy, to jeszcze 
nie koniec zwolnień. Zmiany 
kadrowe są efektem epidemii 
koronawirusa.

KŻ

Mediateka wznowiła działalność 
Piotrkowska Mediateka 800-lecia znów otwarta. Od wtorku (5 maja) czytelni-
cy mogą wypożyczać książki. Zarówno obiekt na placu Pofranciszkańskim, 
jak i filia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Belzackiej w Piotrkowie działają 
z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Jakich? 

w tej chwili będzie traktowany 
jako magazyn, po którym po-
ruszają się tylko bibliotekarze. 
W związku z tym do mediateki 
będzie jednorazowo wpuszczane 
5 osób. W czasie wizyty podcho-
dzimy tylko do stanowisk obsłu-
giwanych przez bibliotekarzy, 
a po załatwieniu swojej sprawy 
wracamy do wyjścia. Do filii na-
tomiast czytelnicy będą wchodzili 
pojedynczo. W naszych instytu-
cjach zapewnimy płyn dezynfe-
kujący i spełnimy wymagania, 
które stanowią o bezpieczeństwie 
sanitarnym. Tak samo będziemy 
postępować z książkami. Te, któ-
re wracają od czytelników będą 

odbywały kwarantannę. Potrwa 
ona minimum 10 - 14 dni.

Mediateka w Piot rkowie 
Trybunalskim pozostawała za-
mknięta z powodu epidemii 
koronawirusa od 12 marca. Po po-
nownym otwarciu będzie czynna 
między 8.00 a 20.00. Do obiektu 
będzie można wejść wyłącznie 
od strony ul. Curie-Skłodowskiej. 
Filia nr 1 przy ul. Belzackiej ma 
działać od 8.00 do 18.00.

Pracownicy MBP w Piotrko-
wie zachęcają też do skorzystania 
z możliwości rezerwacji swoich 
ulubionych pozycji książkowych 
online.

Łukasz Michalczyk 
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- Ze względu na sytuację epi-
demiologiczną organ prowadzący 
może ograniczyć liczebność grupy 
przedszkolnej lub ograniczyć 
liczbę dzieci objętych opieką  
w żłobkach. Jednostka samorzą-
du terytorialnego na podstawie 
dotychczasowych przepisów ogól-
nych może zamknąć wszystkie 
żłobki i przedszkola na swoim 
terenie – takie są wytyczne rządu.

Samorząd Piotrkowa podjął 
decyzję, że od 6 maja dzieci znów 
będą mogły korzystać z Miej-
skiego Żłobka Dziennego. Z kolei 
przedszkola zostaną uruchomione  
w ciągu najbliższych kilku dni. - 
Zrobiliśmy rozeznanie wśród rodzi-
ców. Na sto dzieci, które uczęszczają 
do żłobka rodzice piętnastu zade-
klarowali chęć przyprowadzenia 
swoich pociech do placówki - mówi 
wiceprezydent Andrzej Kacpe-
rek. - Przy tak niewielkiej liczbie 
nie będziemy mieli problemów ze 
spełnieniem wszystkich wymogów 
sanitarnych. Samorząd wychodzi 

Rusza żłobek. Co z przedszkolami w Piotrkowie? 
Dzieci pracujących rodziców mogą wrócić do 
żłobków lub przedszkoli – taką decyzję podjął rząd 
w ramach „odmrażania” kraju. Od środy 6 maja 
organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć. 
Co ze żłobkiem i przedszkolami w Piotrkowie 
Trybunalskim?

w ten sposób naprzeciw potrzebom 
rodziców najmłodszych dzieci, dla 
których zorganizowanie opieki jest 
najtrudniejsze.

Nie ma jeszcze ostatecznej 
decyzji, co do daty uruchomienia 
przedszkoli samorządowych. 
Stanie się to najprawdopodobniej 
w ciągu najbliższych kilku dni, 
ale – jak informuje Urząd - nie 
wcześniej jednak niż 11 maja.  
- We wszystkich placówkach trwa-
ją przygotowania do spełnienia 
wszystkich wymogów służb sani-
tarnych. Równocześnie dyrektorzy 
robią rozeznanie wśród rodziców 
na temat chęci ewentualnego 
powrotu ich dzieci do przedszko-
la. - Zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników, dzieci i rodziców 
jest dla nas priorytetem, dlatego 
do ponownego otwarcia przed-
szkoli musimy się odpowiednio 
przygotować. To powinno potrwać 
jeszcze kilka dni – mówi wicepre-
zydent Kacperek.

as

Sprawa zakażenia jednego  
z pracowników firmy, pracującej 
przy przygotowaniu pakietów 
niezbędnych do przeprowadzenia 
głosowania korespondencyjnego, 
wzbudziła zainteresowanie ogól-
nopolskich mediów, a pytanie 
o sytuację w przedsiębiorstwie 
złożył do Łódzkiego Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego senator PO Krzysztof 
Brejza.

Sanepid 30 kwietnia udzielił 
pisemnej odpowiedzi na pytanie 
polityka, w którym poinformował, 
że 28 kwietnia mężczyzna z firmy 
EDC został przyjęty do Szpitala 
im. Biegańskiego w Łodzi i tego 
samego dnia zostało u niego po-
twierdzone zakażenie. - Pracow-
nicy, którzy mieli kontakt z osobą 
zakażoną wraz z rodzinami zostali 
poddani kwarantannie. Sanepid  
w Piot rkowie Trybunalsk im 
zwrócił się do właściciela firmy  
o przedstawienie procedur wdro-
żonych na terenie zakładu pracy 
- czytamy w piśmie.

Pracownik lokalnej firmy obsługującej wybory 
zakażony koronawirusem
U jednego z pracowników firmy Expert Direct Communication (ul. Belzacka 
w Piotrkowie) wykryto zakażenia koronawirusem. Informację potwierdził 
sanepid. Firma wydała oświadczenie w tej sprawie, w którym informuje, 
że zakład cały czas normalnie pracuje m.in. przy kompletowaniu pakietów 
wyborczych na nadchodzące wybory prezydenckie.

Informację o kwarantannie po-
twierdza dyrektor piotrkowskiego 
sanepidu Elżbieta Dobrzyńska, 
która poinformowała nas, że  
w związku z tą sytuacją wypisano 
ponad 20 takich decyzji. Podkre-
śliła, że nie widzi obecnie powo-
dów, dla których firma miałaby 
być zamknięta.

Oświadczenie w sprawie zaka-
żenia na terenie zakładu wystoso-
wała również firma EDC, poniżej 
publikujemy jego pełną treść:

W związku z obecnie panu-
jącą sytuacją epidemiologiczną  
w Polsce jesteśmy zobowiązani 
poinformować naszych klientów 
oraz kontrahentów, że w dniu 28 
kwietnia 2020 r. wpłynęła do nas 
informacja o potwierdzeniu zaka-
żenia koronawirusem SARS-CoV-2  
u jednego z pracowników naszego 
magazynu. Zgodnie z wytycznymi 
Inspektoratu Sanitarnego oraz 
Ministerstwa Zdrowia dokonali-
śmy natychmiastowego zgłoszenia 
zdarzenia do Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Piotrkowie Trybunalskim oraz 
uruchomiliśmy kompleksowe 
działania zabezpieczające zdro-
wie i bezpieczeństwo wszystkich 
naszych pracowników. Dzię-
ki wprowadzonym od dnia 12 
marca 2020 r. procedurom oraz 
standardom zapobiegającym  
i przeciwdziałającym skutkom 
pandemii SARS-CoV-2 zdarzenie 
to nie ma wpływu na bieżące 
funkcjonowanie naszej firmy. 
W związku z pojawiającymi się 
nieprawdziwymi informacjami 
o sytuacji w firmie oraz stanie 
zdrowia naszych pracowników 
informujemy, że zgodnie z po-
lityką informacyjną EDC Sp.  
z o.o., w zakresie bieżącego funk-
cjonowania oraz wprowadzonych 
procedur i standardów przeciw 
epidemiologicznych, wypowiadają 
się tylko osoby prawnie repre-
zentujące Spółkę EDC. Liczymy 
na Państwa wyrozumiałość w tej 
trudnej sytuacji.

W poniedziałek 4 maja okazało 
się, że pracownicy, którzy mieli 

kontakt z zakażonym magazynie-
rem, są zdrowi.

Firma EDC to przedsiębiorstwo 
z 27-letnimi tradycjami. Pracuje 

obecnie jako podwykonawca Pocz-
ty Polskiej przy przygotowaniu 
nadchodzących wyborów prezy-
denckich. Ich zadanie polega na 

kompletowaniu pakietów wybor-
czych, czyli druku kopert i łączeniu 
ich z kartami do głosowania. 

Kacper Czapczyk

fot. edcexpert.pl
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13 kwietnia 2020
Krzysztof Kopeć

39 lat 

21 kwietnia 2020
Barbara Hyjek

68 lat 

30 kwietnia 2020
Daniel Kwapisz

31 lat 

30 kwietnia 2020
Kaja Daniela Budziłło

z domu Koźlińska
94 lata

30 kwietnia 2020
Marianna Kowalska
z domu Grochólska

74 lata

1 maja 2020
Cecylia Bieńczyk
z domu Karlińska

89 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

Pogrążona w żałobie rodzina 
Ewy Beaty Żarskiej

bardzo dziękuje za modlitwę 
i tak liczne przybycie

na ostatnią drogę naszej córki. 
Z wyrazami szacunku 

Grażyna i Leszek Żarscy 
z rodziną

Pilica czeka na turystów 
Do problemów wynikających z epidemii koronawirusa dołączyły te związane z suszą w Polsce. Wszystko to powoduje, że wypoczynek 
nad Pilicą w naszym regionie jest utrudniony. Jest jednak światełko w tunelu. Epidemia wyhamowuje, rząd znosi kolejne obostrzenia,  
w dodatku poziom wody w Pilicy pozwala na przykład na spływ kajakiem.

Stan wody na stacji wodowska-
zowej Sulejów-Kopalnia na Pilicy 
wskazywał w pierwszych dniach 
maja 166 cm, jest to stan średni, 
czyli… nienajgorszy, choć oczywi-
ste jest, że poziom wody powinien 
być wyższy. Łódzkie jest jednym  
z województw najbardziej doświad-
czonych suszą atmosferyczną.  
W tym roku liczba dni z opadami 

jest mała. - Na dodatek wartości 
dobowych sum opadów są relatyw-
nie niewielkie - informuje nas Ur-
szula Tomoń, kierownik Zespołu 
Komunikacji Społecznej i Eduka-
cji Wodnej w Państwowym Gospo-
darstwie Wodnym Wody Polskie, 
Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. - Dopływy 
do zbiorników systematycznie 

spadają, wody w rzekach jest 
mało. Jesteśmy uzależnieni od 
warunków zewnętrznych, od 
opadów, a tych bardzo brakuje. 
Brak opadów to oczywiście brak 
wody w rzekach, a brak wody  
w rzekach przekłada się na niskie 
dopływy do zbiorników wodnych.  
Choć w majówkę organizowanie 
spływów kajakowych w celach 

komercyjnych było jeszcze za-
bronione, znaleźli się tacy, którzy 
spłynęli Pilicą rekreacyjnie, pry-
watnie. - Wody nie jest dużo, ale 
też nie na tyle mało, by nie dało się 
pływać kajakiem – mówi Marcin 
Suszka, instruktor kajakarstwa  
z naszego regionu. - Część spławną 
Pilicy można porównać do stanu 
wód z początku sierpnia. Na 

szczęście opady z ostatnich dni 
sprawiły, że poziom wody poszedł 
kilka centymetrów do góry. Opady 
na pewno będą się pojawiać, więc 
poziom wody wróci do stanu, jaki 
powinien być w maju. Nie sądzę, 
by przyroda aż tak drastycznie 
postanowiła nam zmienić klimat.  
W ostatni weekend spłynąłem 
sobie kajakiem rekreacyjnie. Tra-
fiłem tylko na jedno miejsce, gdzie 
udało mi się zahaczyć o dno, ale 
nie było źle, wystarczyło się lek-
ko odepchnąć, nie było potrzeby 
wysiadania z kajaka.

Od 4 maja można już organi-
zować spływy kajakowe, oczywi-
ście z zachowaniem wszystkich 
zasad bezpieczeństwa. Trze-
ba utrzymywać odstępy mię-
dzy kajakami. Jeśli zaś chodzi  

o maseczki, to zasada jest po-
dobna jak w samochodzie, tzn. 
trzeba je nosić, kiedy jesteśmy 
w kajaku z obcą osobą. Sprzęt 
po każdym wynajmie musi być 
zdezynfekowany. - Teraz na pew-
no ruszą noclegi, pola biwakowe, 
jednak fakt, że zostało to „odmro-
żone” nie spowoduje, że będzie 
duże zainteresowanie. Większość 
ludzi podchodzi do tego ostrożnie. 
W turystyce ten sezon będzie 
szczególny. Wg mnie maj będzie 
raczej miesiącem straconym. Mam 
nadzieję, że lepiej będzie w lipcu 
i sierpniu, choć oczywiście dziś 
wszystko jest palcem na wodzie 
pisane. Na razie zostają turyści 
indywidualni. Branża na pewno 
poważnie ucierpi – dodaje M. 
Suszka.                                 /as

fot. as
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Lew 
Dopóki Słońce i Merkury przemierzają sektor Waszego horoskopu 

odpowiedzialny za karierę zawodową, Lwy sprawujące funkcje publiczne 
mają wyjątkową szansę na zaprezentowanie swojej osoby szerszym rzeszom 

ludzi. Takie tranzyty nie zawsze zagwarantują Wam upragnioną nominację, ale umożliwiają 
utrzymanie się na dotąd piastowanym stanowisku. Za sprawą harmonijnych układów Mer-
kurego, Jowisza, Saturna i Plutona nie tylko bez trudu pokonacie trudności piętrzące się na 
drodze do celu, ale całkowicie pogrążycie ewentualną konkurencję.

Panna
„Jestem panem świata!” – mógłby zakrzyknąć Wasz zodiakalny 

patron, Merkury. Ta mała, skromna planeta, przez kilka dni będzie mieć 
swój udział w chwale wielkich gwiazd, a i Wy przy okazji możecie się przez 

chwilę poczuć wybrańcami losu. W nadchodzącym tygodniu znakomicie udadzą się Wam 
podróże, zwłaszcza zagraniczne. Wyjazdy te pośrednio przyczynią się do spełnienia jakichś 
Waszych bardzo osobistych pragnień. Któryś z przyjaciół popadnie w przejściowe kłopoty. 
Jeżeli nie możecie mu pomóc, okażcie chociaż współczucie.

Waga
Wagi mają przed sobą trudny tydzień. Jedynie nielicznym z Was uda 

się wprowadzić do swojego życia upragnione zmiany. Wszyscy możecie 
jednak liczyć na wsparcie bliskich ludzi oraz na dopingującą Was do działania 

niechęć zawistników. Z uwagi na kwadraturę Marsa do Merkurego zalecana jest daleko idąca 
ostrożność przy obsłudze wszelkich maszyn i urządzeń. Nawet zwykłe majsterkowanie może 
się zakończyć zranieniem palców lub dłoni. Niepożądane skutki przyniesie także nadmierne 
objadanie się słodyczami i fast foodami.

Skorpion
Za sprawą nienajlepszych układów astrologicznych jest bardzo 

prawdopodobne, że w nadchodzących tygodniach spotkacie się z bardzo 
ostrą i raczej niesprawiedliwą oceną swojej osoby i swoich poczynań. Co 

gorsza, niekoniecznie będzie to krytyka skierowana do Was bezpośrednio. Złośliwości, 
plotki i pomówienia wypowiadane za Waszymi plecami, dotrą do Was okrężną drogą, ale  
i tak wywołają natychmiastową i bezkompromisową reakcję z Waszej strony. Niestety, mogą 
przy tym paść słowa, których wszyscy będą później żałować.

Baran 
Nadchodzący tydzień Baranów obfitował będzie w silne stresy. Pomimo 

to będziecie mogli słusznie zaliczyć go do udanych. Barany należą do 
tych ludzi, którzy najlepiej pracują pod presją. Ogromnie dużo wymagać 

będziecie od siebie, ale Wasze oczekiwania względem partnerów i współpracowników także 
wzrosną, co na pewno nie spotka się ze zrozumieniem z ich strony. Finansowe efekty Waszej 
pracy będą wprost proporcjonalne do włożonego w nią wysiłku i uporu w dążeniu do celu. 
Na znaczące sukcesy możecie liczyć także w sporcie.

Byk 
Byki są teraz istną kopalnią pomysłów, ale nie będzie Wam łatwo 

przebić się ze swoim projektem czy ideą. Nawet wybitny intelekt nie 
wystarczy, aby przekonać innych do swoich racji. Kwadratura Marsa do 

przemierzającego Wasz znak Merkurego da znać o sobie, odbierając Wam wiarę w siebie, 
wyolbrzymiając kompleksy i ograniczenia. Co gorsza pojawią się nieporozumienia i konflikty 
ze współpracownikami i bliskimi, które mogą narastać, a nawet prowadzić do pewnego 
wyobcowania. Cokolwiek się zdarzy, róbcie jednak swoje.

Bliźnięta 
Bliźnięta skoncentrowane ostatnio na pracy i pewnych komplikacjach 

natury uczuciowej stronią nieco od ludzi. Naprawdę szkoda, bo Wasz patron, 
Merkury, dawno już nie był tak faworyzowany przez inne, cięższe planety. 

Wchodzicie właśnie w okres swoich największych możliwości intelektualnych. Wasz umysł 
jest teraz super chłonny, gotów przyjmować, gromadzić i przekazywać wiedzę. Rozmowa  
z Wami to przyjemność i relaks. Jeśli macie zaległy egzamin, najlepiej zrobicie, przystępując 
do niego w tym tygodniu. Sukces gwarantowany!

Rak
W najbliższych tygodniach Raki ponownie odkryją głęboką prawdę, 

kryjącą się w słowach: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. 
Ponownie docenicie tych, o których zapomnieliście, gdy wiodło Wam się 

lepiej. Musicie na powrót odzyskać ich sympatię i zaufanie. W sprawach zawodowych zaznaczy 
się lekka poprawa, ale pojawią się kłopoty w życiu rodzinnym. Zanosi się na zmianę miejsca 
zamieszkania. Jedne Raki - po dłuższej nieobecności - powrócą na łono rodziny, inne będą 
zmuszone opuścić rodzinne gniazdo.

HOROSKOP                                                                                                                         6 - 12 maja 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
Niekorzystny aspekt Marsa do Merkurego sprawi, że na kilka dni 

znajdziecie się w stanie intelektualnego i organizacyjnego chaosu. Co gorsza 
ogarnie Was nieodparta ochota na przeprowadzanie remontów, przeróbek 

i generalnych porządków w domu. Z natury jesteście świetnymi majsterkowiczami i macie 
zręczne ręce, ale teraz pozostawcie prace manualne innym. Łatwo będzie bowiem o urazy  
i drobne złamania. Chrońcie palce dłoni i stóp. Układ gwiazd skłania Strzelce do oceny stanu 
własnego zdrowia. Chyba czas na badania okresowe.

Koziorożec
Dobroczynne aspekty Merkurego do silnych planet, Saturna i Plutona, 

to idealny czas na wykorzenienie niekorzystnych nawyków, np.: na rzucenie 
palenia czy zmianę diety. Gwarantuje Wam także pomyślność w interesach. 

Jesteście teraz nieprawdopodobnie wprost skuteczni. Sukcesy zawodowe i satysfakcję finan-
sową zawdzięczać będziecie swojej nieustępliwości, sprytowi i niezrażaniu się przejściowymi 
trudnościami. Pewne wzorce zachowań z pracy przenosicie, niestety, na grunt domowy, co 
nie służy harmonijnym stosunkom z partnerem.

Wodnik
Przebywający w znaku Wodnika Saturn przysnął na kilka tygodni, pozwa-

lając Wam złapać trochę oddechu i uporządkować nieco Wasze niespokojne 
ostatnio życie. Doprowadźcie więc do ładu wszystkie szafy i pawlacze w domu, 

zróbcie porządek w papierach, a w głowie poukładajcie sobie kilka ważnych spraw. Najbliższy 
czas sprzyja robieniu planów, działaniom organizacyjnym i przygotowywaniu gruntu pod 
kolejne zadania do wykonania. Za sprawą trygonu Merkurego sukcesy w nauce i pracy będą 
święcić inżynierowie i studenci przedmiotów ścisłych.

Ryby
Jeszcze przez dziewięć najbliższych dni Mars będzie się poruszał tuż 

za Waszymi plecami. I choć energia Ryb i tak jest zawsze jakby stłumiona, 
zwrócona do wewnątrz, to nadchodzący czas jest wprost doskonały dla 

skoncentrowania się na projektach wymagających skupienia, samotności i odpowiedniego 
rozłożenia godzin pracy. Pomoc innych ludzi, o ile w ogóle będzie miała miejsce, może Was 
obecnie tylko rozproszyć. Pomimo że tego jeszcze nie czujecie, każda wykonana teraz twórcza 
praca opłaci się Wam stukrotnie. 

6 maja Imieniny obchodzą: Filip, Jakub Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Międzynarodowy Dzień Bez Diety, Święto Gwardii Szwajcarskiej

Zakaz sprzedaży papierosów 
o aromacie mentolowym wynika 
z dyrektywy unijnej, której celem 
jest dbałość z stan zdrowia społe-
czeństwa. Wiadomo, że palenie 
powoduje raka i wiele innych cho-
rób. Koszt leczenia palaczy ponosi 
całe społeczeństwo. Mentolowe 
nie szkodzą bardziej niż inne wy-
roby tytoniowe, które pozostaną 
w sprzedaży, ale ponieważ regu-
lator twierdzi, że czynią palenie 
bardziej przyjemnym zostały 
bezwzględnie wycofane.

Kto rzuci palenie?
Wydawałoby się, że pozbawie-

ni przyjemności palacze odejdą 

20 maja znikają z rynku papierosy mentolowe
Nowe ograniczenia mają pomóc walczyć z nałogiem
Papierosy mentolowe lub z kapsułka smakową 20 
maja znikają z rynku. Tego dnia wchodzi w życie 
zakaz ich sprzedaży. Z badań wynika, że prawie 
połowa palących sięga dziś właśnie po takie 
produkty, potocznie określane jako „papierosy  
z wiatrem”. Aż 65 proc. palaczy nic nie wie o tym 
zakazie i tyle samo nie rozumie o co w nim chodzi? 
Po 20 maja będą zmuszeni zmienić swoje nawyki, 
bo ulubionych papierosów już nie kupią.

od nałogu.– Na pewno cześć 
osób palących potraktuje zmianę 
przepisów jako impuls do rzucenia 
palenia, ale mało kto jest w stanie 
poradzić sobie z wieloletnim nało-
giem z dnia nadzień – uprzedzają 
lekarze, wśród których też ciągle 
występuje niewielki odsetek osób 
palących. Ich zdaniem skutecz-
niejsze w walce z nałogiem są 
akcje informujące o negatywnym 
wpływie palenia na zdrowie i bu-
dowanie przekonania, że palenie 
nie jest atrakcyjne, zwłaszcza dla 
młodzieży. 

Badania opinii publicznej 
przeprowadzone przez firmę 
Maison and Partners na zlecenie 

Federacji Konsumentów pokazuje, 
że palacze negatywnie odnoszą 
się do zakazu handlu papiero-
sami metolowymi i z kapsułką. 
Ponad 60 % z nich stwierdziło  
w badaniu, że odbiera zakaz 
mentoli jako ograniczenie ich wol-
ności wyboru jako konsumentów.  
– Przecież wszystkie inne papiero-
sy nadal będą w sprzedaży, więc 
dyrektywa nie ogranicza palenia 
tylko dyskryminuje jedną grupę 
palących – twierdzą fani wyrobów 
„z wiatrem”.

Zakaz sprzedaży tylko jednego 
rodzaju papierosów nie przypadł 
do gustu także niepalącym. Pytani 
o opinię w tej sprawie Polacy aż  
w 81 % przyznali, że zakaz mento-
li nie zmniejszy liczby palaczy i że 
to sami palący powinni decydować 
o wyborze produktów a nie admi-
nistracja państwowa czy unijna.

Czy jest coś w zamian?
Prócz dostępu do całej gamy 

pozostałych papierosów palacze 
mają też do wyboru papierosy 
elektroniczne i podgrzewacze 
tytoniu typu IQOS. Te legalne 
alternatywy wybierze prawie 70% 
pytanych o opinię palaczy mentoli. 

Czy pozostali rzucą palenie? 
Jedynie 10 % palących rozważa 
rzucenie palenie po wycofaniu  
z rynku ich ulubionych papiero-
sów. Niemal 20% wprost przyzna-

je, że będzie szukać produktów 
na czarnym rynku lub samodziel-
nie wykona papierosy smakowe  
w domu. Można się zatem spodzie-
wać, że już niebawem na straga-
nach w naszych miastach pojawią 
się pochodzące z przemytu lub 
wyprodukowane w nielegalnych 
wytwórniach mentole, które nie 
trzymają żadnych standardów sa-
nitarnych. Sprzedawcy będą pew-
nie informować, że są to rzekomo 
wyroby autentyczne, wycofane  
z handlu. Żaden konsument 
sam nie sprawdzi co zawierają.  
W konfiskowanych wcześniej 
papierosach z kontrabandy znajdo-
wano groźne dla zdrowia chemi-
kalia i cząstki organiczne.

Ważne ostrzeżenia
Od 1994 roku na każdym 

opakowaniu papierosów znaj-
dują się ostrzeżenia zdrowotne 
informujące o szkodliwości pa-
lenia. Obowiązek nałożony na 
producentów, by coraz większe 
i coraz bardziej drastyczne takie 
ostrzeżenia umieszczać, wpłynął 
na spadek liczby palących. Podob-
nie jak zakaz palenia w miejscach 
publicznych. Jednak zdaniem 
lekarzy, spora grupa nałogowych 
palaczy nie jest w stanie rzucić 
nałogu. Dotyczy to często osób na-
rażonych na zachorowanie na raka 
także z powodów genetycznych  

i prowadzenia niezdrowego trybu 
życia, zwłaszcza nadużywania 
alkoholu. 

Dla nałogowych palaczy alter-
natywą mogą być terapie odwyko-
we z zastosowaniem produktów 
leczniczych dostarczających do 
organizmu nikotynę w kontrolo-

wanych, coraz mniejszych daw-
kach. Nowoczesne produkty, takie 
jak papierosy elektroniczne czy 
podgrzewacze tytoniu są propo-
nowane osobom, które chcą palić 
dalej, ale nie chcą szkodzić sobie  
i otoczeniu więcej niż to ko-
nieczne. 

Na pewno najgorszym roz-
wiązanie dla zdrowia, ale też 
dla finansów publicznych jest 

sięganie po produkty oferowane 
na czarnym rynku. Jeśli zatem 
zwolennicy mentoli po 20 maja 
zapragną zaciągnąć się ulubionym 
dymem, to pozostaną im jedynie 
alternatywne produkty, choć one 
akurat nie wytwarzają dymu, 
tylko imitujący dym aerosol, za-

wierający czystą nikotynę, w 95 
procentach pozbawioną substancji 
szkodliwych w porównaniu do 
dymu papierosowego. W e-pa-
pierosach jest to gotowy płyn,  
a  w podgrzewaczach IQOS 
prawdziwy tytoń, który zamiast 
spalania, jak w tradycyjnych pa-
pierosach, jest podgrzewany do 
temperatury nieprzekraczającej 
350 stopni Celsjusza. 
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Gorzkowice

Wolbórz

Trzeciego maja świętowaliśmy 
jubileusz uchwalenia majowej kon-
stytucji. Z tej okazji w kolegiacie 
wolborskiej odprawiona została 
msza święta za ojczyznę, potem 
złożone zostały kwiaty pod po-
mnikiem Marszałka Piłsudskiego.

Powszechnie przyjmuje się, że 
Konstytucja 3 maja była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie 
(po konstytucji amerykańskiej 
z 1787 r.) nowoczesną, spisaną 
konstytucją. Uchwalona została  

Trwa budowa drogi do gminnej 
oczyszczalni ścieków i punktu 
selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych (PSZOK) w Wolborzu.

Tak świętowali 3 majaBudują drogę do oczyszczalni

Nowoczesna oczyszczalnia 
ścieków potrzebowała już tylko 
dobrej drogi dojazdowej. Po za-
kończeniu prac budowlanych na 
terenie oczyszczalni, przyszła 
więc pora na drogę. Inwestycję 

w 1791 roku przez króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. 
Została zaprojektowana w celu 
zlikwidowania obecnych od daw-
na wad opartego na wolnej elekcji 
i demokracji szlacheckiej systemu 
politycznego Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Z okazji na-
rodowego święta w wolborskiej 
kolegiacie ks. Tomasz Owcza-
rek odprawił mszę za ojczyznę,  
a krótką okolicznościową prze-
mowę wygłosił Zbigniew Klewin, 

przewodniczący Rady Miejskiej. 
Pieśń patriotyczną dla zgroma-
dzonych w kolegiacie zaśpiewała 
Zuzanna Kusideł z Wolborskie-
go Centrum Kultury. Po mszy 
mieszkańcy, na czele z burmi-
st rzem Andrzejem Ja rosem,  
w towarzystwie Zbigniewa Kle-
wina i Elżbiety Bijoch, sekretarz 
gminy Wolbórz oraz ks. Tomasza 
Owczarka, przeszli pod pomnik 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
gdzie złożyli kwiaty.

odwiedzili burmistrz Andrzej 
Jaros i Zbigniew Klewin, prze-
wodniczący Rady Miejskiej. Prace 
przy utwardzaniu nawierzchni 
połączone z układaniem warstwy 
asfaltu trwają zgodnie z planem.

Projekt realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu” 
działania 1. 1 „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwo-
ści dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowo-
ściach” dotycząca realizacji projektu 
grantowego pn.: Zdalna Szkoła 
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Działanie jest finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. 

3 maja w gminie Gorzkowice 

Władze gminy pamięta ły  
o 229. roczn ice uchwalen ia 
Konstytucji 3 maja. W imie-

niu mieszkańców kwiaty pod 
pomnikami w gorzkowickim 
Ryn k u z łożyl i  wójt  A lojzy 

Włodarczyk i przewodnicząca 
Rady Gm iny Aneta Ka rbo-
wiak. 

Pozyskali 60 tys. zł na zakup 
komputerów
Gmina Gorzkowice w ramach 
projektu „Zdalna Szkoła” pozy-
skała 60 tys. zł na zakup sprzętu 
dla szkół. 20 laptopów wyso-
kiej jakości wraz z zestawem 
słuchawkowym, akcesoriami  
i oprogramowaniem umożli-
wią dzieciom, które nie miały 
dotychczas takich możliwości, 
kontynuowanie realizacji pod-
stawy programowej w warun-
kach domowych.

TRYBUNALSKIE WIADOMOŚCI GMINNE



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

9
Wola Krzysztoporska

TRYBUNALSKIE WIADOMOŚCI GMINNE

W dzień św. Floriana, patro-
na strażaków, obchodzone jest 
święto tych, którzy pełnią tę za-
szczytną służbę. Co roku w tym 
czasie uroczyście dziękowano im 
podczas obchodów Gminnego 
Dnia Strażaka. Dziś jest inaczej.  
- Z uwagi na epidemię koro-
nawirusa nie ma tym razem 
uroczystych apel i, przemar-
szów, awansów i wyróżnień dla 
najlepszych. Nie ma, bo być 
nie może. Ale ważne jest, by 
strażacy mieli świadomość, że 
naprawdę jesteśmy im wdzięczni 
za ich codzienną pracę. My-
ślę, że jestem tu wyrazicielem 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy – mówi wójt gminy Wola 

We wtorek 5 maja zakończyła 
się akcja rozdawania maseczek 
ufundowanych mieszkańcom gminy 
Wola Krzysztoporska przez tutejszy 
urząd. Do rąk zainteresowanych 
trafiło prawie 11 tysięcy maseczek 
bawełnianych wielokrotnego użytku 
i ponad 5 tys. maseczek jednora-
zowych.

Do mieszkańców gminy Wola 
Krzysztoporska kolejne partie ma-

P r z e d s z ko l a  i  o dd z i a -
ły przedszkolne prowadzone 
przez samorząd gminy Wola 
Krzysztoporska (Przedszkole 
Samorządowe w Woli Krzyszto-
porskiej i oddziały przedszkolne 
prowadzone przy 6 szkołach 
podstawowych na terenie gminy) 
na razie pozostaną zamknięte. 
Taką decyzję podjęły władze 
samorządowe w porozumieniu 
z dyrektorami placówek.

Wstępnie planuje się, że pla-
cówki te pozostaną zamknięte do 
24 maja.

A ja k wygląda sy t uacja  
w przypadku pozostałych, niepu-
blicznych placówek? Przedszkola 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich w Woli Krzyszto-
porskiej i Gomulinie na razie 
pozostaną zamknięte (organ pro-
wadzący te przedszkola jeszcze 
nie podjął decyzji, kiedy zostaną 
one uruchomione). 

Słoneczne Przedszkole w Parz-
niewicach zamknięte będzie do 
24 maja.

Z kolei Akademia Myszki Miki 
w Bujnach deklaruje, że wznowi 
działalność od 11 maja.

Przypomnijmy, że zgodnie  
z decyzją rządu od 6 maja znie-
sione będzie zawieszenie zajęć  
w przedszkolach, innych for-
mach wychowania przedszkolnego  
i oddziałach przedszkolnych  
w szkołach podstawowych. Osta-
tecznie jednak o wznowieniu 
pracy placówek decydują organy 
prowadzące.

Już w tym tygodniu ponow-
nie rusza punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych 
( P SZ OK )  w  Wol i  K r z ysz -
toporsk iej.  Aby rozładować 
ewentualne kolejk i,  PSZOK 

Wójt Roman Drozdek dziękuje strażakom
Strażacy są zawsze tam, gdzie są potrzebni. Z okazji przypadającego  
w poniedziałek (4 maja) Dnia Strażaka z najlepszymi życzeniami do wszyst-
kich druhów z terenu gminy Wola Krzysztoporska zwrócił się wójt Roman 
Drozdek i radni gminy.

Krzysztoporska Roman Droz-
dek. – Chciałbym podziękować 
druhnom i druhom z wszystkich 
szesnastu jednostek OSP, któ-
rzy pokazali, że można zawsze 
na nich liczyć, tak ofiarnie po-
magając chociażby w ostatniej 
akcji roznoszenia maseczek dla 
mieszkańców. Drodzy druhowie, 
jesteście filarem bezpieczeństwa 
gminy Wola Krzysztoporska. 
Współpracując z wami niespełna 
osiemnaście lat, dzisiaj jestem 
dumny, że udało się podnieść 
waszą rangę, udało się wykonać 
wiele inwestycji na waszą rzecz, 
podnieść poziom usprzętowienia, 
poprawić warunki w postaci zmo-
dernizowanych strażnic i świetlic. 

Dzisiaj nie żałuję nawet jednej 
złotówki zainwestowanej w wasze 
organizacje. Trzeba dodać jednak, 
że żadne zdobycze techniki nie 
zastąpią ofiarności strażaka. Wy 
bronicie, chronicie, ratujecie, 
ale również integrujecie. Za to 
wszystko dziś dziękujemy! – mówi 
Roman Drozdek.

Do życzeń dołączają także 
radni gminy. – Dziękujemy za 
Wasze poświęcenie i niezawod-
ność, za to, że możemy na Was 
liczyć w każdej sytuacji. Niech 
święty Florian czuwa nad Wami 
i waszymi rodzinami – dodaje 
Małgorzata Gniewaszewska, prze-
wodnicząca Rady Gminy Wola 
Krzysztoporska.

PSZOK czynny od piątku
p r z y  u l .  C m e n t a r n e j  2 2  
w Woli Krzysztoporskiej bę-
dzie wyjątkowo czynny także 
w piątek (8 maja) i jak zwykle 
w sobotę (9 maja) w godzinach 
8.00 – 18.00. Ale – co ważne 

(!) dla zachowania bezpieczeń-
stwa – termin wizyty i dokładną 
godzinę przyjazdu trzeba będzie 
ustalić telefonicznie. Numer tele-
fonu, pod który należy dzwonić, 
to: 695-652-325.

Akcja rozdawania maseczek zakończona
seczek docierały za pośrednictwem 
strażaków OSP i sołtysów, którym 
w tym miejscu raz jeszcze należy 
gorąco podziękować. To dzięki 
nim wszystko przebiegło sprawnie 
i bezpiecznie.

Gmina Wola Krzysztoporska 
rozpoczęła akcję rozdawania miesz-
kańcom maseczek ochronnych14 
kwietnia. Ostatecznie rozdyspono-
wano ok. 5 300 maseczek jednora-

zowych i niemal 11 tys. maseczek 
bawełnianych wielokrotnego użyt-
ku.

Przypominamy, że od 16 kwiet-
nia każda osoba przebywająca  
w przestrzeni publicznej ma obowią-
zek zasłaniać usta i nos. W związku  
z tym wójt Roman Drozdek podjął 
decyzję o nieodpłatnym przekaza-
niu maseczek wszystkim mieszkań-
com gminy Wola Krzysztoporska.

Przedszkola w gminie Wola Krzysztoporska 
na razie będą zamknięte
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Sulejów Rozprza

Wiadomości  
z regionu  

również na 

Jak co roku 4 maja obcho-
dzimy w kościele katolickim 
wspomnienie Świętego Floriana, 
k tóre jest za razem Między-
narodowym Dniem Strażaka.  
W tym roku uroczystości związane  
z obchodami tego święta miały 
szczególny charakter ze względu 
na epidemię. Z uwagi na obowią-
zujące obostrzenia, w imieniu 
wójta gminy Janusza Jędrzej-
czyka i przewodniczącej Rady 

Dzień Strażaka w gminie Rozprza 

Gminy Agaty Bar tkowskiej, 
kwiaty pod tablicą upamiętniają-
cą zasługi strażackie przy straż-
nicy OSP Niechcice w skromnej 
delegacji złożył Artur Cubała, 
prezes Gminnego Związku OSP 
RP w Rozprzy, prezes OSP 
Niechcice druh Marek Rakoczy 
oraz komendant gminny druh 
Artur Kropiś.

- Wszystkim druhnom oraz 
druhom Ochotniczych Straży 

Pożarnych, druhnom oraz dru-
hom Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych oraz ich rodzinom 
składamy życzenia pomyślności 
zarówno na polu zawodowym, 
jak i prywatnym – mówi wójt 
gminy. - Dziękujemy również 
za trud, poświęcenie i pomoc 
wsz ys t k i m  p o t r z e bują cy m  
w tym trudnym dla nas wszyst-
kich czasie. Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek!

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, wywołującego chorobę Co-
vid-19, jak również dynamiczną sytuacją w zakresie ogłaszania kolejnych 
etapów znoszenia ograniczeń oraz zbliżającą się korzystną aurą pogodową, 
informuję, że na podstawie pisma Głównego Inspektora Sanitarnego nie za-
leca się uruchamiania fontann z uwagi na fakt, że aerozol wodno-powietrzny 
może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa. 

wójt gminy Rozprza
Janusz Jędrzejczyk

- Kto nie bywa w Sulejowie, 
na pewno nie zrozumie sytuacji 
mieszkańców, a jest ona bardzo 
skomplikowana – mówił radny 
Sejmiku Województwa Łódzkiego 
Dariusz Rogut z PiS. - Ciągnie się 
to od kilkudziesięciu lat. Inicja-
tywa mieszkańców i burmistrza 
związana z budową tej kładki jest 
bardzo ważna i potrzebna, przy 
pełnym zrozumieniu tego, co 
się tam dzieje - natężenie ruchu, 
zagrożenie dla mieszkańców, któ-

2,5 mln na budowę kładki 
w Sulejowie 
Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał gminie Sulejów 2,5 mln zł na 
budowę kładki nad Pilicą. O projekcie rozmawiano podczas wtorkowej sesji. 

rzy przejeżdżają lub przechodzą  
z jednej strony miasta na drugą. 
Wreszcie po tylu latach ktoś zrozu-
miał tę sytuację. Kładka pieszo-ro-
werowa zwiększy bezpieczeństwo 
mieszkańców Sulejowa i rozwiąże 
problem, który tam funkcjonuje. 

- Projekt przygotowany przez 
Sulejów jest perfekcyjny, będzie 
zrealizowany w tym roku – mówił 
Grzegorz Jastrzębowski, dyrektor 
Departamentu Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego w Ło-

dzi. - Chodzi o remont i aranżację 
całego Rynku. Jeżeli teraz nie wy-
korzystamy tej szansy, będzie to 
szansa stracona. Inwestycje muszą 
funkcjonować dlatego, że na dole 
tej całej drabinki są pracownicy 
budowlani. Musimy funkcjonować 
normalnie i rozwijać państwo.

Pieniądze, które trafią do gmi-
ny Sulejów pochodzą z oszczęd-
ności poprzetargowych. Projekt 
ma zostać zrealizowany do końca 
tego roku.
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Czarnocin

Zgodnie z rekomendacjami 
Biblioteki Narodowej odnoście 
wznowienia działalności bibliotek 
od 4 maja, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Czarnocinie będzie 
działała według nowych zasad.

1. Przed wejściem do Biblio-
teki czytelnik ma obowiązek 
zasłonięcia nosa i ust (maseczka, 
chustka itp.).

2. Po wejściu do biblioteki 
czytelnik ma obowiązek zdezyn-
fekowania rąk lub własnych ręka-
wiczek płynem dezynfekującym. 
Środek do dezynfekcji zapewnia 
biblioteka. 

3. W bibliotece może przeby-
wać tylko 1 czytelnik! 

4. Wolny dostęp do księgozbio-
ru zostaje ograniczony! Książki 
podaje bibliotekarz!

5. Rezygnacja z następujących 
usług: świadczenia usług ksero, 
dostęp do stanowiska komputero-
wego w czytelni, korzystanie ze 
zbiorów na miejscu.

6. Przy zwrocie książek czytel-
nik dyktuje numery inwentarzowe 
woluminów (w celu odpisania  
z karty), następnie odkłada je  
w wyznaczonym miejscu.

7. Oddane książki wędrują 
do kwarantanny. Po 14 dniach 
zostaną włączone do księgozbioru.

8. Zalecamy wcześniejsze 
przygotowanie listy tytułów, które 
chcemy wypożyczyć. Można to 

Wkrótce rozpocznie się II 
etap przebudowy drogi powia-
towej Bukowiec – Brójce – Dal-
ków – Czarnocin – Biskupia 
Wola, na odcinku od działki 674  
w obrębie Dalków do granic gmi-
ny Czarnocin. Gmina pozyskała  
z Funduszu Dróg Samorządowych 
dofinansowania w wysokości  
1 mln 555 tys. zł, co stanowi 80% 
wartości inwestycji. Przebudo-
wa zakończy remont całej drogi 
powiatowej na terenie gminy.  
W ramach rozbudowy jezdnia 

Przez cały długi majowy week-
end w Czarnocinie powiewały bia-
ło-czerwone flagi przypominające 
nam o zbliżającym się Święcie 
Narodowym Konstytucji 3 maja.

To wspólna inicjatywa wójta 
Romana Miksy i Klubu Sporto-
wego „Libero Czarnocin” na czele  
z prezes Katarzyną Wachnik. 
Dzięki realizacji przez stowa-
rzyszenie zadania publicznego 
„Realizacja zadań związanych 

Od 1 maja Urząd Gminy Czarnocin rozpoczyna pierwszą rekrutację dzieci w wieku od 1. do 3. roku 
życia do powstającego Klubu Malucha w Czarnocinie. Rekrutacja potrwa do 30 czerwca.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie gminy Czarnocin. Liczba 
miejsc – 16.  W przypadku, gdy klub będzie dysponować wolnymi miejscami, będą przyjmowane dzieci 
spoza terenu gminy Czarnocin.

Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnocin i na stronie internetowej: czarnocin.
bip.gov.pl w zakładce jednostki organizacyjne.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnocin, ul. Główna 142.
Warunkiem oceny formalnej i merytorycznej zgłoszenia będzie terminowe złożenie dokumentów 

rekrutacyjnych składanych wraz z WNIOSKIEM O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLUBU MALUCHA  
W CZARNOCINIE:

Dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) 
pracujących zawodowo lub uczących się

Zaświadczenie zakładu pracy lub zaświadczenie 
uczelni, szkoły lub jego kserokopia poświadczona 
przez rodzica za zgodność z oryginałem, aktualny 

wypis z CEIDG

Dzieci rodzica samotnie wychowującego dziecko Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu 
dziecka 

Niepełnosprawność dziecka Orzeczenie o niepełnosprawności/kserokopia 
potwierdzona za zgodność przez rodzica

Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej 
dzieci w rodzinie)

Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny 
kandydata.

Nowe zasady korzystania z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Czarnocinie

zrobić na 3 sposoby: spisać na 
kartce, przesłać mailem na adres: 
biblioteka@czarnocin.pl, zamówić 
przez telefon: 44 616 50 77.

9. Po wypożyczeniu książek 
nie jest wymagany podpis na kar-
cie czytelnika.

10. Stanowisko obsługi czy-
telnika znajduje się w wejściu 
biblioteki. Zgodnie z wymoga-
mi epidemicznymi wyposażone 
jest w płyn do dezynfekcji dłoni  
i przesłonę ochronną.

11. Bibliotekarze obowiązkowo 
stosują środki ochrony osobistej.

12. Zasady obowiązują od dnia 

ponownego otwarcia biblioteki do 
odwołania.

- W przypadku wątpliwości, że 
podjęte działania niewystarczają-
co chronią Państwa przed zara-
żeniem koronawirusem prosimy  
o zwrot książek i powstrzymanie 
się przed wyborem i wypoży-
czeniem nowych egzemplarzy. 
Naszym głównym celem jest, 
by czytelnicy mogli czuć się 
bezpiecznie. Sytuacja będzie 
monitorowana, a w przypadku ko-
nieczności zmian w procedurach 
będziemy reagować na bieżąco  
– informują pracownicy GBP. 

Ruszają inwestycje drogowe
zostanie poszerzona do szerokości 
6 metrów, wykonane będą zjazdy 
do nieruchomości, wymieniony 
chodnik w miejscowości Dalków 
oraz odmulone i oczyszczone rowy 
na całej długości przebudowy-
wanej drogi. Ostateczna wartość 
robót, zgodnie z rozstrzygniętym 
przetargiem, realizowanych przez 
Zakład Budowlano-Drogowy 
DUKT to 1 mln 882 tys. 966 zł. 
Różnica pomiędzy dofinanso-
waniem a wartością inwestycji 
zostanie pokryta w równych czę-

ściach z budżetu gminy i powiatu 
piotrkowskiego.

Dobrą informacją dla miesz-
kańców gminy, a szczególnie 
sołectwa Rzepki i Wola Kutowa, 
jest decyzja Zarządu Powiatu 
Piotrkowskiego o remoncie odcin-
ka 800 mb drogi powiatowej Wola 
Kutowa - Rzepki. Postępowanie 
przetargowe na realizację tej 
inwestycji zostało już przeprowa-
dzone (przez ZDP), prace mają 
zakończyć się do końca lipca br. 
Koszt prac na tym odcinku to 
236 tys., zostanie sfinansowany  
z budżetu powiatu piotrkowskiego 
przy wsparciu gminy Czarnocin 
oraz prywatnego przedsiębiorcy. 
- Ogromnie się cieszę, że mimo 
trudnego okresu, również w tym 
roku uda nam się w znacznym 
stopniu poprawić stan dróg na 
terenie gminy – mówi wójt Ro-
man Miksa. - Oczekujemy także 
na rozstrzygnięcie przez Urząd 
Marszałkowski naboru wnio-
sków o dofinansowanie w ramach 
tzw. dróg dojazdowych do pól, 
złożyliśmy wniosek na dalszy 
remont drogi G22, biegnącej  
w okolicach cmentarza. Obec-
n i e  p r z y g o t o w y w a n e  s ą 
również przez gminę doku-
mentacje na ul.  Spacerową, 
Wypoczynkową i  Topolową  
w Czarnocinie i drogę gminną 
w Grabinej Woli oraz wspólnie  
z powiatem piotrkowskim na drogę 
powiatową Czarnocin – Tuszyn.

Powiewały biało-czerwone flagi

z ochroną i wspieraniem tra-
dycji – podtrzymywanie treści 
patriotycznych” zamontowano  
w Czarnocinie na ul. Głównej, Tu-
szyńskiej i Poniatowskiego uchwyty 
i flagi państwowe. - Flagi będą roz-
wieszane zawsze na dni związane 
ze świętami patriotycznymi, aby 
przypomnieć mieszkańcom, jak 
ważna w naszym życiu jest pamięć 
o historycznych wydarzeniach 
związanych z naszym krajem i że 

należy im oddawać hołd, co też 
możemy czynić poprzez symbole 
narodowe – mówi wójt. - Bardzo 
dziękuję stowarzyszeniu za reali-
zację tego wspaniałego zadania. 
Chcemy w ten sposób dać wyraz 
i szacunek do naszej pięknej choć 
trudnej historii, ale również zachę-
cić mieszkańców do wywieszania 
flag narodowych na swoich pose-
sjach, by przypominały nam, jak 
ważna jest dla nas Polska.

Rusza nabór dzieci do Klubu Malucha w Czarnocinie 
i rekrutacja na kierownika Klubu

Zakwalifikowanie do klubu i lista rezerwowa:
- dzieci z największą liczbą punktów zostaną 

zakwalifikowane do klubu;
- kolejne zostaną umieszczone na liście rezer-

wowej. 
W sytuacji uzyskania przez kandydatów takiej 

samej ilości punktów, decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun zrezygnuje  
z opieki nad dzieckiem w klubie, na jego miejsce 
zostanie przyjęte dziecko z listy rezerwowej.

Ponadto Urząd Gminy Czarnocin ogło-
si ł  nabór na wolne k ierownicze st anowi-
sko urzędnicze tj. kierownik Klubu Malucha  
w Czarnocinie. Więcej informacje na stronie interne-
towej: czarnocin.bip.gov.pl w zakładce „ogłoszenia 
o pracę” a także w Urzędzie Gminy Czarnocin pod 
nr telefonu: 44 616 51 69.
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Moszczenica
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Aleksandrów

Tradycją w gminie Aleksan-
drów stały się połączone obchody 
rocznicy uchwalenia Konstytucji  
3 maja i Dnia Strażaka. Ze 
względu na trwającą epidemię 
i związane z nią obostrzenia, 
tegoroczne święto miało wymiar 

Przedstawiciele Koła Łowiec-
kiego ,,Dinosaurus”, działającego 
na terenie gminy Aleksandrów, 
przekazali nieodpłatnie na ręce 
wójta Pawła Mamrota 700 ma-
seczek ochronnych. Maseczki 

Maseczki od koła łowieckiego

wielokrotnego użytku zostaną 
rozdysponowane wśród jedno-
stek OSP, trafią też do Środo-
wiskowego Domu Samopomocy  
w Dąbrówce oraz placówek oświa-
towych z terenu gminy. - Kieruję 
szczególne słowa wdzięczności  
i uznania dla Koła Łowieckiego 

,,Dinosaurus” za ich bez-
in teresowną pomoc w tak 
trudnej dla nas wszystkich 
s y tuacj i .  Dzięk i  wspólnej 
pracy i zaangażowaniu mo-
żemy lepiej zadbać o bezpie-
czeństwo własne i naszych 
rodzin – mówi wójt . 

Symboliczne obchody święta 
Konstytucji 3 maja

symboliczny, wzięli w nim udział 
wyłącznie przedstawiciele władz 
samorządowych. O godzinie 9.00 
kwiaty pod tablicą poświęco-
ną 100-leciu Państwa Polskiego  
w Aleksandrowie złożyli wójt Pa-
weł Mamrot, sekretarz gminy Dio-

nizy Głowacki i przewodnicząca 
Rady Gminy Jolanta Rogozińska. 
W tym dniu w kościołach para-
fialnych na terenie gminy zostały 
odprawione msze św. w intencji 
ojczyzny i druhów z Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

Przedsiębiorstwo Komunal-
ne spółka z o.o. w Moszcze-
nicy informuje mieszkańców 
gminy, że od 27 kwietnia do 
pracy w terenie powrócili in-
k a senc i  o r a z  p r z y w ró cono  

Pracownicy i artyści z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Mosz-
czenicy postanowili w szczególny 
sposób uczcić rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. Ze względu na 
epidemię koronawirusa koncert 
transmitowano online.

Każdego roku koncerty pa-
triotyczne w wykonaniu lokal-
nych artystów przyciągały tłumy 
mieszkańców.- W tym roku, kiedy 
nie możemy się spotkać osobi-
ście w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury łączymy się z Państwem 
za pośrednictwem transmisji in-
ternetowej. Chcemy w ten sposób 
pokazać, że nie ma takich sytuacji,  
w których nie moglibyśmy pokazać 
swojego patriotyzmu – podkreślał 
prowadzący koncert Łukasz Toma.

- Jest mi niezmiernie przykro, 
że uroczystość upamiętniającą je-
den z najważniejszych momentów 
w dziejach narodu polskiego musi-
my obchodzić w tak nietypowych 
okolicznościach – mówił wójt 
Marceli Piekarek, który przypo-
mniał jak ważna jest to data i jaka 
spoczywa na nas odpowiedzial-
ność w pielęgnowaniu tradycji  
i szacunku do historii.

Na scenie moszczenickiego 
GOKiS-u wystąpiły Weronika 
Nowak i Kinga Bąbol. Akompa-
niował im Robert Bykowski. Na-
granie z koncertu opublikowano 
na profilach społecznościowych 
GOKiSu i na YouTubie.

Przedsiębiorstwo Komunalne przywraca 
do pracy inkasentów i możliwość zapłaty 
w kasie gotówką

w pełni obsługę klienta w kasie 
Przedsiębiorstwa i możliwa jest 
zapłata za rachunki gotówką. 
Za rząd spółk i  przypomina , 
że budynek Przedsiębiorstwa 
jest przest rzenią publ iczną,  

w której obowiązują obostrze-
nia czyli zachowanie odstępu 
pomiędzy osobami czekającymi 
w kolejce do kasy oraz noszenie 
maseczek i posiadanie rękawi-
czek ochronnych. 

Wyjątkowym koncertem 
uczcili rocznicę Konstytucji
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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 Sprawy

Miód wielokwiatowy produktem 
regionalnym ziemi piotrkowskiej

Piotrkowski Miód Wielokwia-
towy, dzięki staraniom samorządu 
powiatu piotrkowskiego i lokal-
nych pszczelarzy, został wpisany 
na listę produktów regionalnych  
i tradycyjnych Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. 

-  To kolejny ma ły k rok  
w wielkiej sprawie, bo nie od 
dziś wiadomo, że pszczoły dbają 
o nasz dobrostan, nasze zdrowie 
i samopoczucie, produkując nie 
tylko miód, ale również wiele 
produktów pszczelich o właściwo-
ściach leczniczych – przypomina 
starosta Piotr Wojtysiak. - Wierzę, 
że to właśnie miód piotrkowski 
jest tym wyjątkowym produktem, 
co zresztą potwierdziła Polska 
Izba Produktu Regionalnego  
i Lokalnego, weryfikując nasz 
wniosek skierowany do ministra 
rolnictwa. Prowadzimy szerokie 
działania wspierające środowisko 
pszczelarzy z naszego regionu,  

a co za tym idzie rozwój rolnictwa 
z całego powiatu, bo to pszczoły 
w dużej mierze są odpowiedzialne 
za zapylanie roślin. 27 kwietnia 
oddaliśmy teren budowy przy 
szkole w Wolborzu, gdzie po-
wstaje Inkubator Przetwórstwa 
Lokalnego Miodów i Produktów 
Pszczelich Ziemi Piotrkowskiej. 
Mam nadzieję, że wszystkie te 
działania, w perspektywie czasu, 
przyczynią się do dalszego roz-
woju pszczelarstwa w powiecie 
– dodaje starosta. 

Wytwarzanie miodu na na-
szych terenach ma wielowie-
kową tradycję, której początki 
sięgają czasów średniowiecza. 
Sposób jego wytwarzania przez 
setki lat nie uległ praktycznie 
żadnym zmianom. Ewolucji uległ 
jedynie sprzęt, z którego korzy-
stają pszczelarze. Dzięki wła-
ściwościom wynikającym ze 
stosowania tradycyjnych metod 

produkcji Piotrkowski Miód Wie-
lokwiatowy idealnie wpisuje się 
w listę, na której znajdują się tak 
legendarne wyroby jak oscypek 
czy rogal świętomarciński. Nasz 
wspaniały miód, dzięki swojej 
jakości oraz wyjątkowym ce-
chom, jest doskonałym źródłem 
cennych składników odżywczych 
i znakomicie wpływa na poprawę 
naszego stanu zdrowia. Stworze-
nie marki Piotrkowskiego Miodu 
Wielokwiatowego łączy się silnie  
z budową inkubatora miodów  
i produktów pszczelich w Wol-
borzu, dającego pszczelarzom  
z terenu powiatu możliwość po-
zyskiwania i konfekcjonowania 
swoich produktów w sterylnych 
warunkach, jak również z nowo 
budowaną Strategią Marki Lokal-
nej Produktów Ziemi Piotrkow-
skiej, w której powiat zamierza 
promować produkty pochodzące 
ze swojego regionu.

Otwarcie salonów fryzjerskich 
i usług kosmetycznych możliwe 
będzie najwcześniej za dwa tygo-
dnie - powiedział w poniedzia-
łek 4 maja szef KPRM Michał 
Dworczyk.

Dworczyk pytany na antenie 
RMF FM, czy na długo będzie 
utrzymany stan przejściowy zwią-
zany z odmrażaniem gospodarki, 
odpowiedział: “pan premier, pre-
zentując zasady tego drugiego 
etapu odmrażania życia gospo-
darczego, wyraźnie powiedział, 
że kolejny etap będzie możliwy 
najwcześniej po 2 tygodniach, czy-
li po tym okresie, kiedy będziemy 
mogli przeprowadzić taką rzetelną 
ewaluację efektów teraz wprowa-
dzanych rozluźnień”.

“Zobaczymy, jakie będą miały 
te decyzje wpływ na liczbę zacho-
rowań, na dynamikę zachorowań 

Otwarcie salonów fryzjerskich i usług 
kosmetycznych możliwe najwcześniej 
za dwa tygodnie

i wtedy będziemy podejmować 
decyzje o kolejnym etapie zdej-
mowania obostrzeń, natomiast też 
pan premier jasno zapowiedział, 
że może tak być, mam nadzieję, 
że do tego nie dojdzie, ale że te 
obostrzenia powrócą” - zaznaczył 
szef KPRM.

Na pytanie, kiedy nastąpi 
otwarcie salonów fryzjerskich  
i zakładów kosmetycznych, od-
parł, że “zarówno otwarcie sa-

lonów fryzjerskich, jak i usług 
kosmetycznych, przewidziane 
jest na kolejny etap (odmrażania 
gospodarki - przyp. PAP)”. “On 
możliwy jest najwcześniej za dwa 
tygodnie” - podkreślił.

Od poniedziałku otwarte mogą 
być m.in. centra handlowe, hotele 
i obiekty oferujące miejsca nocle-
gowe, a także niektóre instytucje 
kultury.

Katarzyna Krzykowska/PAP

Powiat po przetargach. Na powiatowe 
drogi wyjechali drogowcy

Na dwa miesiące wyhamo-
wała polska gospodarka, ale 
nie inwestycje na drogach. Sa-
morząd powiatu piotrkowskie-
go wykorzysta ł ten czas na 
przeprowadzenie przetargów  
i w kwietniu rozpoczęły się te-
goroczne modernizacje dróg. Na 
pierwszy ogień ułożono nową na-
wierzchnię na drodze powiatowej 
w miejscowości Lubiatów (2 km) 
w gminie Wolbórz w ramach co-
rocznych nakładek realizowanych 
przy współpracy z samorządami 
gminnymi. Odnowy planowane są 
wkrótce także na drogach:

Sulejów – Kawęczyn - Krasik 
w m. Aleksandrów - 0,6 km

Plucice – Kotków w gminie 
Gorzkowice - 0,7 km 

Dziewuliny - Grabica w gminie 
Grabica - 1 km

Mzurki – Boryszów - 0,6 km

Wola Kutowa - Rzepki w gmi-
nie Czarnocin - 0,8 km

W przypadku tej ostatniej 
inwestycji powiat, zabezpieczając 
w budżecie ponad 235 tys. zł, 
pozyskał dodatkowe 50 tys. od 
prywatnego inwestora. Przebudo-
wywana droga stanowi bowiem 
dojazd do coraz bardziej popular-
nej atrakcji turystycznej powiatu 
piotrkowskiego zlokalizowanej  
w m. Rzepki, a są nią rosnące tam 
egzotyczne palmy. 

Łączny koszt wykonania tych 
zadań to 1,6 mln zł, z czego blisko 
pół miliona dokładają samorządy 
gminne.

Przypomnijmy, że kontynu-
owana jest także przebudowa  
5 km odcinka drogi powiato-
wej Wroników - Cieszanowice  
w gminie Rozprza. Jej koszt to 
6,6 mln. Samorząd uzyskał na jej 

realizację 3 mln z Funduszu Dróg 
Samorządowych i 1,6 mln jako 
partycypację z budżetu gminy 
Rozprza. Prace na tej drodze po-
trwają do sierpnia tego roku.

Ciężar wykonania kolejnych 
inwestycji na drogach powiato-
wych przejęły także samorządy 
gminne. Gmina Łęki Szlacheckie 
kontynuuje w tym roku przebudo-
wę drogi Kobiele Wielkie - Lubień 
na odcinku 1,2 km za 315 tys. 
zł, powiat dołoży do realizacji 
zadania połowę tej kwoty. Gmi-
na Gorzkowice wykonała już 
modernizację poboczy, rowów 
i przepustów w m. Sobaków  
i Sobakówek. Natomiast gmina 
Czarnocin zamierza w tym roku 
dokończyć budowę drogi powia-
towej Biskupia Wola - Dalków na 
odcinku 2,5 km. Na ten cel powiat 
przeznacza 200 tys. zł. 
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Z D R O W I E
B U D O W L A N E

N I E R U C H O M O Ś C I

SPRZEDAM

N A U K A

U S £ U G I

DAM PRACĘ

PRACA

Sprzedam lub wynajmę pawi-
lon 20 m kw.; 669-191-264. /19/

19/2020, ważny do 22.05.2020

Wytnij kupon, wpisz treść ogłoszenia (do 10 słów) i prześlij do redak-
cji. Kupon na bezpłatne ogłoszenie można wykorzystać tylko raz. 
Ogłoszenie bez numeru telefonu i danych osobowych nie zostanie 
zamieszczone. Ogłoszenie, które wpłynie do poniedziałku do godz. 
12:00 ukaże się w najbliższą środę. Redakcja ma prawo odmówić 
przyjęcia ogłoszenia bez podania przyczyny. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za treść ogłoszenia.

DO WYNAJÊCIA

DO WYNAJÊCIA

Lokale handlowo-użytkowe 
63 m kw., pl. Czarnieckiego; 
603-094-129. /19/
Wynajmę lokal przy ul. Bel-
zackiej 67; 793 334 639. /52/ 
Mieszkanie pokój z kuchnią  
i łazienką, na parterze, urzą-
dzone, w centrum; 693-722-
779. /19/

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/

G la zur n i c t wo,  remont y  
+ drobne naprawy; 513-072-
325. /26/
Maluj, remontuj; 793-622-
242. /22/
Remonty, wykończenia; 511-
341-993. /21/

Ogłoszenia dostępne są również na www.epiotrkow.pl

REKLAMA

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

Sprzedam działkę 1350 m 
kw., w Piotrkowie, róg Twar-
dosławickiej 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. /19/
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/
Działkę pod Piotrkowem tanio 
sprzedam; 604-573-555. /26/
Garaż włącznie z pomiesz-
czeniem gospodarczym 
przyległym do niego, przy 
ul. Słowackiego - przy skle-
pie Polo Market; 693-722-
779. /19/
N ie ruchomość p r zy  u l . 
Kleszcz, działka 2000 m kw., 
budynki gospodarcze, połowa 
domu w zabudowie bliźnia-
czej, całość do remontu; 
693-722-779. /19/

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

M O T O

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

SPRZEDAM
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, peł-
ne wyposażenie; 601-910-
135. /52/
Sprzedam seata exeo kombi, 
rok prod. 2011, diesel, pełna 
opcja; 601-35-05-78. /52/

AUTOKASACJA; 506-913-
735. /19/

Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. Stała, 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 meblowe-
go, wysokie zarobki; 506-157-
039. /52/
Zatrudnię przedstawiciela 
handlowego z branży meta-
lowej; 512-476-646. /52/
Zatrudnię cukiernika z do-
świadczeniem ze znajomością 
wypiekania ciast tradycyjnych; 
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/
Zat rudnimy e lek t r yków; 
42/214-07-00. /20/

Skup złomu stalowego - 
najwyższa cena, dojazd do 
klienta. Odbiór gruzu, podsta-
wienie kontenerów. Eko Luk, 
Wronia 61c; 607-111-824. /52/
Oprawa muzyczna ślubu, 
skrzypce, altówka, wiolon-
czela, organy i f let, www.
muzykanaslub.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 
ciężarowych 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/
Kolizja? Wypadek? Z nami 
bezgotówkowo rozliczysz 
szkodę, Zapewnimy auto 
zastępcze z oc sprawcy. Pro-
fesjonalnie naprawimy twój 
samochód.
Auto-Majer, Piotrków, Wąska 
6; 601-232-466. /52/
Firma Logistic Solution ofe-
ruje audyt Logistyczny w za-
kresie: menadżerska ocena 
stanu logistyki, dystrybucji, 
magazynu oraz produkcji; 
505-12-11-40. /52/

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/

DERM ATOLOG WENE-
ROLOG - lek. Zbigniew Pie-
trzak. Laser frakcyjny CO2, 
laserowe leczenie rumie-
nia, naczynek, przebar-
wień, epi lac ja laserem, 
wymrażanie brodawek, me-
zoterapia, toksyna botu-
linowa, karboksyterapia. 
Piotrków, ul. Dmowskiego 38. 
Zapisy: 508-450-820. /52/

Wójt Gminy Moszczenica
pow. piotrkowski

Wójt Gminy Moszczenica działając na podstawie art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. 
zm.) informuje, iż wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Moszczenica przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Moszczenicy przy ul. 
Kosowskiej 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej 
www.moszczenica.bipst.pl na okres 21 dni od dnia 
06.05.2020 r. do dnia 27.05.2020 r.

OGŁOSZENIE
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#zostańwdomu z radiem STREFA FM

REKLAMA

Tydzień Trybunalski dostępny jest również online! 
Najnowsze wydanie,  jak i archiwalne znajdziesz na www.tt.info.pl

Piotrków Tryb. 06.05.2020 r.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. J. SŁOWACKIEGO

ul. Słowackiego 180
97 – 300 Piotrków Trybunalski
fax 44/646-78-50, tel. 44/646-78-50

OGŁASZA PRZETARG 
na wykonanie robót związanych z dociepleniem 5 budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych zarządzanych przez Spółdzielnię:
Budynki 5-cio kondygnacyjne:

L. p. Adres: blok/ulica Ilość kl.
1 Bl. 37 ul. Szkolna 63 4
2 Bl. 38 ul. Daniłowskiego 6 3
3 Bl. 39 ul. Daniłowskiego 4A 4
4 Bl. 39A ul. Daniłowskiego 4B 1

Budynek 11-sto  kondygnacyjny:
5 Bl. 72 ul. J. Słowackiego 150/152 2

                      
Termin wykonania zamówienia: do  30.10.2020 r.
Specyfikację przetargową oraz dokumentację można otrzymać w formie elektronicznej 
po przesłaniu zapytania  na adres smjsadm11@gmail.com od dnia 11.05.2020.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można uzyskać również telefo-
nicznie tel. 44 646-84-09 w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku
Osoba uprawniona do kontaktów Arkadiusz Król – inspektor nadzoru.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych  napisem „DOCIEPLENIA 
20” w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 3 po wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym 44 6467850 w terminie do dnia 25.05. 2020 r. do godz. 13.00.
Wykonawca może złożyć  na wykonanie robót dociepleniowych jednego lub dowolnej 
ilości budynków stosownie do ich wykazu podanego przez Zamawiającego.
Szczegółowe wymogi ofert określają specyfikacje istotnych warunków zamówienia na 
każdy budynek. Ustala się termin otwarcia ofert na dzień 28.05.2020 r. godz. 12.00  
w siedzibie Spółdzielni. 
Termin związania oferenta z ofertą wynosi 90 dni od daty terminu do złożenia oferty.
Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 zł na poszczególny budynek,
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP Piotrków Trybunal-
ski nr 92 1020 3916 0000 0102 0021 9303 oddzielnie na każdy budynek w terminie do 
dnia 24.05.2020 r. do godz. 14.00 włącznie. Uznaje się, że wadium zostało wniesione 
w terminie, o ile wpłata wpłynęła na to konto w zakreślonym wyżej terminie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub odstąpienia 
od przetargu w całości lub części bez podawania przyczyn. Przetarg może być również 
unieważniony w całości lub części bez wybrania którejkolwiek oferty, jeżeli realizacja 
przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Spółdzielni z przyczyn, których nie można 
było przewidzieć  lub cena wybranej oferty przekracza wyznaczone przez Spółdzielnię 
środki finansowe na realizację danych robót .

OGŁOSZENIE

Reklama i ogłoszenia
w mediach 

regionalnych
tel.  511 29 29 20

AUTOREKLAMA

AUTOREKLAMA
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Czytaj SPORT również na

Szczypiorniści nie dokończą 
sezonu, najważniejsze turnieje 
zapaśnicze odwołano, a szansę 
na dokończenie rozgrywek mają 
tylko piłkarze – tak w skrócie wy-
gląda sytuacja. Wszyscy zgodnie 
podkreślają, że chcą już wrócić 
do normalnych treningów, ale 
najważniejsze jest bezpieczeń-
stwo zawodników, czekają więc 
na odpowiednie rozporządzenia. 
Pierwsze już wprowadzono, od 
4 maja rząd dopuścił możliwość 
wspólnego treningu na powietrzu 
w grupie do 6 osób.

Polonia
W chwili przerwania przez 

PZPN rozgrywek, po 17 roze-
granych kolejkach, piotrkowska 
Polonia, z 37 punktami na koncie, 
zajmuje 3. miejsce w tabeli IV ligi. 
Piłkarze odnieśli 12 zwycięstw, 4 
razy zeszli z boiska pokonani, a 1 
mecz zakończył się remisem. - Ta 
pozycja nas nie zadowala – mówi 
trener Rober Grzesiuk. – Od 
samego początku naszym celem 
był awans - podkreśla. Ostatnie 
spotkanie przed przerwą rozegrali 
na wyjeździe i pokonali 1:2 Borutę 
Zgierz. 

Pomimo epidemii piłkarze 
nie przerwali treningów i cały 
czas pracowali indywidualnie. 
Trenerzy zdalnie przekazują po-
szczególnym zawodnikom plany 
treningowe, a oni rozliczają się  
z ich wykonania, przesyłając fil-
miki czy dane z aplikacji. 

Poloniści wspierali również 
piotrkowian w walce z korona-
wirusem. Zorganizowali akcję, 
podczas której rozdawali bezpłat-
ne maseczki ochronne z herbem 
drużyny na os. Wyzwolenia i przy 
ul. Sulejowskiej.

Wznowien ie nor ma lnych 
treningów będzie możliwe po 
spotkaniu sztabu trenerskiego  
i rozpisaniu szczegółowego har-
monogramu dla wszystkich grup 
wiekowych, najwcześniej po 10 
maja. Klub czeka na decyzję  
w sprawie dokończenia rozgry-
wek, związek podejmie ją 11 maja. 
Jeśli będzie pozytywna, to już 27 
maja Polonia zagra przeciwko 
Warcie Sieradz w ramach Pucharu 
Polski. W opinii trenera Grzesiu-
ka są jednak na to nikłe szanse 
i spodziewa się wcześniejszego 
zakończenia tegorocznego sezonu. 

Piotrkowianin 
Już 23. marca Komisarz Ligi 

zdecydował o zakończeniu roz-
grywek PGNiG Superligi i na 
podstawie rozegranych do tego 
dnia spotkań ustalił końcową 
klasyfikację sezonu 2019/2020. 
Obecnie trwają intensywne pra-
ce nad powrotem zespołów do 
hal. W tym celu Zarząd Ligi 
niedawno powołał specjalny 
medyczny zespół doradczy ds. 
koronawirusa.

Co słychać w piotrkowskim sporcie?
Przełożenie oczekiwanych od 4 lat Igrzysk Olimpijskich, przerwanie piłkarskich rozgrywek najlepszych lig Europy i Ligi Mistrzów to symbole tego, co 
wydarzyło się w sporcie po wybuchu pandemii. W Polsce od marca nie odbywają się żadne wydarzenia sportowe, a sportowcy mogli trenować tylko 
indywidualnie. Sprawdziliśmy, jak w tej trudnej rzeczywistości radzą sobie piotrkowskie kluby.

Sezon 2019/2020 
Piotrkowianin zakoń-
czył na 10. miejscu, 
z 23 punktami na 
koncie, 6 mniej niż 
kolejny w klasyfi-
kacji Chrobry Gło-
gów. Przedstawiciele 
klubu nie kryją, że 
miejsce w drugiej 
połowie tabeli jest 
poniżej zakładanych 
celów. Najbardziej 
niepokoi passa 11 po-
rażek na wyjazdach 
z rzędu od początku 
sezonu, przerwana 
dopiero ost a tn im 
rozegranym spotka-
niem. Piotrkowianin 
pokonał wtedy po 
ka r nych Gór n ika 
Zabrze. Końcówka 
rozgrywek to zresztą 
zwyżka formy dru-
żyny, która wygrała 3  
z 4 spotkań i szkoda, 
że nie udało się ich 
dokończyć. 

W drużynie na-
stąpiły zmiany ka-
drowe. Pożegnało się  
z nią dwóch zawodni-
ków – po 4 sezonach 
klub opuścił Bartosz 
Nastaj, a po dwóch 
Marcin Szopa. Klub 
wzmocniło natomiast 
trzech graczy:  bramkarz Kacper 
Ligarzewski, skrzydłowy Marcin 
Matyjasik oraz środkowy rozgry-
wający Kamil Mosiołek. Przed-
stawiciele klubu nie zapowiadają 
już wielkich rewolucji kadrowych 
i chcą oprzeć się na składzie, 
którym dysponują. Jednak przy 
szerokiej 20-osobowej kadrze nie 
można wykluczyć, że jeszcze ktoś 
opuści drużynę.

W trudnym czasie epidemii 
Piotrkowianin nie dawał zapo-
mnieć o sobie k ibicom. Na 
stronach klubu regularnie poja-
wiały się artykuły o jego historii,  
a w kolejnych odcinkach cyklu moż-
na było sobie przypomnieć, sezon po 
sezonie, największe wzloty i upadki 
piotrkowskich szczypiornistów. 

Przez cały czas odbywały się 
treningi. Bartosz Jurecki pozostaje 
w stałym elektronicznym kontak-
cie z zawodnikami i przekazuje 
indywidualne zalecenia. Pomi-
mo zakończenia sezonu trener 
chce dokończyć cykl treningowy. 
Jeszcze w maju planuje ściągnąć 
zawodników do Piotrkowa i pro-
wadzić rotacyjne zajęcia w gru-
pach do 6 osób na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 16. 

Piotrcovia
Z przebiegu sezonu 2019/2020 

nie mogą być zadowoleni kibice 
Piotrcovii, która zajęła przedosta-
nie miejsce w tabeli, wyprzedzając 
tylko Ruch Chorzów. Najwięk-

szym zawodem dla piotrkow-
skich fanów szczypiorniaka były 
przegrane mecze z bezpośrednim 
rywalem o utrzymanie. Dziew-
czyny można natomiast pochwalić 
za wygrane spotkania z drużyną 
JKS Jarosław, które pokazały, że 
w drużynie jest potencjał. Wpływ 
na przebieg rozgrywek miały na 
pewno problemy kadrowe – nie-
które zawodniczki przez większą 
część sezonu były kontuzjowane, 
inne wracały do gry po dłuższej 
przerwie, a w przypadku Victorii 
Macedo problemem okazało się 
pozwolenia na pracę. 

Od wybuchu epidemii dziew-
czyny muszą trenować indy-
widualnie. Sztab trenerski na 
bieżąco kontaktuje się ze wszyst-
kimi drogą elektroniczną, przeka-
zuje stosowne zalecenie i rozlicza 
ich realizację. Miłym akcentem 
było wyróżnienie przez Superligę 
Lucyny Sobeckiej, która została 
nominowana do nagrody Gladia-
tory w kategoriach: odkrycie oraz 
najlepsza boczna rozgrywająca se-
zonu. Sporo działo się w mediach 
społecznościowych drużyny, gdzie 
publikowano zdjęcia zawodniczek 
z treningów oraz materiały z ich 
życia codziennego, jak ćwiczyć 
nie wychodząc z domu pokazywał  
z kolei trener przygotowania 
fizycznego Konrad Szczukocki. 
Klub przygotował dla fanów rów-
nież okolicznościowy gadżet – ko-
min z herbem drużyny, który może 

służyć do zakrywania ust i nosa.
Przedstawiciele Piotrcovii nie 

chcą na razie mówić o szczegółach 
planowanych zmian kadrowych. 
W najbliższych tygodniach będą 
o nich stopniowo informować 
w mediach społecznościowych. 
Najpierw przedstawią, które za-
wodniczki pozostaną w Piotr-
kowie, potem przyjdzie pora na 
pożegnania, a dopiero na koniec, 
czyli w czerwcu dowiemy się, kto 
wzmocni drużynę w nadchodzą-
cym sezonie. Na tę chwilę potwier-
dzono tylko, że w Piotrcovii dalej 
będzie występować bramkarka 
i kapitan drużyny Daria Opelt. 
Trener Krzysztof Przybylski nie 
planuje wznowienia normalnych 
treningów i chce je dokończyć 
zdalnie, więc zawodniczki po-
wrócą do Piotrkowa dopiero po 
urlopach. 

AKS
Największy tegoroczny sukces 

Atletycznego Klubu Sportowego 
to złoty medal Murada Gadżi-
jewa na Mistrzostwach Europy. 
Inne ważne ze szkoleniowego 
punktu widzenia imprezy to se-
niorski Puchar Polski, a także 
zawody przygotowawcze przed 
turniejem kwalifikacyjnym do 
Igrzysk Olimpijskich, w których 
startowali wspomniany wcześniej 
mistrz Europy oraz Mateusz Ber-
natek. - Najważniejszy celem dla 
całego klubu był udział naszych 
zawodników w IO. Forma Murada 

była mistrzowska, nieco słabiej 
wypadły występy Mateusza – ko-
mentuje Michał Jaworski, członek 
Zarządu AKS. 

Zapaśnicy, podobnie jak inni 
piotrkowscy sportowcy od począt-
ku epidemii trenują indywidualnie 
i pozostają w zdalnym kontakcie 
z trenerami. W związku z tym 
rozwijają głównie siłę i kondycję, 
ale wszyscy wyczekują z niecier-
pliwością powrotu na matę. 

Zawod n icy  A KS wspie -
ra l i  t a k że i n ic ja tywę #zo -
s t a nwd o m u ,  z a c h ę c a l i  d o 
przestrzegania obostrzeń, a m.in. 
Dawid Szkodziński na facebooko-
wym profilu pokazywał, jak zadbać  
o tężyznę fizyczną bez wychodzenia  
z mieszkania.

- Największym ciosem dla klu-
bu w czasie epidemii było przeło-
żenie Igrzysk Olimpijskich – mówi 
Michał Jaworski, który tłumaczy, 
że zawodnicy czekali i przygoto-
wywali się do tego turnieju przez 
cztery lata, a teraz przedłuży się 
to o kolejny rok.

Powrót do normalnych trenin-
gów będzie możliwy dopiero po 
ponownym otwarciu hali spor-
towej przy ZSP nr 1, z której za-
paśnicy korzystają od tego roku  
w związku z planowanym re-
montem sali „Sokół”. Trene-
rzy rozważają również opcję 
prowadzenia zajęć na otwar-
tym powietrzu, ale nie podjęli 
jeszcze ostatecznej decyzji. 
Wszystkie znaczące turnieje 

w tym roku zostały odwołane  
i wszystko wskazuje na to, że 
naszych zawodników ujrzymy 
na zapaśniczej macie dopiero 
w 2021 r. 

Piotrkowski sport znalazł się 
trudnej sytuacji, a jeśli chodzi  
o jego przyszłość jest wciąż 
więcej pytań niż odpowiedzi. 
Nie wiadomo, kiedy powrócą 
rozgrywki, a nawet możliwość 
normalnego trenowania. Nawet 
kiedy sportowcy powrócą już do 
rywalizacji, będziemy prawdo-
podobnie musieli jeszcze sporo 
poczekać zanim zabaczymy 
ich na żywo. Pojawiają się też 
obawy związane z nadchodzą-
cym kryzysem gospodarczym. 
Prywatny biznes oraz samo-
rządy, które finansują kluby, 
mogą ponieść spore straty i być 
zmuszone do cięć budżetowych, 
np. ograniczając sponsoring. 
Miasto przewiduje nawet 15% 
mniejsze wpływy do budżetu, co 
może spowodować przesunięcie 
niektórych inwestycji, a wśród 
planowanych zadań są przebu-
dowa hali Relax czy remont sali 
„Sokół”. Pomimo wszystkich 
niewiadomych najważniejsze, że 
sportowcy nie tracą ducha walki, 
cały czas trenują i starają się jak 
najlepiej przygotować do po-
wrotu rozgrywek i nie rezygnują  
z postawionych wcześniej celów.

Kacper Czapczyk 

Piotrcovia przygotowała dla fanów okolicznościowy gadżet – komin z herbem 
drużyny, który może służyć do zakrywania ust i nosa. Kidy będziemy mogli 
oglądać nasze dziewczyny w hali Relax? Tego jeszcze nikt nie wie. 

fot. FB.com/MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski


