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

czytaj na str. 4

czytaj na str. 5

Wszyscy zdrowi! 
Koniec 

kwarantanny 
w piotrkowskim DPS

czytaj na str. 16

Szanse na budowę S12 maleją? 
Brak decyzji środowiskowej, brak pieniędzy i woli politycznej, kiełbasa wyborcza – to główne zarzuty, które wymienia się w kontekście budowy jednej z najważ-
niejszych dróg w naszym regionie, czyli S12. Nadal nie ma alternatywy dla krajowej „dwunastki”, co przekłada się na dramat mieszkańców gminy Sulejów. Czy 
szanse na zrealizowanie tej inwestycji w ciągu najbliższych 5 lat maleją?

Piotrkowska branża spotkań 
u progu nowej normalności

Wraz z kolejnymi obostrzeniami i nakazem dystansowania społecznego obroty w branży spotkań, czyli opierającej się właśnie na kontaktach między-
ludzkich, spadły od połowy marca do zera. Wraz z ponownym otwarciem - najpierw hoteli i instytucji kultury, a od kilku dni również gastronomii - klienci 
z Piotrkowa, a także turyści powoli wracają, ale sytuacja jest wciąż daleka od tej z poprzednich lat. Sprawdziliśmy, z jakim bilansem strat wychodzi  
z epidemii branża oraz jakie perspektywy się przed nią rysują u progu „nowej normalności”. czytaj na str. 6

Wojska Polskiego, Belzacka, Łódzka, Broniewskiego w remoncie 
Końca remontu fragmentu ulicy Wojska Polskiego piotrkowianie wyczekują 
najbardziej. Remont ruszył 21 października 2019 roku, trwa pierwszy etap 
tego zadania, czyli od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Polną, 
gdzie powstanie rondo. Gdzie jeszcze w mieście trwają prace drogowe?

fot. KC
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Czytelników Biblioteki Peda-
gogicznej w Piotrkowie (ul. Woj-
ska Polskiego 122e) obowiązuje 
noszenie maseczek i rękawiczek. 
Biblioteka udostępnia czytelnikom 
płyn dezynfekcyjny. Niedostępna 
jest czytelnia i komputery. Odda-
wane przez czytelników książki 
udają się na 5-dniową kwarantannę 
(po tym terminie staną się dostęp-
ne dla kolejnych czytelników).  
W wypożyczalni mogą znajdować 
się jednocześnie 3 osoby. - Zachęca-
my do przygotowania konkretnych 
tytułów i/lub sygnatur książek, które 
chcą Państwo wypożyczyć. Zachę-
camy do rezerwacji i zamawiania 
książek przez internet, a także do 
kontaktu telefonicznego, mailo-
wego, facebookowego w każdej 
sprawie stanowiącej przygotowanie 
do wizyty w bibliotece – mówią 
pracownicy BP.

Biblioteka Pedagogiczna 
wznawia działalność
Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim wznawia działalność. 
Od poniedziałku 18 maja do 26 czerwca placówka będzie czynna w ponie-
działki, środy i piątki w godz. 8.00 - 15.00, a we wtorki i czwartki w godz. 
10.00 - 17.00. To ostatnie dni w starej siedzibie, wkrótce bibliotekę czeka 
bowiem przeprowadzka. 

Ze względu na zbliżającą się 
przeprowadzkę biblioteki czasowo 
niedostępna jest starsza część księ-
gozbioru (na chwilę obecną ok. 75%) 
oraz czasopisma sprzed 2020 roku, 
zbiory te są już bowiem spakowane.

Tymczasem trwa jeszcze re-
mont budynku przy Wojska Pol-
skiego 2, gdzie znajdzie się nowa 
siedziba Biblioteki Pedagogicznej. 
Koniec inwestycji, jak poinfor-
mowano nas kilka tygodni temu  
w Zarządzie Nieruchomości Woje-
wództwa Łódzkiego, zaplanowano 
na koniec czerwca. Wojewódzka 
biblioteka będzie głównym, ale 
nie jedynym użytkownikiem 
wyremontowanego obiek tu.  
W pozostałych pomieszczeniach 
znajdą swoje siedziby inne jed-
nostki wojewódzkie, które obecnie 
korzystają z wynajmowanych 
pomieszczeń w różnych, odległych 

od siebie lokalizacjach w Piotrko-
wie Trybunalskim. Będą to filie: 
Wojewódzkiego Biura Geodezji, 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
Regionalnego Ośrodka Adopcyj-
nego w Łodzi oraz Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy – Centrum 
Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej. Obecna siedziba Wo-
jewódzkiej Biblioteki Pedagogicz-
nej w Piotrkowie Trybunalskim 
znajduje się w wynajmowanych 
pomieszczeniach budynku nale-
żącego do Firmy Hanpol Sp. z o.o.  
z Piotrkowa Trybunalskiego.

as

Stwórzmy razem Fotograficzne Archiwum Miasta
Towarzystwo Przyjaciół 

Piotrkowa Trybunalskiego 
przypomina o projekcie Foto-
graficzne Archiwum Miasta, 
ogłoszonym z okazji 800-lecia 
miasta.

- Projekt jest rozłożony na  
5 etapów. Założeniem jest fo-
tografowanie w każdej edycji 
innej części miasta, piąty etap to 
podsumowanie i opublikowanie 
efektów w wersji papierowej  
i elektronicznej. W 2020 fo-
togra fowana jest  połudn io -
wo-zachodnia część miasta. 
Fotografować należy wszystko, 
co powinno pozostać w naszej 
pamięci, co pozwoli kiedyś wspo-
minać zmieniający się Piotrków.  
W tym projekcie wszystkie zdjęcia 
są dobre – wyjaśnia wiceprezes 
TPPT Elżbieta Gniewaszewska. 

Dotychczas przesłane zdjęcia 
można oglądać na stronie: fampt.
pl. Pod koniec ubiegłego roku, 

wspólnie z Urzędem Miasta, wy-
dany został kalendarz na 2020 rok 
zawierający 12 zdjęć wybranych 
z posiadanego już archiwum. Ka-
lendarze wydawane będą jeszcze 
dwukrotnie. Natomiast zakoń-

czeniem projektu będzie wspólne 
wydawnictwo realizowane przez 
TPPT i Urząd Miasta. Cel to 
wydanie albumu, ukazującego 
kawałek wizualnej historii nasze-
go miasta.

fot. as

Obecnie autobusy miejskie 
w Piotrkowie kursują według 
specjalnych rozkładów jazdy 
przygotowanych na czas stanu epi-
demicznego. Zdaniem słuchaczy 
Strefy FM Piotrków, liczba kursów 
jest zbyt mała, a połączenia są od 
siebie zbyt odległe w czasie. Ze 
względu na duże zainteresowanie 
pasażerów, autobusy jeżdżą prze-
pełnione.

- Są obostrzenia i liczba pasa-
żerów jest ograniczona, a do tego 
czasem ciężko się zmieścić do 
autobusu, żeby tych ograniczeń 
nie łamać. Mieszkam na osiedlu 
Łódzka, gdzie linia numer 4 kur-
suje co półtorej godziny, a chcąc 
dostać się do miasta, muszę to 
robić w sposób mało bezpieczny, 
tracąc przy tym mnóstwo czasu 
na sam dojazd - mówił na antenie 
pan Adam.

Częstotliwością połączeń zaj-

Będzie nowy rozkłady jazdy emzetek
muje się Zarząd Dróg i Utrzyma-
nia Miasta, tam zapytaliśmy czy 
rozkład jazdy zostanie zaktualizo-
wany i czy kursy będą odbywały 
się częściej. Dyrektor ZDiUM 
Karol Szokalski powiedział nam, 
że w przypadku wystąpienia 
zwiększonego zainteresowania 
“czwórka” ma podstawiony drugi 
autobus, tak zwany “bis”. - Przy-
glądamy się temu, jakim zaintere-
sowaniem cieszą się piotrkowskie 
emzetki. W przypadku linii numer 
4, nie zgodzę się ze słuchaczem, 
bo kursy są rozpisane co 60 minut 
w godzinach porannych i co 80 
minut w godzinach okołopołu-
dniowych. Ale pracujemy nad 
zmianą rozkładu jazdy - wyjaśniał 
dyrektor Zarządu Dróg i Utrzyma-
nia Miasta.

Nowy rozkład jazdy ma się 
pojawić na przystankach od 1 
czerwca. Z kolei od poniedziałku 

(18.05) miejskimi autobusami 
może podróżować więcej pasa-
żerów. W ramach luzowania ob-
ostrzeń sanitarnych liczba miejsc 
dla pasażerów wyniesie 30% 
wszystkich dostępnych miejsc sie-
dzących i stojących. Poinformował 
o tym niedawno premier Mateusz 
Morawiecki.

Krzysztof Żołądek

Kontakt z Biblioteką  
Pedagogiczną w Piotrkowie:

ul. Wojska Polskiego 122e
tel. 44 649-50-77

pedagogiczna.edu.pl
e-mail:  

wypozyczalnia@pedagogiczna.edu.pl
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Osiemnaście kar administra-
cyjnych na łączną kwotę 121 tys. 
zł w Piotrkowie i dwie na 15 tys. zł 
w powiecie piotrkowskim nałożył 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
za złamanie zasad obowiązkowej 
kwarantanny i zakazu gromadze-
nia się w miejscach publicznych. 

Policja ustala osoby naru-
szające zasady obowiązkowej 
kwarantanny, sporządza notatkę 
służbową, którą następnie prze-
kazuje do Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego, 
a wtedy rozpoczyna się postę-
powanie administracyjne w celu 
nałożenia kary. Decyzję i zawia-
domienie przekazuje się policji, 

136 tys. zł za złamanie 
zasad sanitarnych

którą następnie funkcjonariusz 
dostarcza osobie łamiącej zasady 
kwarantanny lub zakaz zgroma-
dzeń. Podpisaną decyzję policja 
przekazuje ponownie do sanepidu.

Jak wyjaśnia Elżbieta Do-
brzyńska, dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Piotrkowie, kary nakładane 
są w oparciu o dwa przepisy. - 
Pierwsza to Ustawa o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, na mocy 
której nakładamy kary związane 

ze stwierdzeniem naruszenia 
obowiązku kwarantanny. Tam 
jest kara do 30 tys. zł. Pozostałe 
dotyczą zgromadzeń w miejscach 
publicznych nakładamy na mocy 
Ustawy o chorobach zakaźnych, 
a kary zaczynają się od 10 tys. zł  
- tłumaczy dyrektor piotrkowskie-
go sanepidu. 

Najwyższa dotychczas na-
łożona kara to 10 tys. zł na zła-
manie zakazu gromadzenia się 
w miejscach publicznych. Do 
piotrkowskiego sanepidu dotarły 
trzy odwołania od nałożonych kar 
administracyjnych. 

pakwi

Nagły wzrost zainteresowania ogródkami działkowymi w Piotrkowie
Od kilku tygodni coraz więcej piotrkowian chciałoby mieć swoją działkę 
rekreacyjną. Dlaczego i ilu już ją posiada?

Ogródki działkowe już od 
pewnego czasu wracają do łask, 
ale ostatnio, w związku z epi-
demią, zainteresowanie nimi 
jeszcze wzrosło.  Dlaczego? 
Prawdopodobnie wielu z nas za-
częło marzyć o kawałku własnej 
ziemi, gdzie można w izolacji 
spędzić czas na łonie natury.

- Mniej więcej od miesią-
ca mamy coraz więcej zapy-

tań dotyczących zakupu czy 
też raczej nabycia dzia łk i – 
mówił na antenie Strefy FM 
Stefan Famulski, prezes Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych 
„Oaza”. – Ludzi nie stać na 
zagraniczne wyjazdy, a ostatnio  
i tak są one niemożliwe z powodu 
koronawirusa, więc kalkulują: 
bardziej opłaca się jednorazowe 
wyłożenie pewnej kwoty i wy-

kup działki, gdzie można miło  
i przyjemnie, a także pożytecz-
nie spędzić wiosenny i letni czas.

Jak podaje prezes, ogródek 
można w Piotrkowie wydzier-
żawić, wykładając od 5 do 20 
tysięcy złotych, w zależności 
od jego standardu i tego, co 
się na nim znajduje. Kupno nie 
dotyczy gruntu, a jedynie znaj-
dujących się na nim nasadzeń czy 

budynków. Zgodnie z prawem 
dotyczącym działkowców - może 
to być altana o powierzchni do 
35 m2. Jej wysokość nie może 
przekroczyć 5 m wysokości i nie 
może ona być trwale związana 
z gruntem. Na wycenę wartości 
danej działki składają się zatem 
głównie nakłady pracy jej po-
przedniego dzierżawcy.

- Jeszcze kilka lat temu wielu 
piotrkowian sceptycznie pod-
chodziło do kwestii posiadania 
ogródka: że to niby tylko dla 
emerytów i rencistów, generalnie 
ludzi starszych, ale w ostatnich 
tygodniach o możliwość zakupu 
działki pytają nas, członków Pol-
skiego Związku Działkowców, 
także ludzie młodzi, przed 40. 

rokiem życia. To znak naszych 
czasów…

W całej Polsce istnieje 4667 ro-
dzinnych ogródków działkowych 
o łącznej powierzchni blisko 41 
tysięcy hektarów. W Piotrkowie 
mamy 13 takich miejsc, a osób, 
które nazwać możemy działkow-
cami jest aż 2,5 tysiąca.

MC

fot. piotrkow.pl

MATERIAŁ INFORMACYJNY
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Belzacka w remoncie  
lada moment

W tym tygodniu rozpoczyna 
się przebudowa ulicy Belzackiej 
na odcinku od Kostromskiej 
do ul. Niemena. Dzięki temu 
poprawi się dojazd m.in. do 
Szkoły Podstawowej nr 12, kry-

Wojska Polskiego, Belzacka, Łódzka, Broniewskiego w remoncie 
Końca remontu fragmentu ulicy Wojska Polskiego piotrkowianie wyczekują najbardziej. Remont ruszył 21 października 2019 roku, trwa pierwszy etap 
tego zadania, czyli od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Polną, gdzie powstanie rondo. Gdzie jeszcze w mieście trwają prace drogowe?

Remont Wojska Polskiego to 
potężna i uciążliwa dla mieszkań-
ców inwestycja. Właśnie kończy 
się pierwszy etap tego zada-
nia. - Dzisiaj układają pierwszą,  
a może i drugą warstwę asfaltu 
– informowała nas w piątek (15 
maja) dyrektor Biura Inwesty-
cji i Remontów Urzędu Miasta  
w Piotrkowie Małgorzata Majcz-
na. - Najgorsze i najbardziej 
ryzykowne (podziemne) prace 
za nami. Udało się też sprawnie 
wymienić gazociąg przez wy-
konawcę zatrudnionego przez 
Polską Spółkę Gazownictwa. 
Wymieniono też awaryjny wo-
dociąg i wadliwie ułożoną kana-
lizacje sanitarną pod wiaduktem 
PKP. Dostosowano konstrukcję 
drogi do obowiązujących prze-
pisów, wzmocniono podbudowę 
z kruszywa geokratą, a warstwa 
ścieralna zostanie wzmocniona 
geosiatką szklano-węglową.

14 i 15 maja trwało przełącza-
nie nowego wodociągu. Prace na 
rzece w większości zostały wy-
konane, za wyjątkiem otwartego 
odcinka, gdzie robotników czeka 
montaż gabionów kamiennych 
(kosz z metalowej siatki wypeł-
niony tłuczniem kamiennym).

Jak informują nas urzędnicy, 
na razie termin oddania I odcinka 
jest niezagrożony (to połowa 2020 
roku), uzgodniono z nadzorem bu-
dowlanym sposób postępowania 
podczas oddawania tego etapu 
do ruchu.

Przypomnijmy, że moderni-
zacja ul. Wojska Polskiego wy-
konywana jest w dwóch etapach. 
Pierwsza część, od wiaduktu ko-
lejowego do nowo wybudowanego 
ronda u zbiegu z ulicą Polną, po-
winna zakończyć się w czerwcu, 
a drugi etap (do Al. Armii Krajo-
wej) potrwa do końca tego roku. 
Na przebudowanej ul. Wojska 

Polskiego, oprócz wymiany sieci 
znajdujących się pod ziemią, uło-
żone będą chodniki oraz wylany 
asfalt. Wzdłuż ustawione zostaną 
latarnie z oprawami ledowymi. 

Jakie są koszty tego zadania? 
- Ostateczna wartość kontraktu 
zostanie ustalona kosztorysem 
powykonawczym, na podstawie 
faktycznego zakresu rzeczowego. 
Na obecnym etapie obserwuje-
my zmniejszenia i zwiększenia 
przy poszczególnych kategoriach 
robót – informuje Małgorzata 
Majczyna. 

Kilka miesięcy temu koszty 
modernizacji ulicy szacowano 
na 13,3 mln zł. Magistrat po-
zyskał jednak dofinansowanie 
do tego zadania: 3 mln z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
i 0,5 mln z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (w formie 
pożyczki). 

„Stara” Łódzka już udrożniona
Z remontem Wojska Pol-

skiego łączy się inne drogo-
we zada n ie  –  ud rożn ien ie 
starej Łódzkiej poprzez włą-
czenie jej w rondo Solidarności.  
- To bardzo ważna inwestycja 
dla układu komunikacyjnego 
w centrum miasta – zazna-
czają piotrkowscy urzędnicy. 

Dlaczego? Wielu kierowcom 
pozwoli to na ominięcie skrzy-
żowania Al. Armii Krajowej  
z ul. Wojska Polskiego i dojazd 
bezpośrednio do ulic Łódzkiej  
i Wysokiej.

Zadanie to już się zakończyło. 
Lada dzień kierowcy będą mogli 
przejechać starą Łódzką do ronda 
Solidarności. 

Po zakończeniu pierwszego 
etapu przebudowy ul. Wojska 
Polskiego (czerwiec 2020), od 
wiaduktu kolejowego do ul. Po-
lnej, przez ul. Łódzką będzie 
poprowadzony objazd podczas 
wykonywania drugiego etapu 
modernizacji Wojska Polskiego, 
od ul. Polnej do Armii Krajowej.

Broniewskiego też w remoncie
Prace trwają też na ulicy 

Broniewskiego. Na pierwszym 
odcinku remontowanej drogi 
ułożono już warstwę wyrów-
nawczą asfaltu. To kontynuacja 
prac na najmłodszym osiedlu 
w Piotrkowie, które od 2017 
roku nosi nazwę osiedla 800-le-
cia. Prace budowlane w tym 
rejonie Piotrkowa trwają od kilku 
lat. Bloki stawiają tutaj zarów-
no deweloperzy, jak i miasto. 
Przebudowa ul. Broniewskiego 
obejmuje odcinek od Krasic-
kiego do Reagana. Do tej pory 
prace skupiały się na części od 
ul. Krasickiego do ul. Działkowej.  
W tym rejonie instalatorzy wy-
konali roboty ziemne: wodociąg  
i kanalizację deszczową, a w ostat-
nich tygodniach drogowcy ułożyli 
krawężniki, podbudowę i wylali 
wyrównawcze warstwy asfaltu. 
Wzdłuż ulicy będą ustawiane 

nowe latarnie, a drogowcy będą 
pracować przy skrzyżowaniu ul. 
Broniewskiego z ul. Działkową. 
W ostatnim etapie prac moderni-
zację przejdzie część od „Budow-
lanki” do ul. Reagana. Wzdłuż ul. 

Broniewskiego powstanie także 
ścieżka rowerowa oraz miejsca 
parkingowe, a drogę oświetlą 
energooszczędne LEDy.

Koniec prac zaplanowano na 
jesień.                                      /as

tej pływalni, skate parku oraz 
linarium i placu zabaw. Przebu-
dowa zakłada wyłącznie prace 
drogowe. Na ulicy Belzackiej 
ułożona zostanie nowa jezdnia, 
wymienione będą krawężniki  
i przebudowane chodniki po 
obu stronach drogi. Remont 

przejdą także zatoki postojowe, 
w których utworzonych zostanie 
46 miejsc parkingowych. Całość 
uzupełnią elementy małej archi-
tektury: ławki, kosze na śmieci 
oraz stojaki na rowery. Prace 
mają potrwać 2,5 miesiąca. Ich 
koszt to blisko 880 tys. zł.

fot. as

fot. as

fot. as

fot. as fot. as
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Polska należy do rynków z naj-
większym udziałem papierosów 
mentolowych. Po te wyroby sięga 
nawet 30% konsumentów. Ponad 
połowa palaczy nie wie o nadcho-
dzącym zakazie. Już 20 maja nikt 
legalnie nie kupi w Polsce papie-
rosów mentolowych. I pojawia się 
problem, bo zbyt wielu palaczy 
deklaruje, że będzie kupowało te 
produkty na czarnym rynku – alar-
muje Polska Izba Handlu.

Zakaz handlu papierosami 
mentolowymi to efekt wdrożenia 
dyrektywy unijnej. Ich wycofanie 
będzie miało ogromny wpływ na 
handel detaliczny w Polsce. – Ta 
grupa produktów odpowiada za 
ok. 5 do 15% obrotów małych  
i średnich sklepów. Obawiamy się 
wzrostu szarej strefy. W związku 
z tym zakazem blisko 20% kon-
sumentów deklaruje, że będzie 
kupowało papierosy na czarnym 
rynku – mówił Maciej Ptaszyński, 
wiceprezes PIH podczas konferen-
cji prasowej 12 maja. 

Zaapelował on do Minister-
stwa Finansów i służb celnych  
o działania, które nie dopuszczą do 
zalania polskiego rynku papiero-
sami niewiadomego pochodzenia 
i z przemytu. 

– Tuż za naszą wschodnią gra-
nicą znajdują się potężne fabryki, 
które produkują papierosy bez 
żadnego nadzoru i nie spełniają 
norm jakości, a dodatkowo mogą 
zawierać różne substancje niewia-
domego pochodzenia. Wg PIH, 26 
mld zł wynoszą roczne przychody 
budżetu państwa z tytułu sprze-

Mentolowe tylko do 20 maja
daży wyrobów tytoniowych. Tak 
więc 7-9 mld zł pochodzi ze sprze-
daży papierosów mentolowych. 

Zakaz sprzedaży papierosów 
mentolowych nie będzie dotyczył 
m.in. papierosów elektronicznych 
o takim smaku. Część palaczy 
skorzysta więc z alternatywy. 

Wyniki badań niezależnych 
podmiotów, które analizują e-p-
apierosy albo dotyczą produktów 
Vype, są zbliżone do naszych  
i potwierdzają znaczną reduk-
cję substancji szkodliwych i 
zdecydowanie mniejsze ryzyko 
biologiczne, niż w przypadku tra-
dycyjnych papierosów – mówi Ma-
rianna Gaca z laboratorium BAT  
w Southampton. – W badaniach 

klinicznych obserwujemy znaczną 
redukcję biomarkerów, które mo-
głyby wskazywać na zachodzące 
w organizmie zmiany związane 
z chorobami odtytoniowymi. 
Podobne wyniki osiągają osoby, 
które całkiem zerwały z nałogiem 
lub nigdy nie paliły. 

Do tej pory BAT przeprowadził 
m.in. ponad 80 analiz chemicz-
nych, 35 testów określających 
wpływ na komórki organizmu 
oraz 20 badań klinicznych tylko 
na produktach globalnej marki 
Vype. Jedyny pewny sposób na 
uniknięcie ryzyka zachorowania 
na choroby odtytoniowe, to rzuce-
nie palenia oraz unikanie biernego 
wdychania dymu papierosowego.

Sprawa z uprawomocnie-
niem decyzji środowisko-

wej przeciąga się już o ponad rok. 
Jak tłumaczy poseł PO Cezary 
Grabarczyk, najważniejsze było 
wypracowanie decyzji mimo 
licznych protestów mieszkańców 
Sulejowa, którzy mieli istotny 
wpływ na przebieg tej drogi i na 
ograniczenia środowiskowe. - Ten 
etap został zakończony – mówi. 
- Niestety nie ma wciąż decyzji 
o kolejnych etapach i to trochę 
martwi, ponieważ rozpoczyna-
ne są kolejne projekty drogowe  
w różnych częściach Polski.

Z niepokojem na sprawę patrzy 
Anita Sowińska, posłanka Lewicy. 
Jak podkreśla, stara się ustalić, 
jakie są przyczyny tego, że od 
dłuższego czasu nic nie ruszyło 
w kontekście budowy ekspreso-
wej „dwunastki”. - Ubolewam 
nad sytuacją Sulejowa, ponieważ 
tam jest ogromny ruch ciężaró-
wek – mówi posłanka. - Miasto 
jest podwójnie poszkodowane, bo 
ani nie ma budowy S12, ani nie 
powstaje żadna obwodnica. Jestem 
zniesmaczona, ponieważ ta sprawa 
ciągnie się już od ponad 10 lat  
i do tej pory nie ma ważnej decyzji 
środowiskowej, nie mówiąc już 
o planach technicznych budowy 
czy zagwarantowaniu budżetu. 
Tak naprawdę jesteśmy w punkcie 
wyjścia. To wyglądało jak kiełbasa 
wyborcza. Przed samymi wybo-
rami został ogłoszony sukces, 
bohaterami stali się posłowie Mil-
czanowska i Telus, już za chwilę 
miało wszystko ruszać. Okazało 
się to jednak wielką ściemą, bo 
jesteśmy w tym samym momen-
cie, co kilka lat temu. Albo ktoś 
nie chce tej inwestycji, albo PiS 
nie potrafi tego zrobić. Przecież  
w ciągu ostatnich 5 lat wybudo-
wano tylko 100 km autostrad. 
Wydajemy 2 miliardy na przekop 
Mierzei Wiślanej, a nie potrafimy 
wybudować prostej drogi.

Suchej nikt nie rządzących nie 
zostawił także Dariusz Klimczak, 
poseł z ramienia Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. W rozmowie 
z naszą redakcją przypomniał  
o zdecydowanych zapowiedziach, 
że lada moment rozpoczną się pra-
ce, tymczasem prawda okazała się 
zupełnie inna. - Dzisiaj politycy 
PiS, którzy de facto odpowiadają 
za tę budowę, nabierają wody  
w usta, przerzucają odpowie-
dzialność na jednego czy dru-
giego urzędnika i nie wiadomo,  
o co chodzi. A jak nie wiadomo  
o co chodzi, to chodzi o pieniądze, 
których nie ma. Dlatego rząd PiS 
próbuje kluczyć odwołaniami 
instytucji, które same wydały de-
cyzję. Grają na czas, aby znaleźć 
pieniądze. Pamiętajmy, że twarda 
zapowiedź budowy S12 padła  
w kampanii wyborczej. Wiemy, 
że politycy PiS są wtedy w stanie 
obiecać wszystko, by uzyskać 
upragnione mandaty. Są na to do-
wody, np. brak zaplanowanego wę-
zła na autostradzie A1, która jest  
w trakcie budowy. Gdyby rząd 

Szanse na budowę S12 maleją? 
Brak decyzji środowiskowej, brak pieniędzy i woli politycznej, kiełbasa wyborcza – to główne zarzuty, które wymienia się w kontekście budowy jednej z najważ-
niejszych dróg w naszym regionie, czyli S12. Nadal nie ma alternatywy dla krajowej „dwunastki”, co przekłada się na dramat mieszkańców gminy Sulejów. Czy 
szanse na zrealizowanie tej inwestycji w ciągu najbliższych 5 lat maleją?

próbował serio budować S12 z włą-
czeniem do A1, to ten węzeł już by 
powstawał – zauważa Klimczak. 
Zdaniem posła PSL tak samo 
jest z programem 100 obwodnic.  
- W sprawie obwodnicy Srocka nic 
się nie dzieje, nikt nie kontaktuje 
się z właścicielami gruntów, spra-
wa zamarła. Jest oddalana na lata 
odległe – dodaje Klimczak. Wice-
szef PSL twierdzi, że politycy PiS 
stosują zasłonę dymną w postaci 
odwołań od decyzji środowisko-
wej, a brakuje jasnych deklaracji. 
- Mam nadzieje, że jeżeli będą 
cięcia, to powinniśmy zacząć od 
budowy Centralnego Portu Lotni-
czego, przekopu Mierzei Wiślanej 
i innych abstrakcyjnych inwestycji 
planowanych przez rząd, a nie 
oszczędzać na bezpieczeństwie 
ludzi. Jeżeli nic się nie zmieni  
w sprawie finansowania, to ci po-
słowie, którzy są wybrani z okręgu 
piotrkowskiego, nic nie znaczą  
w klubie, nie mają wpływu na nic 
i de facto nie powinni pokazywać 
się w Piotrkowie - dodaje.

Zarzuty związane z brakiem 
pieniędzy na realizację drogi S12 
odpiera Anna Milczanowska, po-
słanka Prawa i Sprawiedliwości. 
- Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad ma pieniądze  
i mogłaby już ogłaszać przetarg 
na koncepcję – mówi. - Wiemy, 
że S12 jest w rezerwie budżetowej 
w Rządowym Programie Budowy 
Dróg Krajowych i Autostrad. Cały 
czas jesteśmy w czymś, co najbar-
dziej boli, czyli sprawa decyzji 
o warunkach środowiskowych. 
Jeżeli będą zaskarżenia, to cały 
proces nam się wydłuża.

A. Milczanowska uważa, że 
opozycja doskonale wie, jak długie 
są procesy decyzyjne, szczególnie 
te środowiskowe. Przypomina, że 
decyzja środowiskowa była opra-
cowywana w latach, gdy rządziła 
PO i PSL. - Decyzję skutecznie 
zaskarżył burmistrza Sulejowa  
– dodaje posłanka. - Została ona 
całkowicie anulowana i zdecy-
dowano, by rozpocząć prace na 
nowo. Zakończyły się one w 2019 
roku i zaraz po ogłoszeniu nowej 

decyzji napłynęły zaskarżenia od 
różnych środowisk i stowarzyszeń 
ekologicznych – przypomina Mil-
czanowska i dodaje, że decyzja 
środowiskowa najprawdopodob-
niej uprawomocni się na przełomie 
maja i czerwca.

W podobnym tonie wypowia-
da się również marszałek senior  
i poseł Antoni Macierewicz.  
- Pieniądze na zaplanowanie tej 
drogi są dostępne od ponad roku, 
to ponad 30 milionów – zaznacza. 
- Miejmy nadzieję, że wszelkie 
niedociągnięcia będą uzupełnione 
bez powtórnego procesu wydawa-
nia decyzji środowiskowej. Tam 
jest dyskusja dotycząca przejść dla 
zwierząt między dwiema stronami 
S12. Gdyby nas zmuszono do 
powtórnej realizacji decyzji śro-
dowiskowej, oznaczałoby to odło-
żenie tej inwestycji o co najmniej 
2 lata. To zagrożenie dla życia 
mieszkańców i funkcjonowania 
gospodarczego.

Z kolei poseł Robert Telus 
(również PiS) sugeruje, że komuś 
zależy, by decyzję środowiskową 
wstrzymać i opóźnić inwestycję. 
- Mamy rygor natychmiastowej 
wykonalności, który do końca 
nie wstrzymuje tej inwestycji. Na 
spotkaniu z dyrektorem GDDKiA 
dowiedziałem się, że organizacja 
ekologiczna może jednak odwołać 
się do Komisji Unii Europejskiej 
i będziemy mieć kolejny proces 
przeciągania – wyjaśnia.

Próbowaliśmy w tej sprawie 
porozmawiać z posłem Grze-
gorzem Lorkiem. W rozmowie 
telefonicznej powiedział, że nadal 
prowadzi działania w sprawie S12, 
ale na razie nie chce komentować 
obecnej sytuacji.

Cały czas nadziei nie traci 
jeden z inicjatorów akcji „S12 
Natychmiast” Jacek Zajączkowski. 
- Jednym z naszym sukcesów jest 
to, że została wyłoniona firma, 
która wykonuje projekt, prowa-
dzone są prace hydrologiczne na 
terenie gminy – mówi. - Chcemy 
ponownie zainteresować premiera 
Morawieckiego, by nasz odci-
nek był wpisany w prace, które 

rozpędzą gospodarkę. Przykład 
Mierzei Wiślanej pokazuje, że 
367 oprotestowań nie przeszkadza  
w wykonywaniu prac projekto-
wych, a nawet w rozpoczęciu dzia-
łań w systemie „projektuj i buduj”.

Przedstawiciel „S12 Natych-
miast” zwraca uwagę na jeszcze 

jeden aspekt. - Myślę, że tu nie 
chodzi o to, by złapać króliczka, 
tylko go ciągle gonić – dodaje.  
- Osią każdych wyborów w na-
szym regionie jest budowa drogi 
S12. Wystarczy dużo obiecać, 
mało zrobić, a temat może jesz-
cze się przydać. Proszę zwrócić 
uwagę, że do parlamentu wszedł 
każdy, kto obiecywał ekspresową 
„dwunastkę”. Oni po prostu widzą, 
że my jako mieszkańcy jesteśmy 
głodni tej drogi i przyklaśniemy 
każdemu, kto powie „budujmy, 
róbmy!”. Staramy się nawet za-
interesować samorządowców  
z Kalisza, gdzie S12 ma się włączyć  
w S8. U nas nie ma wspólne-
go frontu parlamentarzystów, 
samorządowców, tak jak jest  
w przypadku budowy S11. Tam 
jest stowarzyszenie, które jest 
czynne, wydało dużo promo-
cyjnych gadżetów. Otrzymał je 
każdy poseł. U nas tego wsparcia 
i jednolitego frontu nie ma. Ow-
szem, posłowie się starają, ale to 
są pojedyncze strzały, a potrzebna 
jest kanonada, która uzmysłowi  
w Warszawie, że my bez tej drogi 
nie możemy funkcjonować – wy-
jaśnia Zajączkowski.

Dużo nadziei dało spotkanie ze-
społu parlamentarnego ds. budowy 
S12, które odbyło się latem 2019 r. 
Udało się wtedy udowodnić, że to 
odcinek między Piotrkowem a Ko-
zeninem powinien być priorytetowy 
i wykonywany jako pierwszy. Jacek 
Zajączkowski zauważa jednak, że 
ten zapał i entuzjazm wśród poli-
tyków i samorządowców przygasł. 
- Emocje ostygły i pokazuje to 
zespół powołany w nowej kadencji. 
Na spotkanie nie zostaliśmy zapro-
szeni. Tam był widoczny brak woli 
politycznej. To po prostu spotkanie 
starych działaczy „zbowidowych”. 
Posiedzieli, pogadali. Nie było tam 
Rejtanów, którzy powiedzą „słu-
chajcie, musimy to robić i to już”. 
Nie było zaangażowania – mówi.

Zajączkowski jest zasmuco-
ny faktem, że o drogę S12 wal-
czy dwóch chłopaków z gminy 
Sulejów. -  To jest chora sytu-
acja, nie rozumiem tego zupełnie. 
Przecież tu chodzi o najważniej-
szą inwestycję dla naszej gminy  
w całej jej historii – kwituje krótko.  
Jedno jest pewne, organizatorzy 
akcji „S12 Natychmiast” nie zamie-
rzają składać broni.

pakwi

fot. as



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

6

9 maja 2020
Jerzy Kawałek 

55 lat

12 maja 2020
Józefa Kazubska
z domu Malicka

78 lat

12 maja 2020
Maria Mikuła

z domu Kwiatkowska
79 lat

12 maja 2020
Mieczysław Kubik

67 lat 

13 maja 2020
inż. Włodzimierz Kozerski

emerytowany kierownik Działu 
Informatycznego FMG Pioma

twórca podsystemów  
informatycznych, inicjator  

i wykonawca rozwiązań  
w zakresie software 

77 lat

13 maja 2020
Monika Walecka

89 lat

13 maja 2020
Teresa Wędzonka
z domu Łuczyńska

74 lata 

13 maja 2020
Henryka Westrych
z domu Kopertowska

86 lat 

14 maja 2020 
Halina Rozbicka

z domu Kacperczyk
86 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

Jakie straty poniosła branża?
- Był to bardzo trudny czas 

i tak naprawdę od połowy mar-
ca nasze rezerwacje spadły do 
zera. Nie było ruchu zarówno 
turystycznego, jak i biznesowego. 
Kraj zamarł, gospodarka też, więc 
ludzi po prostu nie było – mówi 
Radosław Groblewski z hotelu 
Best Western Trybunalski.

- Ruch rzeczywiście wygasł  
i mogę powiedzieć tylko tyle, że 

Piotrkowska branża spotkań u progu nowej normalności
Wraz z kolejnymi obostrzeniami i nakazem dystan-
sowania społecznego obroty w branży spotkań, 
czyli opierającej się właśnie na kontaktach między-
ludzkich, spadły od połowy marca do zera. Wraz  
z ponownym otwarciem - najpierw hoteli i instytucji 
kultury, a od kilku dni również gastronomii - klienci 
z Piotrkowa, a także turyści powoli wracają, ale 
sytuacja jest wciąż daleka od tej z poprzednich 
lat. Sprawdziliśmy, z jakim bilansem strat wychodzi  
z epidemii branża oraz jakie perspektywy się 
przed nią rysują u progu „nowej normalności”.

w marcu w tamtym roku mieliśmy 
około 1,5 tys. zwiedzających,  
a w tym roku zaledwie setkę,  
z kolei w kwietniu nie odwiedził 
nas nikt, a w poprzednim sezonie 
było 2,5 tys. odwiedzających – po-
twierdza Błażej Cecota, kierownik 
Centrum Informacji Turystycznej. 

Jako jedyna z całej bran-
ży spotkań w ba rdzo ogra-
n icz ony m z a k r e s i e  m og ł a 
funkcjonować gastronomia, która 
realizowała zamówienia na wynos 
i dowóz. Jednak nie wszystkie lo-
kale skorzystały z tej możliwości,  
a właściciele tych, które praco-
wały zgodnie twierdzą, że często 
dzienne koszty funkcjonowania 
przerastały obroty i o zarobku nie 
było nawet mowy.

Zdaniem Błażeja Cecoty ludzie 
powrócą w tym sezonie na Stare 
Miasto i znowu będą odwiedzać 
Piotrków, ale poniesionych strat 
nie da się już odrobić i można je 
liczyć w setkach tys. zł. Jeszcze 
dalej idzie Radosław Groblewski, 
który ocenia, że suma utraconych 
zysków jest znacznie większa.  
- Jeśli popatrzymy na sytuację nie 
tylko z perspektywy mojego biz-
nesu, ale też na całą gastronomię, 
firmy transportowe, biura podróży 
i inne branże towarzyszące, to 
straty sięgają milionów, nawet tu, 
na naszym lokalnym polu są to po 
prostu miliony – twierdzi.

Otwarcie hoteli oraz instytucji 
kultury – pierwsi turyści wracają 

Jak podkreśla kierownik CIT
-u, wraz z początkiem maja pierw-
si turyści ruszyli w Polskę. - Do 
Piotrkowa też przybyli, a wszystko 
powoli się otwiera – mówi. 

- W tych pierwszych dniach 
raczej jest to turystyka bizneso-
wa, czyli wrócili tak naprawdę ci 
goście, którzy prowadzą w Piotr-
kowie interesy, więc to na razie 
kilka, najwyżej kilkanaście pokoi 
dziennie, więc niewielkie jest to 
obłożenie, natomiast widzimy, że 
powoli zaczyna się to napędzać 
– zaznacza dyrektor hotelu Best 
Western Trybunalski.

Oprócz hoteli ponownie otwar-
to również kolejne atrakcje tury-
styczne. Jako pierwsze powróciło 
Muzeum Piwowarstwa. - Od 4 
maja, czyli od momentu, kiedy 

placówki i ekspozycje muzealne 
są otwarte, my również działamy 
i przyjmujemy gości. Tuż po ogło-
szeniu możliwości zwiedzania, 
mieliśmy już pierwszych zwie-
dzających i była to para turystów 
– mówi Tomasz Moszczyński, 
przewodnik w Centrum Edukacji 
Browarniczej.

Kilka dni później wystartowa-
ło z kolei piotrkowskie Muzeum  
w Zamku Królewskim. - Ponow-
nie jesteśmy otwarci, podobnie 
zresztą jak pozostałe placówki 
kultury, aczkolwiek to funkcjo-
nowanie na nowych zasadach. Na 
ten moment zalecamy tylko zwie-
dzanie indywidualne lub rodzinne,  
a jeśli chodzi o przyjmowanie zor-
ganizowanych grup, to wytyczne 
ministerstwa są jednoznaczne  
i mówią o ich nieprzyjmowaniu 
aż do odwołania. Nie możemy też 
realizować lekcji muzealnych czy 
zajęć warsztatowych – opowiada 
Marta Walak, dyrektor Muzeum 
w Piotrkowie. 

Dostępne dla zwiedzających, 
choć również w ograniczonym 
stopniu, są zabytki sakralne na-
szego miasta. Funkcjonuje także 
Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej. 
Prowadzi normalną politykę szko-
leniową, można zamówić indywi-
dualny lot widokowy, ale jeszcze 
długo przyjdzie nam poczekać na 
ponowne otwarcie strefy spado-
chronowej. 

Ponowne otwarcie lokali 
gastronomicznych

Chyba najważniejszą zmianą, 
która czeka osoby chcące skorzystać 
z usług lokali, jest zakaz siadania 
przy jednym stoliku osób innych 
niż rodzina czy najbliżsi. Jest to 
możliwe tylko przy zachowaniu 
odległości 1,5 m i niesiadaniu 
naprzeciwko siebie. Restauratorzy 
zaznaczają, że nie mają prawa 
sprawdzać stopnia pokrewieństwa 
pomiędzy klientami i martwią się, 
kto będzie ponosił konsekwencje 
ewentualnego łamania przepisów, 
właściciele czy sami goście. Jakie 

inne regulacje wprowadzono?
- W środku lokalu od 18 maja 

obsługujemy już klientów, a bu-
dowę ogródka już kończymy 
i za chwilę będzie on również 
dostępny. Pomiędzy stolikami 
musi być zachowana odległość 
dwóch metrów, czyli po prostu co 
drugi będzie dostępny dla gości. 
Zamontowaliśmy pleksę, mniej 
osób może teraz wejść do lokalu. 
Każde stanowisko po wizycie 
klienta musi być zdezynfekowane, 
wymuszona jest obsługa kelner-
ska przy stoliku, czyli nie może 
być tzw. samoobsługi oraz sporo 
innych detali jak to, że musimy 
każdorazowo indywidualnie poda-
wać sztućce, a na stołach nie może 
stać sól czy pieprz. Na pewno będą 
mniejsze obroty niż w ubiegłych 
latach – mówi Artur Lisowski  
z Pubu Gaza. 

Niskich obrotów i nieren-
towności obawiają się wszyscy 
restauratorzy. Jak zaznaczają, 
miejsc w lokalach i ogródkach 
będzie wyraźnie mniej, bo zale-
dwie 50%, a przy przestrzeganiu 
wszystkich obostrzeń może być 
ich nawet 20%. Jeśli potrwa to 
dłużej obawiają się, że nie będzie 
możliwości utrzymania zatrudnie-
nia z ubiegłych lat. 

W związku ze wzrostem 
cen produktów spożywczych,  
a także konieczności zapewnie-
nia bezpieczeństwa i korzystania 
ze środków ochronnych, których 
ceny wzrosły kilkukrotnie, od 
początku epidemii należy spo-
dziewać się również wyższych 
cen w lokalach. Wpływ na to 
mają również wprowadzone od 
tego roku opłaty za wystawienie 
ogródka letniego. 

Co z imprezami plenerowymi?
Błażej Cecota zwrócił uwagę, 

że kolejną istotną zmianą jest 
prawdopodobny brak jakich-
kolwiek imprez plenerowych, 
które przyciągały „na miasto” 
zarówno piotrkowian, jak i osoby 
odwiedzające nasze miasto. - Te-

goroczny sezon imprezowy będzie 
przesunięty. Na pewno nie będzie 
żadnych plenerowych imprez aż 
do końca czerwca. Nie odbędą się 
przez to Urodziny Ulicy Słowac-
kiego, nie będzie tegorocznych 
Imienin Piotrków czy Juwenaliów, 
a przynajmniej nie w planowanym 
terminie. Mam nadzieję, że jed-
nak jeszcze w tym roku ruszymy  
z imprezami i część z tych, które 
możemy przełożyć, przekładamy. 
Jest nadzieja na Święto Miodu 
i na Biesiadę Trybunalską czy 
Trybunały Nalewkowe, o ile tyl-
ko będziemy mogli się spotykać  
– mówi Elżbieta Łągwa-Szelągow-
ska, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Piotrkowie.

To nie jedyne odwołane im-
prezy. Nie odbędzie się kolejna 
edycja Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel  Podwórkowych, biegacze 
nie wypełnią ulic miasta w ramach 
Nocnego Półmaratonu Wielu 
Kultur. Na ten moment odwołano 
już część koncertów w ramach X 
jubileuszowej edycji Old Town 
Jazz, choć organizatorzy nie tracą 
nadziei i liczą, że muzyka impro-
wizowana rozbrzmi jeszcze tego 
lata na piotrkowskiej Starówce. 
Przełożone zostało także chyba 
największe plenerowe wydarzenie 
w Piotrkowie, czyli Międzynaro-
dowa Wystawa Lotnicza Fly Fest, 
która zamiast w pierwszy weekend 
lipca, ma się odbyć 5 – 6 września.

Perspektywy dla branży spotkań
- Patrząc obiektywnie, to po-

czątek czerwca będzie momen-
tem, kiedy to wszystko będzie już  
w jakimś ograniczonym zakresie 
dostępne i wtedy ludzie będą 
mogli skorzystać z pełnej, ale 
jednak obwarowanej mnóstwem 
restrykcji ofer ty, więc jeżeli 
ludzie zostaną w Polsce, to tym 
bardziej będą zwiedzać i korzy-
stać z tych usług – przewiduje 
kierownik Centrum Informacji 
Turystycznej. 

Szanse na rozwój turystyki 
krajowej potwierdzają analizy 

Polskiej Organizacji Turystycznej. 
- Z naszych badań wynika, że po 
otwarciu hoteli przez najbliższych 
kilka tygodni 30% Polaków chce 
udać się na wyjazd przynajmniej 
jednodniowy z noclegiem i więk-
szość z nich, bo aż 87% chce 
spędzić ten czas w Polsce. Wydaje 
nam się, że podobnie będzie z wa-
kacjami. Wielu naszych rodaków, 
z racji bezpieczeństwa, wybierze 
wypoczynek w kraju w dodatku  
z dojazdem własnym transportem. 
Liczymy, że to pomoże naszej 
branży turystycznej przetrwać ten 
trudny czas – mówi Grzegorz Cen-
drowski, rzecznik prasowy POT.

- Jeżeli chodzi o turystykę 
krajową, to widzę tu bardzo dużą 
szansę i jestem wielkim optymistą. 
Planowane są jakieś programy po-
mocowe dla turystyki i słyszy się  
o 1000+, czyli o takich vouche-
rach, które mają być wykorzysty-
wane właśnie w ramach turystyki 
krajowej. To może być trampolina, 
żeby się odbić. Piotrków, jeśli cho-
dzi o tradycyjną turystykę week-
endową, ma ogromny potencjał. 
Mamy piękną Starówkę i właśnie 
taki krótki „city break” to świetna 
rzecz do realizacji właśnie w na-
szym mieście – mówi Radosław 
Groblewski. 

- Pytań jest chyba cały czas 
więcej niż odpowiedzi, jeśli cho-
dzi o przyszłość branży, ale my od 
początku czerwca jesteśmy gotowi 
i zapraszamy wszystkich bardzo 
serdecznie. Zwiedzać i korzystać 
z oferty okołoturystycznej będzie 
można, choć na razie chyba tylko 
indywidualnie – podsumowuje 
Błażej Cecota. 

- Jestem optymistą. Myślę, że 
sezon wakacyjny, jeżeli tylko nic 
się nie zmieni i nie spłata nam 
figla pandemia, jest do uratowania 
i Polacy mogą gwarnie ruszyć 
w podróże, właśnie w ramach 
turystyki krajowej. Czekamy  
i mam nadzieję, że będzie tylko 
lepiej – kończy dyrektor hotelu 
Best Western Trybunalski.

Kacper Czapczyk 

fot. KC



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

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

Kontynuują modernizację drogi powiatowej 
Kobiele Wielkie - Lubień

Wyhamowała gospodarka, ale 
nie inwestycje w powiecie piotr-
kowskim. Dowodem na to jest 
wizyta starosty Piotra Wojtysiaka 
wraz z radną powiatu Grażyną 
Lasek z gminy Łęki Szlacheckie 
na placu budowy, gdzie trwa 
modernizacja drogi powiatowej 
Kobiele Wielkie - Lubień. 

Przypomnijmy, że ciężar in-
westycyjny przebudowy tej drogi 

przejął na siebie samorząd gminy 
już w 2017 roku. Wówczas odno-
wiono 1,6 km odcinek za 460 tys. 
zł, a w 2018 roku - 2,8 km za 787 
tys. Obecnie zadanie jest kontynu-
owane na 1,2 km odcinku. Powiat 
do każdej inwestycji dokłada 50% 
kosztów realizacji, w tegorocznym 
budżecie zarezerwowano na ten 
cel 200 tys. zł. 

- W osobie wójta gminy Łęki 

Szlacheckiego Piotra Łącznego 
od lat mamy solidnego i spraw-
dzonego par tnera, który jest 
mocno zaangażowany w poprawę 
infrastruktury drogowej na tere-
nie gminy - przyznaje starosta 
Wojtysiak. - Bardzo dziękuję 
Panu Wójtowi, jak i Radzie 
Gminy, za tę współpracę i mam 
nadzieję, że będzie ona nadal tak 
efektywna. 

100 lat temu urodził się Święty Jan Paweł II

100 lat temu urodził się Karol 
Wojtyła, który został papieżem  
- Ojcem Świętym Janem Pawłem 
II. Setną rocznicę obchodzili 
18 maja samorządowcy ziemi 
piotrkowskiej - starosta powiatu 
piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Piotrkowskiego Bernard Maty-
szewski, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Michał Szymański, 
wicestarosta Dariusz Magacz 
oraz radni powiatowi Dorota Jan-
kowska i Ryszard Cieślak, którzy  
– w imieniu mieszkańców powiatu 

piotrkowskiego - złożyli kwiaty 
i zapalili znicze przy pomniku 
Św. Jana Pawła II w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

Władze powiatu uczciły rów-
nież przypadającą tego samego 
dnia 76. rocznicę bitwy o Monte 
Cassino, oddając hołd walczącym 
w bitwie żołnierzom i składając 
kwiaty przy pomniku Grobu Nie-
znanego Żołnierza.

Kluczową rolę odegrali w niej 
żołnierze 2. korpusu generała 
Władysława Andersa. Walki trwa-
ły 13 dni i 20 godzin i były niezwy-

kle krwawe. Była to czwarta próba 
zdobycia wzgórza, ale dopiero 
polskie oddziały pod wodzą gen. 
Andersa zdobyły ruiny klasztoru 
Benedyktynów na Monte Cassino.

Maseczki osłaniające usta  
i nos samorządowców przypomi-
nają o trwającej walce z pandemią 
COVID-19. Aktualnie powiat 
piotrkowski uwolnił się od koro-
nawirusa. Wszyscy z dotychczas 
zakażonych 23 mieszkańców 
wyzdrowieli. W obowiązkowej 
izolacji nadal pozostaje ponad 
100 osób. 

Samorząd	Powiatu	Piotrkowskiego
z	wielkim	smutkiem	przyjął	wiadomość	

o	śmierci

ś.p. Pawła Święcickiego
wizjonera,	przedsiębiorcy	i	lidera	produkcji	rolnej,	turystycznej	i	handlowej,

społecznika,	który	wspierał	wiele	lokalnych	instytucji	
	i	organizacji	społecznych,	

angażując	się	w	liczne	akcje	charytatywne.

Pozostanie	na	zawsze	w	naszej	pamięci,	
jako	Człowiek	o	wielkim	sercu,	

którego	szlachetność	jest	godna	naśladowania.
	

Słowa	otuchy	i	szczerego	współczucia	składają	Rodzinie	i	Najbliższym

Starosta	Powiatu	Piotrkowskiego,	Członkowie	Zarządu	Powiatu
oraz	Rada	Powiatu	Piotrkowskiego

Prawie 13 tysięcy przypadków 
grypy w Piotrkowie i powiecie

Aż 12 850 przypadków zacho-
rowań i podejrzeń zachorowań na 
grypę od 1 września 2019 roku 
zgłoszono do piotrkowskiego 
sanepidu. To o prawie 2 tysiące 
więcej niż w analogicznym okresie 
ubiegłego roku. Najwięcej przy-

padków, bo aż 5268 odnotowano  
w lutym. W marcu było 1585 
zachorowań, a kwietniu 468. Na 
grypę można zachorować wiele 
razy. Po chorobie nabywa się 
odporność, która jednak chroni 
przez krótki czas. Wirus grypy 

ciągle się zmienia i za każdym 
razem organizm ma do czynienia 
z nowym, zmienionym wirusem. 
Grypą można zakazić się drogą 
kropelkową oraz przez bezpośred-
ni kontakt.

pakwi
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Rozprza

Grabica

Cel konkursu to rozwijanie 
wyobraźni i umiejętności wypo-
wiedzi artystycznej poprzez sto-
sowanie różnorodnych technik 
plastycznych, a także zachęcenie 
dzieci do twórczej aktywności. 
Konkurs adresowany jest dla 
uczniów szkół podstawowych  
z terenu gminy Grabica w ka-
tegoriach: klasa 0 - II, klasa 
III-V, klasa VI – VIII. Uczestnik 
wykonuje pracę w dowolnie 

„Wiosna w moim ogrodzie” 
Konkurs Urzędu Gminy 
Do 22 maja można przesyłać prace w konkursie „Wiosna w moim ogrodzie”, 
którego organizatorem jest Urząd Gminy w Grabicy. 

wybranej technice i formie, przy 
wykorzystaniu różnorodnych 
materiałów plastycznych. Do 
każdej pracy należy dołączyć 
metryczkę uczestnika z następu-
jącymi danymi: imię i nazwisko 
dziecka, wiek, adres domowy. 
Każda osoba może przedstawić 
jedną pracę. Prace należy do-
starczyć osobiście lub przesłać 
na adres: Urząd Gminy, Grabica 
66, 97-306 Grabica. Uczestnicy 
konkursu otrzymają nagrody 

ufundowane przez organizatora. 
Uroczystość wręczania nagród 
i wystawa prac konkursowych 
planowana jest po 29 maja. Oso-
by lub ich prawni opiekunowie, 
przekazujące prace plastyczne 
na konkurs, wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez organiza-
torów danych osobowych oraz 
na wykorzystanie prac w celach 
promocyjnych poprzez wypeł-
nienie druku, który znajduje się 
na stronie gminagrabica.pl. 

Na terenie gminy Rozprza 
przeprowadzono 15 maja akcję 
dezynfekcji wiat i przystanków 
autobusowych. Cel to oczywiście 

Dezynfekowali przystanki 
na terenie gminy

zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa. Dezynfekcji 
poddane były wiaty przystanko-
we, siedziska, podłogi oraz kosze 

na śmieci. Akcja ma charakter 
cykliczny - będzie przeprowa-
dzana przy okazji sprzątania 
przystanków.

Wystawa dla bohaterów 
trudnego czasu

Uczniowie klas 0 - III Szko-
ły Podstawowej w Nowej Wsi 
uczestniczyli w akcji „Mój bohater 
Anioł” (29 kwietnia – 10 maja),  
w ramach której wykonywali, róż-
nymi technikami, prace plastycz-
ne przedstawiające bohaterów 
czasów pandemii koronawirusa.  

Z przesłanych prac powstała wy-
stawa, która znajduje się na gór-
nym korytarzu szkoły. 

Akcja miała na celu wyrażenie 
wdzięczności lekarzom, ratowni-
kom medycznym, pielęgniarkom, 
farmaceutom, policjantom, ekspe-
dientkom, kasjerom, strażakom, 

żołnierzom, listonoszom, pracow-
nikom zakładów komunalnych, 
czyli wszystkim tym, którzy  
w tym trudnym, niepewnym czasie 
dbają o nasze bezpieczeństwo. 
Akcję zorganizowało Szkolne 
Koło Wolontariatu i Samorząd 
Uczniowski.

W związku z przywróceniem 
w szpitalach planowych operacji, 
pilnie potrzebna jest krew. Po-
dzielenie się tym cennym darem 
w czasie epidemii koronawirusa 
nie grozi zakażeniem się.

Do przeprowadzania plano-
wych zabiegów niezbędna jest 
krew. Dlatego tak ważne jest jej 
oddawanie. Zachęcamy wszyst-
kich, którzy mogą się podzielić 
tym cennym darem, by nie wahali 
się. Samo oddawanie krwi jest 
praktycznie bezbolesne. Osoby, 
które ją pobierają są do tego 

Oddawanie krwi w czasie 
epidemii jest bezpieczne

profesjonalnie przygotowane,  
a każdy krwiodawca jest dla nich 
bardzo ważny. Podczas oddawa-
nia krwi w zasadzie niemożliwe 
jest zarażenie się koronawirusem  
z tego względu, że podczas pobra-
nia pracownicy każdego punktu 
przestrzegają rygorystycznych 
środków bezpieczeństwa. Warto 
przypomnieć, że osoby, które już 
przeszły zakażenie COVID-19 
są bardzo pożądanymi dawcami. 
Ich osocze może pomóc obecnie 
zakażonym. Są już zresztą osoby, 
które po ozdrowieniu decydują 

się na oddanie tego życiodajnego 
płynu - mówi Robert Szulc, wice-
prezes Piotrkowskiego Stowarzy-
szenie Honorowych Dawców Krwi 
“Krwinka”.

W naszym regionie w naj-
bliższym czasie krew będzie 
można oddać m.in. 24 maja 
w ambulansie, który stanie przy 
OSP przy ul. Cmenta rnej 4  
w Gorzkowicach. Poza tym 
na krwiodawców czekają też pra-
cownicy centrów krwiodawstwa  
i krwiolecznictwa.

Łukasz Michalczyk 
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Lew
Wejście Słońca do znaku Bliźniąt sprawi, że najbliższe tygodnie upłyną 

Lwom pod znakiem licznych kontaktów towarzyskich. A ściślej mówiąc: 
przez Wasze życie, miejsce pracy i dom przetoczy się prawdziwa lawina 

ludzi. Krewni, przyjaciele, dawni i nowi znajomi, stali i nowo pozyskani klienci, sąsiedzi... Aż 
głowa pęka i chciałoby się uciec na koniec świata. Od razu jednak mówię, że to się nie uda. 
Jedynie świeżo zakochane Lwy pozostaną poza tym światem chaosu, oddzielone od niego 
magiczną bańką romantycznego uczucia.

Panna
Tranzytujące Słońce dołączyło właśnie do Merkurego w Bliźniętach, 

który to znak stanowi dla Panny sektor kariery zawodowej. W nadchodzą-
cych tygodniach należy zatem spodziewać się znaczących osiągnięć w tej 

sferze życia. Możliwe są podwyżki, nagrody, premie, awanse i nominacje. Wszystko to zaś 
jest efektem Waszej ciężkiej, całorocznej pracy. Nawet tym Pannom, dla których praca nie 
jest bynajmniej sensem życia, maj i czerwiec przyniosą nowe, ciekawe wyzwania i pozwolą 
się im wykazać pomysłowością i inicjatywą.

Waga
Wagi, które mają rozległe plany na najbliższe dni, muszę lojalnie 

ostrzec, że nie będzie łatwo. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji w pracy, gdzie 
będziecie, niestety, zmuszeni stawić czoła czyjejś niezasłużonej krytyce, 

złośliwości i prowokacjom. Jeżeli jednak zachowacie stoicki spokój i nie pozwolicie wybić się 
z rytmu, macie wszelkie szanse na znaczące osiągnięcie. Gwiazdy zapowiadają pozytywne 
zakończenie spraw o charakterze prawnym czy urzędowym. Otrzymacie także pomyślne 
wieści, na które od dawna czekacie.

Skorpion
W najbliższych tygodniach większość Waszej energii, czasu i uwagi 

zostanie zdecydowanie skierowana na sprawy domowe i rodzinne. Ciepłe, 
majowe słońce skłoni Panów Skorpionów do sięgnięcia wreszcie po skrzynkę 

z narzędziami i dokonanie niezbędnych napraw w domu i w ogrodzie. Natomiast Paniom 
spod znaku Skorpiona uda się w końcu zmobilizować leniwych małżonków do pomocy  
w odnowieniu mieszkania. Znajdziecie także czas, siły i środki na przeprowadzenie długo już 
odwlekanych remontów i modernizacji.

Baran
Obecność Marsa w znaku Ryb, tuż za Waszymi plecami, sprawia, że 

niestety nie mówi się o Was dobrze. Czy opinie te są słuszne, to już inna 
kwestia. Tak czy owak, jest to przykre, bo własna reputacja to dla zodia-

kalnych Baranów sprawa priorytetowa. Będziecie musieli przemyśleć pewne swoje działania 
i ustalić nową linię postępowania. Nie przyszła jeszcze pora, aby uciszyć złe języki. Dopiero 
za kilka tygodni będziecie mieli szansę, aby zdementować złośliwe plotki. Zapamiętajcie: 
słowa to miecz obosieczny, a kto mieczem wojuje...

Byk
W centrum zainteresowań Byków nadal znajdują się: praca, sprawy 

zawodowe i ich osobista kariera. Co prawda jest w tym sporo egoizmu, ale 
gwiazdy tak bardzo Wam teraz sprzyjają, że po prostu nie sposób tego nie 

wykorzystać. Stoicie w obliczu decyzji ważnych dla Waszego dalszego zawodowego rozwoju. 
Jak jeszcze nigdy wcześniej jesteście nastawieni na realizację praktycznych celów życiowych, 
macie jasną wizję swoich pragnień, i zamierzacie wziąć wreszcie sprawy we własne ręce. 
Mierzcie siły na zamiary! Powodzenia!

Bliźnięta 
Dobroczynny aspekt Słońca do Saturna obdarza Bliźnięta wyjątkową 

siłą przebicia. Jeśli macie do załatwienia ważną i trudną sprawę urzędową, 
nie zwlekajcie z nią ani chwili. Pukajcie do wszystkich możliwych drzwi, 

a zostaniecie przyjęci i wysłuchani. Podobnie korzystny skutek odniosą Wasze podania  
i wnioski. Także prośby, zarówno ustne, jak i pisemne, zostaną rozpatrzone pozytywnie.  
W razie potrzeby nie wahajcie się korzystać ze znajomości. Dajcie innym okazję do spłaty ich 
dawnych długów wdzięczności wobec Was.

Rak
Tuż za Waszymi plecami zrobiło się nieco tłoczno, bo znak Bliźniąt 

przemierzają teraz aż trzy aktywne, szybkie planety. Nadchodzące dni  
i tygodnie to zatem dla Raków wprost doskonały czas 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. W związkach partnerskich gwiazdy zapowiadają nagłe przypływy namiętności 
oraz niespodziewane wybuchy emocji, także tych negatywnych.
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Strzelec
Merkury i Wenus spotkają się niebawem w sektorze partnerstwa Waszego 

horoskopu. Oznacza to, że nadszedł czas intensywnej komunikacji z bliską sercu 
osobą. Jest to konieczne, ponieważ w Waszym związku zaznacza się pewien 

kryzys. Długie rozmowy, dyskusje z partnerem, sekretne wyznania, wymiana poglądów, myśli 
i odczuć, wpłyną korzystnie na Wasze wzajemne relacje. Zodiakalne Strzelce koncentrują 
się w życiu na przeżywaniu i działaniu, a nie na mówieniu, ale raz na jakiś czas warto się 
przełamać dla dobra własnego i innych.

Koziorożec
Mars w znaku Ryb nadal obdarza Koziorożce inicjatywą, entuzjazmem 

i znakomitymi pomysłami. Moglibyście teraz przenosić góry!... I w rzeczy 
samej będziecie mieli okazję nosić góry... papierów. Merkury zapowiada 

Wam intensywną pracę o charakterze intelektualnym. Będziecie zmuszeni wertować stosy 
dokumentów, gromadzić i opracowywać dane, aby przygotować zlecone Wam sprawozdanie, 
protokół czy referat. Postarajcie się włożyć w te działania więcej serca, może wydadzą się 
Wam wtedy mniej jałowe i bezproduktywne.

Wodnik
Wodniki dopiero teraz naprawdę dostrzegają uroki wiosny. Kursują 

bowiem niezmiennie na linii praca – dom, rzetelnie wywiązując się ze 
wszystkich obowiązków. Zarówno Panie, jak i Panowie, wyniośle odtrącają 

znaczące  spojrzenia i gesty zauroczonych nimi osób płci przeciwnej. A jest co podziwiać! 
Wenus, w przyjaznym Wam znaku Bliźniąt, obdarza Was całym swoim blaskiem. Już dawno 
nie wyglądaliście tak korzystnie, młodo i świeżo. Gwiazdy zapowiadają Wam jednak nie tylko 
powodzenie w miłości, ale także sukcesy w innych sferach życia.

Ryby
Harmonijny aspekt Marsa w Rybach do Urana przyniesie Wam spora 

dawkę energii, entuzjazmu i nowych pomysłów na „zagospodarowanie” szans, 
które się przed Wami otwierają. Zechcecie dać upust swojemu pragnieniu 

niezależności, odrzucając (przynajmniej werbalnie) blokujące Wasz rozwój ograniczenia. 
Zawieść może Was natomiast samokontrola. Dlatego, o ile nie macie już zagwarantowanego 
nowego miejsca pracy, oględnie wypowiadajcie się na temat metod działania obecnego szefa. 
Wszystkich nieporozumień niestety nie uda się Wam uniknąć.

Sulejów

W Barkowicach ma powstać 
pumptrack, czyli tor do wyczyno-
wej jazdy na rowerze. 50 tysięcy 
złotych na ten cel przyznali radni 
Sejmiku Województwa Łódzkie-
go. Uchwała w sprawie dotacji 
została podjęta podczas tej samej 
sesji, podczas której przyznano 
Sulejowowi 2,5 mln na budowę 

2,5 miliona złotych na budo-
wę kładki pieszo-rowerowej nad 
Pilicą przyznali niedawno radni 
Sejmiku Województwa Łódzkiego 
gminie Sulejów. W poniedzia-
łek, 18 maja burmistrz Wojciech 

Świetna informacja dla rowerzystów!

kładki nad Pilicą. Spośród 116 zło-
żonych wniosków, dofinansowanie 
otrzymają tylko 42.

Zgodnie z założeniami dotacji, 
budowa modułowego toru rowero-
wego musi zakończyć się w tym 
roku. Obiekt ma powstać pomię-
dzy oddaną niedawno do użytku 
OSĄ (otwartą strefą aktywności) 

składającą się z placu zabaw  
i siłowni plenerowej, a boiskiem do 
piłki nożnej. To kolejna inwestycja 
planowana na terenie Barkowic, 
wcześniej oprócz wspomnianej już 
OSY, wybudowano tam chodnik, 
dzięki któremu poprawiło się bez-
pieczeństwo przemieszczających 
się tamtędy pieszych.

Dostali dotację na budowę kładki
Wybrali już wykonawcę

Ostrowski i wicemarszałek Zbi-
gniew Ziemba podpisali umowę 
w tej sprawie. Również w ponie-
działek poznaliśmy wykonawcę 
kładki, wybudują ją pracownicy 
konsorcjum firm DROMOSTORR 

i PWB Inżynieria za 5 mln 250 tys. 
156,95 zł brutto. Budowa powinna 
zakończyć się jeszcze w tym roku, 
a pierwsi mieszkańcy będą mogli 
po niej przejść lub przejechać naj-
później na początku przyszłego.
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Czarnocin

100 lat temu - 18 maja 1920 
roku - urodził się Karol Wojtyła, 
Polak który został papieżem. Swo-
ją postawą i głoszonymi podczas 
pontyfikatu przesłaniem zapisał się 
w sercach milionów ludzi na całym 
świecie, a pamięć o nim jest żywa  
w sercach wielu po dziś dzień.

Dla uczczenia jego pamięci 
w gminie Czarnocin odprawiona 
została msza święta przy kapliczce 
Jana Pawła II w Rzepkach. Litur-
gię odprawił proboszcz parafii 
ks. kan. Bogdan Jeleń, w asyście 
wikariusza Łukasza Glapińskiego. 

Pawle! Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania. 
Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić… 

Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

ks. Jan Twardowski

Silnie wrosły Twe korzenie w krajobraz Rzepecki. Byłeś jednym 
z nas od małego dziecka. Razem z nami bawiłeś się, uczyłeś i razem 
pracowałeś. Gdy wreszcie zdobyłeś to, co planowałeś spośród nas, 
prostych ludzi, niczym się nie wyróżniałeś. Każdemu rękę podałeś, 
słów kilka powiedziałeś. Nie odmówiłeś nikomu, kto o pomoc pro-
sił. Nigdy nad innych także żeś się nie wynosił. W rodzinne Rzepki 
inwestowałeś, piękne budowle stawiałeś. Byłeś odważny w swych 
poczynaniach. 

Wiele gmin i parafii wspomagałeś. Z szlacheckiej wioski kurort 
uczyniłeś, w którym codziennie w kontakcie z turystami byłeś. Twoje 
czyny i dzieła najlepiej świadczą o Twojej osobie, dlatego nigdy nie 
zapomnimy o Tobie.

Gdy wydawało się, że wszystko będzie grało, nastała wielka cisza, 
życie się zatrzymało. Dla Boga i dla ludzi dzieła swe stworzyłeś. 
Dałeś ludziom to, o czym sam marzyłeś. Całe życie swoje i bliskich 
na jedną kartę postawiłeś. Twoje Wielkie Serce biło dla każdego. Kto 
się do Ciebie zwrócił, nie odrzucałeś tego.

Nagle okolice zamarły na wieść tak okrutną, Że już Cię nie 
zobaczą, ni dziś, ani jutro. Zostawiłeś wiele dzieł niedokończonych, 
w Twoich życiowych marzeniach wyśnionych. Dlatego, że tu byłeś, 
żyłeś pośród swoich. Gdy nagle Cię zabrakło, tak bardzo serce boli. 
Brakuje nam już teraz Twojej serdeczności, kilku ciepłych słówek  
i w oczach radości. Nikomu już nie pomożesz, co było już nie wróci. 
Każdy, kto Ciebie znał, z tego powodu się smuci.

Postępowałeś w myśl słów św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki 
nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Całe swoje „gołębie serce” 
ludziom przeznaczyłeś. Źródłom Królewskim świetlaną przyszłość 
przywróciłeś. Ofiarowałeś ziemię pod Klasztor Sióstr Zawierzanek. 
Pomimo braku czasu, bywałeś tam w każdy ranek. A także o lotnisku 
marzenie się spełniło, bo w polu obok Groty, miejsce dla samolotów 
było. Powstała Rybakówka oraz wytwórnia źródlanej wody, która  
w całej Polsce jest znana i stosowana dla ochłody. Prowadziłeś pro-
dukcję w kraju i za granicą. Stałeś się człowiekiem z którym się liczą.

Przemierzałeś groble, wszystkiego doglądając. Siadałeś przy 
papieżu, z Maryją Fatimską rozmawiając. Troski swe jej sercu w skry-
tości powierzając. Nie pójdziesz już na pielgrzymkę roku żadnego. 
Spoczywaj w pokoju Pawle. Żegnaj na zawsze kolego.

Dzisiaj Cię żegna dobry, wspaniały człowieku: Koło Gospodyń 
Wiejskich z Rzepek, Rzepecka Straż Pożarna, Kółko różańcowe  
z Rzepek, Stowarzyszenie ułanów.

Z wielkim żalem i bólem żegna Cię społeczność cała.

Byłeś WIELKI, dlatego wieczna też będzie Twoja chwała.
Czas wszystko zabierze, bo zabrać jest w stanie.
Lecz nigdy nie zabierze tego, co w sercu zostanie.

Cześć Jego pamięci!

(Pro Memoria - wiersz napisany ku pamięci zmarłego tragicznie 
Pawła Święcickiego przez sołtys wsi Rzepki Ilonę Szymańską oraz 
artystkę ludową Urszulę Klimczak-Strumiłło)

W intencji druhów strażaków 

4 maja obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Strażaka. 
Corocznie w gminie Czarnocin 

święto to było hucznie obcho-
dzone, w tym roku, ze względu 
na ogólnokrajowe ograniczenia 

wywołane epidemią korona-
wirusa, było to niemożliwe.  
W minioną niedzielę 17 maja  
w kościele WNMP w Czarno-
cinie odbyła się jedynie skrom-
na, ale uroczysta msza święta  
w intencji wszystkich druhów 
strażaków z udziałem pocztów 
sztandarowych z terenu gminy 
Czarnocin. Podczas l iturgi i 
proboszcz parafii ks. kan Bog-
dan Jeleń i wójt Roman Miksa 
skierowali w stronę wszystkich 
druhów strażaków słowa po-
dziękowania i wdzięczności za 
ciągłą gotowość, zdecydowaną 
postawę, ofiarność i trud w wy-
pełnianiu swoich obowiązków 
oraz poświęcenie w ochronie 
życia i mienia ludzkiego. Ży-
czyl i  t akże st rażakom bez-
piecznej służby, szczęśliwych 
powrotów z akcji ratowniczych 
oraz zadowolenia i satysfakcji  
z pełnionej służby w myśl motta 
„Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek”.

Światełko do nieba dla 
Jana Pawła II

W kazaniu, wygłoszonym przez 
ks. Mariusza Staszczyka ze Sroc-
ka, znalazło się wiele wspomnień 
dotyczących działalności i życia 
Jana Pawła II. We mszy udział 
wziął wójt Roman Miksa, staro-
sta powiatu piotrkowskiego Piotr 
Wojtysiak, reprezentacja pocztów 
sztandarowych OSP z terenu 
gminy oraz przedstawiciele Sto-
warzyszenia Ułanów im. Oddziału 
Wydzielonego Wojska Polskiego 
mjr. Hubala oraz mieszkańcy. Pod-
czas mszy zabrzmiał wykonany 
na trąbce przez kapelmistrza Or-

kiestry Dętej z Czarnocina Piotra 
Cynarskiego ukochany przez Ojca 
Świętego utwór „Barka”, a także 
pieśni w wykonaniu przedstawi-
cieli zespołu Ludowa Biesiada. 
W trakcie uroczystości zostało 
także przywołane wspomnienie 
tragicznie zmarłego Pawła Świę-
cickiego – pochodzącego z Rzepek 
fundatora kapliczki, wielkiego 
społecznika urodzonego właśnie  
w miejscowości Rzepki. Na 
zakończenie, na znak pamięci, 
zostało wysłane symboliczne 
„Światełko do nieba”.
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Wola Krzysztoporska

Niedawno przy Szkole Podsta-
wowej w Krzyżanowie powstał 
duży parking, w połowie maja 
zakończyła się naprawa opaski 
wokół budynku, a obecnie trwa 
remont podłóg w placówce.

Naprawa opaski znajdują-
cej się wokół budynku Szkoły 
Podstawowej w Krzyżanowie 
kosztowała 9 tys. 840 zł. A była ko-
nieczna, ponieważ istniejąca kostka  
w wielu miejscach się pozarywała, 
nie było też spadków i woda spły-

Trwa budowa mieszkań komunalnych
Mury części obiektów już stoją, a prace idą sprawnie. W Woli Krzysztoporskiej powstaje kompleks sześciu budynków komunalnych, w których znajdzie 
się 27 mieszkań różnej wielkości uzupełnionych komórkami lokatorskimi. Będzie też plac zabaw i siłownia.

„Budowa gminnych budyn-
ków mieszkalnych” – bo tak 
nazywa się zadanie – kosztować 
będzie dokładnie 4 mln 730 tys. 
670,64 zł brutto (na realizację tego 
przedsięwzięcia gmina otrzymała 
35-procentowe dofinansowanie  
z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego). Wyłoniony w przetargu 
wykonawca, z którym umowę 
podpisano 20 lutego 2020 r., ma 
22 miesiące na zrealizowanie 
inwestycji.

- W zaawansowanym stop-
niu są prace murarskie. Wkrót-
c e  roz p o cz n ie  s ię  mont a ż 
konstrukcji dachowych. Ze wzglę-
du na właściwą organizację pracy,  
w tej chwili toczą się roboty przy 
części obiektów. Po zamknięciu 
ich stanu surowego rozpoczną się 
prace przy kolejnych budynkach. 
Roboty dotyczące utwardzenia 
terenu, parkingów, placu zabaw 
realizowane będą w końcowej 
fazie budowy – tłumaczy Kamil 
Madejczyk, kierownik Referatu 
Budownictwa i Nieruchomości 
Urzędu Gminy w Woli Krzysz-

toporskiej, który wraz z wójtem 
Romanem Drozdkiem odwiedził 
plac budowy.

K o m p l e k s  b u d y n k ó w 
mieszkalnych o łącznej po-
wierzchni użytkowej ponad 1 
tysiąca metrów kwadratowych 
powstaje na działkach położonych  
w południowo-wschodniej części 
Woli Krzysztoporskiej przy ulicy 
Południowej. W obrębie terenu 
inwestycji zaprojektowano 6 parte-
rowych budynków, w których po-
wstanie 27 mieszkań. Do każdego 
mieszkania będzie przypisany in-
dywidualny przydomowy ogródek 
oraz komórka lokatorska w postaci 
nieogrzewanego, zamykanego 
pomieszczenia gospodarczego. 
Przewidziano również 20 miejsc 
postojowych dla mieszkańców, 
a w centralnej części zespołu, 
wewnątrz dziedzińca, znajdą się: 
plac zabaw i siłownia plenerowa.

Realizacja tej dużej inwestycji 
w znacznym stopniu zasili zasoby 
mieszkaniowe gminy i rozwiąże 
problem niedoboru mieszkań 
komunalnych.

Remonty w Szkole Podstawowej 
w Krzyżanowie

wała w kierunku budynku. Teraz 
zostało to naprawione. Rozebrane 
i odtworzone z kostki betonowej 
zostały też schody do pomieszcze-
nia kotłowni.

Prace zakończyły się w po-
łowie maja.

Wkrótce ruszy też remont 
podłóg w szkole. Łączna po-
wierzchnia podłóg podlegają-
cych wymianie to ponad 120 
m2. A te wymienione zosta-
ną w dwóch pomieszczeniach 

na parterze – w sali ćwiczeń  
i w pomieszczeniu socjalnym – oraz  
w t r ze ch  pom ieszczen iach 
na piętrze: w pokoju nauczy-
cielsk im, pokoju dyrek tora  
i w sekretariacie. W tych miej-
scach pojawi się nowa wykładzi-
na. Wcześniej wykonana zostanie 
izolacja przeciwwilgociowa, izola-
cja cieplna i nowe wylewki.

Prace mają się zakończyć do 
25 sierpnia 2020 r. i będą kosz-
tować 23 tys. 616 zł.

Dni Gminy 2020 
nie odbędą się!

To przykra informacja, ale 
niestety trzeba ją przekazać. 
Z powodu panującej pandemii 
koronawirusa i narzuconych 
restrykcji, a co za tym idzie bra-

kiem możliwości organizowania 
imprez masowych, z przykrością 
informujemy, że tegoroczne Dni 
Gminy Wola Krzysztoporska nie 
odbędą się. - Miejmy nadzieję, 

że uroczystości dożynkowe za-
planowane na ten rok odbędą się 
już bez komplikacji. Czego sobie 
i Państwu życzymy! - mówi wójt 
Roman Drozdek. 

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek 
i Kamil Madejczyk, kierownik Referatu Budownic-
twa i Nieruchomości Urzędu Gminy odwiedzili 
plac budowy mieszkań komunalnych w Woli 
Krzysztoporskiej
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Aleksandrów

Prezes Rady Ministrów Ma-
teusz Morawiecki zatwierdził 
listę zadań rekomendowanych 
do dofinansowania w ramach 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych w województwie łódzkim. 
Gmina Aleksandrów w 2020 

Hotele dla owadów to spe-
cjalne domki, które mają pomóc 
we wzroście populacji m.in. 
pszczół oraz przyczynić się do 
zachowania bioróżnorodności 
środowiska naturalnego. Na ręce 
wójta Pawła Mamrota przekazał 
je gminie zastępca dyrektora 
Zespołu Parków Krajobrazo-

Kolejne dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych dla gminy Aleksandrów

roku otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 664 tys. 801 zł 
na remont drogi Dąbrowa nad 
Czarną - Kotuszów. Stanowi 
to 70% kosztów kwal i f iko -
wanych. Jak podkreś la wójt 
Paweł Mamrot, realizacja zadań 
inwestycyjnych poprawiających 
infrastrukturę drogową stanowi 

pr iorytet działań samorządu 
gminy Aleksandrów. W ra-
mach tego zadania zostanie 
wyremontowany odcinek drogi 
na długości 2,255 km. Gmi-
na przygotowuje się już do 
kolejnego naboru wniosków  
w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych.

Hotele dla owadów również 
w gminie Aleksandrów

wych Województwa Łódzkiego 
Piotr Wypych. Hotele dla owadów 
zostaną umieszczone na terenie 
placówek oświatowych w Dąbro-
wie nad Czarną, Aleksandrowie  
i Skotnikach. Domki, które zosta-
ną przekazane szkołom, zapew-
nią schronienie owadom, które  
z coraz większym trudem znajdują 

dla siebie bezpieczną przestrzeń. 
Celem akcji jest inspirowanie 
najmłodszych do podejmowania 
działań na rzecz poprawy warun-
ków życia pszczół dziko żyjących, 
a także wzmacnianie świadomości 
społecznej poprzez zwracanie 
uwagi na istotną rolę pszczół  
w ekosystemie.

Rusza największa inwestycja w historii gminy Moszczenica

Gminna biblioteka znów czynna
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Moszczenicy wznowiła działal-
ność. Zmieniły się jednak zasady 
korzystania ze zbiorów.  - W trosce 
o bezpieczeństwo czytelników  
i pracowników zmienione zostają 
zasady korzystania ze zbiorów  
i godziny otwarcia naszej placów-
ki. Biblioteka czynna jest w godzi-
nach 11.00 –16.00 – informuje na 
stronie internetowej GBP, dyrekcja 
placówki. Bezpośredni dostęp do 
zbiorów pozostaje zamknięty.  
W celu usprawnienia obsługi 
pracownicy proszą o wcześniejsze 
elektroniczne zamawiane książek 
poprzez katalog online bądź drogą 
e-mail. Filie biblioteki w Babach 
i Srocku pozostają zamknięte do 
odwołania.

Władze gminy ogłosiły przetarg na roboty budowlane związane z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczaniem ścieków komunal-
nych - największej i najdroższej inwestycji w historii moszczenickiego samorządu.

Realizacja projektu potrwa 
trzy lata. – Zadania będą podzie-
lone na kilka części. Pierwszy 
etap dotyczący budowy sieci 
kanalizacyjnej w Gazomi Starej 
musi być wykonany już w 2020 
roku. Wszystkie prace musimy 
wykonać do końca września 2023 
roku - mówi Marceli Piekarek, 
wójt Moszczenicy, który dodaje, 
że szczegółowy opis warunków 

przetargu, wzór umowy oraz tzw. 
SWIZ można znaleźć na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
gminy Moszczenica. – Mam 
nadzieję, że przetarg pozwoli 
wyłonić nam wykonawcę i uda się 
szybko ruszyć z pracami. Zachę-
cam wszystkie firmy do składania 
swoich ofert.

Inwestycja, której pełna nazwa 
brzmi „Gospodarka wodno-ście-

kowa w Aglomeracji Moszcze-
nica – racjonalizacja gospodarki  
w za k resie  odprowadza n ia  
i oczyszczania ścieków komu-
nalnych oraz racjonalizacja za-
opatrzenia w wodę” obejmie 
budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej o długości 6,21 kilometra  
i zostanie przeprowadzona na te-
renie następujących miejscowości: 
Moszczenica, Powęziny, Gości-

mowice Drugie, Gazomia Stara, 
Kiełczówka, Baby, Gajkowice  
i Wola Moszczenicka. Szczegó-
łowy zakres prac zawiera m.in. 
budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej w Gościmowicach Dru-
gich Powęziny, Gościmowicach  
Drugich (etap I), Gazomi Starej  
i w Kiełczówce, budowę odcinków 
kanalizacji w pozostałych miej-
scowościach, rozbudowę Stacji 

Uzdatniania Wody w Moszczenicy, 
przebudowę pompowni ścieków  
w Moszczenicy przy ul. Dworcowej, 
w Gajkowicach PKP, w Woli Mosz-
czenickiej przy ul. Klonowej oraz  
w Babach przy ulicy Sportowej oraz 
modernizację systemu sterowania  
i automatyki przepompowni.

Wykonanie wszystkich prac to 
koszt ok. 25 mln zł. Kilkuletnia 
walka urzędników o środki ze-

wnętrzne zaowocowała przyzna-
niem najwyższej w historii dotacji 
- 18 mln zł. W dniu podpisania 
umowy na to dofinansowanie wójt 
nie krył radości. - Jakość wody  
i bezpieczeństwo ujęć to dla mnie 
sprawa priorytetowa. Inwestycja ta 
rozwiąże m.in. problemy związane 
z ciśnieniem wody i wpłynie na 
polepszenie jakości wody – pod-
kreśla wójt.
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Gorzkowice

Wolbórz

Urząd Miejsk i w Wolbo-
rzu zachęca do odwiedzania 
strony internetowej schroni-
ska dla zwierząt w Bełcha-
t ow i e ,  g d z i e  m i e s z k a ń c y 
znajdą zdjęcia piesków, które 
odłowione zostały jako bezpańskie  
z terenu gminy Wolbórz. Wszyst-
kie pieski ze schroniska mają ksią-
żeczki zdrowia, są zaczipowane 
i posiadają szczepienia. Urząd 
Miejskie zachęca do adopcji. 
Przypominamy, że gmina Wol-
bórz uruchomiła program adop-

Pieski z Wolborza do adopcji
cyjny, właściciel adoptowanego 
pieska może otrzymać 1000 zł 
np. na zakup karmy, akcesoriów, 
zbiegów weterynaryjnych lub 
budy dla psa. Szczegółowe infor-
macje na temat zasad udzielania 
rekompensaty można uzyskać 
pod nr tel. 44 616 42 41 w. 36. 
Bezdomność zwierząt jest po-
wszechnie znanym zjawiskiem 
w całym kraju. Nie omija ona 
również gminy Wolbórz. Rocz-
nie do schroniska trafia około 
30 psów z terenu gminy. I choć 

mają tam zapewnioną fachową 
opiekę, to przecież nawet najlep-
sze schronisko nigdy nie będzie 
dla nich prawdziwym domem. 
Najlepszym rozwiązaniem jest 
szybkie znalezienie nowego opie-
kuna, co pozwala zwierzakom 
zaoszczędzić dalszego stresu  
i cierpienia. Jeżeli więc szukasz 
przyjaciela na całe życie, to 
nie kupuj psa, a adoptuj go ze 
schroniska. Taki pies na pewno 
odwdzięczy się swoją wiernością 
i przywiązaniem.

Kolejne trzy tablice tury-
styczne, z planowanych k i l-
kunastu, stanęły w Wolborzu. 
Znajdują się tam opisy zabytków. 

System informacji turystycz-
nej powstał przy współpracy 
Stowarzyszenia Przyjaciół Wol-
borza z Urzędem Miejsk im. 
Dwie tablice ustawione zosta-
ły w roku ubiegłym i opisują 
kolegiatę i Pl. Jagiełły. Teraz 
pojawiły się kolejne trzy opi-

sujące Zamek w Wolborzu, 
kapliczkę Św. Rocha i kościół Św. 
Anny z Cmentarzem Parafialnym. 
Treść opisów zamieszczonych na 
tablicach przygotowana została 
przez SPW, natomiast projekt  
i wykonanie zrealizował Urząd 
Miejski. Tablice przygotowane 
zostały z myślą o turystach, ale 
także o mieszkańcach gminy. 
- Przedstawiona na tablicach treść 
krótko i konkretnie informuje  
o miejscu, którym chcemy się 
pochwalić, a które z naszego 

punktu widzenia są atrakcyjne dla 
zwiedzających naszą gminę. Tabli-
ce pełnią także rolę edukacyjną  
- mówi burmistrz Wolborza Andrzej 
Jaros. - Chciałbym serdecznie po-
dziękować Stowarzyszeniu Przyja-
ciół Wolborza za cenną inicjatywę. 
Każda z tablic posiada także 
QR kod, który przy zeskanowa-
niu telefonem przenosi nas na 
stronę internetową wolborz.eu. 
Kolejne tablice systemu informacji 
turystycznej staną w przyszłym 
roku.

W Wolborzu mają system 
informacji turystycznej

Gabinet  Rehabi l it acyjny  
w Gorzkowicach zmniejsza liczbę 
przyjmowanych pacjentów. Wy-
nika to z konieczności dostoso-
wania się do zaleceń sanitarnych  
w związku z trwającą epidemią. 

W pierwszej kolejności przyj-

Rozpoczęły się prace przy 
budowie odcinka sieci wodocią-
gowej, łączącego dwa niezależne 
systemy dystrybucji wody na 
terenie gminy Gorzkowice. Sieć 
wodociągowa połączy ujęcia 
wody w Gorzkowicach i Szczu-

Mniej pacjentów na rehabilitację 
mowane będą skierowania na 
zabiegi rehabilitacyjne od pacjen-
tów po urazach i po operacjach 
wymagających pilnej rehabilitacji. 
Informacje dotyczące zabiegów 
i zapisów można uzyskać od 
poniedziałku do piątku w godz. 

8.00 – 15.00 pod nr telefonu 44 
645 11 10. Mieszkańców planujący 
wizytę w gabinecie proszeni są  
o przestrzeganie zaleceń Główne-
go Inspektora Sanitarnego, czyli 
noszenie maseczek i rękawiczek 
jednorazowych. 

Ruszyły prace przy budowie wodociągu

kocicach. Realizacja tego zada-
nia zapewni ciągłą dostawę wody 
w przypadku awarii jednego  
z ujęć lub ponadnormatywnego 
rozbioru wody w jednej z sieci. 
Zakończył się już najtrudniejszy 
etap inwestycji, czyli ułożenie 

rurociągów pod powierzchnią 
torowiska metodą przewiertu 
sterowanego. W najbliższym cza-
sie wykonane zostaną również 
roboty przy budowie odcinków 
rurociągu do przesyłu wody  
o średnicy 110 mm.
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Szukasz nowych klientów?

Reklama w mediach regionalnych tel. 511 292 920
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DO WYNAJÊCIA

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/
D A C H Y,  p a p a  t e r m o -
zgr zewalna,  dachówka, 
blachodachówka, r ynny; 
661-341-785. /21/ 

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

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

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/
Wypożyczalnia sprzętu reha-
bilitacyjnego i medycznego 
„UŚMIECH LOSU” ul. Próch-
nika 22; 607-100-055. /20/

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/

Sprzedam lub wypożyczę 
cykliniarkę; 605-738-312. /24/
Sprzedam segment pokojowy, 
dwa nieużywane, pojedyncze 
łóżka z materacami; 786-082-
639, 784-435-982. /22/
Sprzedam urządzenia do 
gastronomii- do grillowania, 
namioty, ławki i stoliki; 786-
082-639, 784-435-982. /22/

Sprzedam lub wynajmę pawi-
lon 20 m kw.; 669-191-264. /21/

Lokale handlowo-użytkowe 
63 m kw., pl. Czarnieckiego; 
603-094-129. /21/
Wynajmę lokal przy ul. Bel-
zackiej 67; 793 334 639. /52/ 
Mieszkanie pokój z kuchnią, 
całkowicie urządzone w me-
ble i sprzęt AGD, RTV; 693-
722-779. /21/
Mieszkanie nowe, komfor-
towo urządzone, pokój z 
kuchnia i łazienką, w centrum; 
693-722-779. /21/

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. /21/
Do sprzedaży nowe domy 
jednorodzinne z garażem w 
zabudowie bliźniaczej. Piotr-
ków Tryb., ul. Michałowska; 
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/
Sprzedam działkę o pow. 
2000, zabudowaną budyn-
kiem gospodarczym do re-
montu, w Piotrkowie, blisko 
lasu; 693-722-779. /21/

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 komplet opon let-
nich Continental 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/

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/

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 flet, 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 
samochodowe, majątkowe, 
rolne. Rozprza, ul. Legio-
nów Polskich 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/

Wójt Gminy Moszczenica (pow. piotrkowski)
Wójt Gminy Moszczenica działając na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuje, iż wykazy 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Moszczenica 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie zostały 
wywieszone 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 20.05.2020 r. 
do dnia 10.06.2020 r.
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O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Gorzkowice działając na podstawie art. 37 ust 1 i 40 ust 1 pkt 1 Ustawy  o Gospodarce Nieruchomościami 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2020.65 t.j.),  § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 
t.j.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXV/137/01 z 28 września 2001 roku w sprawie przystąpienia do podziału 
i przeznaczenia do sprzedaży powstałych po podziale działek położonych w Gorzkowicach:

o g ł a s z a  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

• niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Gorzkowice, położonej w Gorzkowicach oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem 1671 o pow.0,1416 ha. Przedmiotowa działka wolna jest od obciążeń hipotecznych 
wobec osób trzecich,

• działka nie posiada naniesień,

• Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania terenu działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze 
osiedlowym,

• stan prawny uregulowany został w KW PT1P/00070663/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych,

• w przetargu uczestniczyć mogą osoby fizyczne i prawne,

• Wójt zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn,

• osoby zainteresowane przedmiotem przetargu winny zapoznać się z nim przed przetargiem,

• Gmina nie będzie dokonywać wskazań granic,

• przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 
Szkolnej 3, Gorzkowice,

• I przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 17.12.2019 roku, 
II przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 24.02.2020 roku, 
III przetarg ustny nieograniczony odbył się 26.03.2020 roku

• warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 9.560,00 zł na konto Urzędu 
Gminy - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej konta 16 8973 0003 0060 0060 0071 0811 i okazanie Komisji 
Przetargowej dowodu wpłaty wadium. Dowód wpłaty wadium winien zawierać informację jakiej działki dotyczy. 
Wadium winno być wpłacone do 09.06.2020 roku,

• wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny naby-
cia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu,

• wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego będąca jednocześnie ceną wy-
woławczą w przetargu wynosi 47.800,00 zł

• zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 
t.j.) nieruchomość jest zwolniona od podatku Vat,

• minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej lub wielokrotność,

• wadium niewykorzystane podlegać będzie zwrotowi,

• wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna 
sprzedaży,

• koszty notarialne ponosi nabywca,

• termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

• dodatkowe informacje na temat przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy pokój

• nr 18 codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem  044 68-180-06 w.27

Gorzkowice 15.05.2020
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BURMISTRZ SULEJOWA
ogłasza

pisemny przetarg ograniczony na najem lokalu użytkowego  stanowiącego własność Gminy Sulejów
Przedmiot przetargu - lokal użytkowy w budynku położonym w Sulejowie przy ul. Targowej 20 obręb 
7 m. Sulejów działka nr 233/1 o pow. 0,2429 ha, KW nr PT1P/00060922/3
Lokal składa się z 3 pomieszczeń o powierzchni ogólnej 41,94  m2 . Budynek wyposażony jest w 
instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną,  gazową.                                                 
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu – 9,45 zł/m2 (nie obejmuje należnego podatku 
VAT , kosztów zw. z eksploatacją lokalu) wadium – 250,00 zł. 
Nieruchomość lokalowa przeznaczona jest na prowadzenie działalności obejmującej udzielanie 
świadczeń zdrowotnych- usługi fizjoterapeutyczne. 
Termin zagospodarowania ww. nieruchomości lokalowej – 3 lata.  
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020r. ( środa) w Sali USC Urzędu Miejskiego  w Sulejowie 
ul. Konecka 42 (wej.A) o godz. 1400 . 
 Dodatkowe  informacje w sprawie wadium oraz innych warunków  przetargów można uzyskać  
w Referacie Gospodarki  Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu  
Miejskiego w Sulejowie ul. Konecka 42 wej. C pok. 19A, tel. 44 6102506. Pełna treść ogłoszenia 
zamieszczona jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu, na  stronie internetowej www.sulejow.
pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sulejow.pl  
                                                                                                                                                                    
Działając na podstawie art. 35 ust. ustawy z 21 sierpnia 1997 r gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U z 2020r., poz. 65 ze zm.) informuję, że wywieszony  został do publicznej wiadomości na okres 
21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulejów przeznaczonych do:
1. wydzierżawienia, obejmujący części działek  nr nr 3, 5/2, 6/12 obręb 2 m. Sulejów, działkę nr 

193/21 obręb 4 m. Sulejów,  oraz działki nr nr 1415/8 i 1415/9 obręb Barkowice,
2. najmu, obejmujący lokal użytkowy położony w Sulejowie przy ul. Targowej 20. 
3. Szczegółowe informacje dotyczące wykazów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nierucho-

mościami  i Rolnictwa Urzędu  Miejskiego w Sulejowie (wej. C pok. Nr 19A, tel. 44 610-25-06).

Tydzień Trybunalski dostępny jest również online! 
Najnowsze wydanie,  jak i archiwalne znajdziesz na www.tt.info.pl
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BURMISTRZ SULEJOWA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nw. nieruchomości stano-

wiących własność Gminy Sulejów:
1. Przedmiot przetargu - nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 324/3 o pow. 0,1840 
ha, obręb Barkowice gm. Sulejów, KW nr PT1P/00083346/8, wywoławcza stawka rocznego czynszu 
dzierżawnego – 1.840,00 zł.+23%VAT, wadium – 200,00 zł. Termin zagospodarowania nierucho-
mości – 10 lat. Przetarg odbędzie się 10 czerwca 2020 r. ( środa) w sali USC Urzędu Miejskiego  
w Sulejowie ul. Konecka 42 (wej. A) o godz. 1200.Wadium należy wpłacić na konto Gminy Sulejów 
w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. (piątek).
2. Przedmiot przetargu - nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 1424/1 o pow. 0,0481 ha, 
obręb Barkowice gm. Sulejów, KW nr PT1P/00088497/6, wywoławcza stawka rocznego czynszu 
dzierżawnego – 577,20 zł.+23%VAT , wadium – 60,00 zł. Termin zagospodarowania nieruchomości 
– 3 lata. Przetarg odbędzie się 27 maja 2020 r. ( środa) w  sali USC Urzędu Miejskiego w Sulejowie 
ul. Konecka 42 (wej. A ) o godz. 1200.Wadium należy wpłacić  na konto Gminy Sulejów w terminie 
do dnia 25 maja 2020r. (poniedziałek).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Sule-
jów. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Sulejowie ul. Konecka 42 wej. C pok. 19A, tel. 44 610-25-06. Pełna treść ogłoszenia 
zamieszczona została na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Sulejowie oraz sołectwa, w którym 
położone są nieruchomości a także  na stronie internetowej urzędu www.sulejow.pl, i w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

BURMISTRZ SULEJOWA
ogłasza

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Sulejów oznaczonej działką nr 193/25 o powierzchni 0,9004 ha, obręb 
4 m. Sulejów, KW nr PT1P/00050851/1. Cena wywoławcza 180.000,00 zł + 23%VAT, wa-
dium – 18.000,00 zł.
2. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Sulejów oznaczonej działką nr 548/1 o pow. 0,0176 ha, obręb 17 m. 
Sulejów, KW nr PT1P/00082547/0. Cena wywoławcza 17.710,00 zł, wadium – 1.771,00 zł.
Przetargi odbędą się 24 czerwca 2020 r. (środa) w sali USC Urzędu Miejskiego w Sulejowie 
ul. Konecka 42 (wej. A ) godz. 10.00 poz. 1, godz. 1200 poz. 2. Wadium należy wpłacić na 
konto Gminy Sulejów w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. (piątek). Za datę wniesienia 
wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Sulejów. Szcze-
gółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego  w Sulejowie ul. Konecka 42 wej. C pok. 19A , tel. 44 610-25-04.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Sulejowie, na stronie internetowej urzędu www.sulejow.pl, oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Wszyscy zdrowi! Koniec kwarantanny w piotrkowskim DPS
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie przy ul. 
Żwirki jest bezpieczny. U członków personelu  
i pensjonariuszy nie stwierdzono koronawirusa. 
Zakończyła się więc kwarantanna osób przeby-
wających w ośrodku.

- Chcemy się podzielić bardzo 
pozytywnymi informacjami. Żad-
na z osób przebywających obecnie 
w Domu Pomocy Społecznej nie 
otrzymała pozytywnego testu na 
COVID-19. Wszyscy są zdrowi. 
Właśnie dlatego dzisiaj o północy 
(poniedziałek 18 maja) zostanie 
zakończona kwarantanna osób, 
które znajdują się w placówce - 
mówił podczas konferencji praso-
wej Jarosław Bąkowicz, kierownik 
Biura Prasowego Urzędu Miasta  
w Piotrkowie.

- Od wtorku przystępujemy 
do dalszej pracy, a ekipa, która 
jest obecnie w placówce uda się 
na zasłużony odpoczynek. Cieszę 
się, że mieszkańcy są zdrowi.  
W ich imieniu dziękuję wszystkim 
naszym pracownikom – dodała 
Violetta Bielawska, dyrektor DPS 
w Piotrkowie. 

Wszyscy, którzy przebywają 
w piotrkowskim DPS-ie nadal 
przestrzegają ścisłych środków 
ostrożności. Pracę personelu do-

cenił też Krzysztof Michalski, 
kierownik referatu Zarządzania 
Kryzysowego UM w Piotrkowie. 
- Postawa załogi, która została tu, 
na miejscu zasługuje na pochwałę 
– mówił. -  My tylko dbaliśmy, 
by niczego im nie brakowało. 
Dostarczaliśmy im maseczki, 
płyn dezynfekcyjny. Wraz z panią 
dyrektor koordynowaliśmy zakup 
tysiąca fartuchów. Podtrzymywa-
liśmy też przebywające wewnątrz 
osoby na duchu. By zapewnić 
maksymalne bezpieczeństwo 
przebywającym w DPS-ie, wy-
konaliśmy cztery serie badań, 
które miały pokazać czy koro-
nawirus jest obecny w ośrodku. 
Przypomnijmy, że w piotrkow-
skim DPS potwierdzono w sumie 
3 przypadki zakażenia koronawi-
rusem. Łącznie w piotrkowskim 
Domu Pomocy Społecznej wy-
konano 165 testów na obecność 
koronawirusa. 

Łukasz Michalczyk 

Mechanik samochodowy z gminy Sulejów stracił w pożarze 
swój zakład. Możemy pomóc! 

W kilka minut ogień stra-
wił wszystko, na co pracował 
przez całe życie. Mechanik samo-
chodowy z miejscowości Kałek  
w gminie Sulejów stracił swój 
zakład w wyniku pożaru. Jego 
znajomy chce pomóc, zainicjował 
więc zbiórkę pieniędzy na portalu 
zrzutka.pl. Każdy może wesprzeć 
przedsiębiorcę, o którym ci, którzy 
korzystali z jego usług mówią, że 
sam nigdy nie odmawiał pomocy. 

Do pożaru doszło w czwartek 
po godz. 12 w zakładzie mechani-
ki pojazdowej w Kałku w gminie 
Sulejów. Kiedy strażacy dotarli 
na miejsce, płonął garaż i dwa 
samochody. Z ogniem walczyło 

kilka zastępów strażackich. Choć 
strażacy szybko uporali się z po-
żarem, straty są ogromne. 

- Dzień 14.05.2020 na pewno 
nie dla wszystkich był idealny, na 
pewno był to najgorszy dzień dla 
taty mojego wspólnika – pisze 
Dariusz Ślęzak, założyciel zbiórki 
na portalu zrzutka.pl. - Dosłownie 
w 5 minut stracił wszystko, na co 
pracował przez swoje życie jako 
mechanik samochodowy. Pierw-
szy raz organizuję zrzutkę, ale 
uważam, że powinienem pomóc 
człowiekowi, który przez ostatnie 
kilka lat, gdy tylko potrzebowałem 
„na już” naprawić mój samochód, 
nigdy nie powiedział „nie”, zawsze 

pogodny i uśmiechnięty. Teraz ja 
chciałbym mu pomóc, by mógł 
jak najszybciej wrócić do zajęcia, 
które kocha, czyli „zabawy” przy 
samochodach. To co widać na 
zdjęciach to jego warsztat, który 
nadaje się do rozbiórki i spalony 
sprzęt (narzędzia, komputery 
diagnostyczne, podnośniki, które 
stopiły się pod wpływem tempe-
ratury). Wszystkim serdecznie 
dziękuje i życzę dużo zdrowia.

Chcesz pomóc? Możesz to 
zrobić za pośrednictwem portalu 
zrzutka.pl („Na zakup wyposaże-
nia warsztatu samochodowego po 
pożarze”).
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