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Ziemia Piotrkowska
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Małgorzata Gorząd

zaprasza do swojego gabinetu stomatologicznego
świadcząc usługi:
z zakresu stomatologii: dziecięcej, estetycznej, zachowawczej, profilaktyki chirurgii stomatologicznej i endondoncji.
Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 64. Tel 508 - 546 – 488.
Godziny otwarcia gabinetu:
pn- pt. 10 - 13, 15 – 19
wt. 15 -19.
Na wizyty można się umawiać telefonicznie.

www.optyk-piotrkow.pl

Okulary
słoneczne
* Okula ry i szkła w
dużym wyborze
* Soczewki kontaktowe
* Bezpłatne komputerowe
badanie wzroku
* Realizacja recept z NFZ

PTYK
Piotrków Trybunalski
Targowa 8,
tel. 44 647 50 51
Słowackiego 87/89
(DH Mister)
tel. 44 647 00 64

Wistowali i szlemowali jubilatowi

W dniu 2.12.2017 r. w hotelu Mercure w Piotrkowie Tryb. odbył się
Prywatny turniej im. Mieczysława
Niciaka zorganizowany przez
rodzinę na cześć dostojnego jubilata obchodzącego właśnie 75 - lecie.
Wspomniany brydżysta grywa regularnie w brydża począwszy od lat
sześćdziesiątych, a więcod czasu studiów. Nadal jest pasjonatem tego
sportu. Jeszcze teraz zdarza mu się
zasiadać do zielonego stolika nawet 3
razy w tygodniu. W turnieju wzięło
udział 14 par zaproszonych przez
dostojnego jubilata z następujących
miejscowości: Piotrków Tryb., Bełchatów, Sulejów, Wolbórzi Niewiadów. I miejsce przypadło parze Rafał
Imiela - Piotr Wnuk (Piotrków Tryb. Ekolog Łódź), WK = 4,0/4,0 58,01%. Na II miejscu uplasowali się:

Urszula Jakubowska - Jerzy Jakubowski (Piotrków Tryb. - Jakbud
Cza-Ta Piotrków Tryb.), WK =
1,0/1,0 z wynikiem 57,69%. Trzecie
miejsce zdobyła para Andrzej Krakowiak - Zbigniew Szymczyk (Piotrków Tryb. - BINŻ Bełchatów) WK =

5,0/5,0, która osiągnęła 57,05 %.
Nagroda dodatkowa dla pary nie
posiadającej tytułu WK powyżej zera
przypadła zawodnikom Sulejowa:
Marian Laszczyk - Jacek Zatorski ,
którzy zajęli 5 miejsce z wynikiem
54,49%. (J.Dz.)

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWATRYBUNALSKIEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2017 poz. 1073, 1566) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 46, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566) zawiadamiam o:
I. Podjęciu przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:
Uchwały Nr XLV/559/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/376/16 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej,
Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim.
II. Przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z przystąpieniem
do dokonania opracowania w/w planu miejscowego.

Agnieszka Kozioł
Agnieszka
Kozioł

Zaprasza, oferując usługi z zakresu:
- stomatologii zachowawczej
- zabiegi profilaktyczne
- stomatologii estetycznej
- chirurgii stomatologicznej
- ortodoncji

- endondoncji
- stomatologii dziecięcej
- protetyki
- implantów

Godziny otwarcia gabinetu:
pon., środa, piątek – 8.00-17.00
wt., czw. – 12.00–20.00.
Sobota, po uzgodnieniu telefonicznym.
PiotrkówTryb, Łódzka 50/52B.Tel. 662 239 135

Twój uśmiech w moich rękach…

Salon Meblowy „DEKORATOR”
Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 221,

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. na adres: Pracownia Planowania
Przestrzennego ul. Farna 8, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) na adres e-mail:
pracownia@ppp.piotrkow.pl.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

czytaj e-wydania Ziemi na
www.ziemiapiotrkowska.pl

ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW
575 48 08 08
Nowe opony do samochodów
ciężarowych
C E N Y N E T TO O D :
295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5
385/65 R 22.5

oferuje

tel. 44 616 37 29

meble renomowanych producentów krajowych i zagranicznych

650 zł
650 zł
650 zł
730 zł

9 7 - 3 0 0 Pi o t r ków Tr y bu n al s k i ,
ul. Łódzka 53, tel/fax. 44 647 00 27
„Vianor” oferuje opony różnych koncernów. Ceny brutto.

Do wynajęcia po
kompleksowym
remoncie
w Piotrkowie Trybunalskim,
przy ul. Wojska Polskiego 69
POWIERZCHNIE handlowousługowo-biurowe (wejście od
ulicy, terakota, gładzie, toaleta,
terma elektryczna, oświetlenie):
- 50,5 m kw,
- 49 m kw,
MIESZKANIA w wysokim standardzie (panele podłogowe, płytki
podłogowe i ścienne
w kuchni i łazience,
gładzie na ścianach):
- 61,5 mkw
pozostałe w trakcie remontu.
wszystkie ceny negocjowane
administracja@tompol.com.pl
500-421-998
pon. - pt
w godz.
506-244-111
7-15
504 943 858
zapraszamy na nasz profil na FB
/ tompolcapital

