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Ziemia Piotrkowska

Piotrkowianka w powiatowym szpitalu
nabrała sił na dalsze leczenie
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Trwa intensywna akcja pomocy piotrkowiance Monice wojnarowskiej,
w walce z chorobą nowotworową.

Po odmowach przyjęcia w specjalistycznych placówkach onkologicznych, ustabilizowaniem stanu jej zdrowia zajęli się specjaliści oddziału chorób wewnętrznych w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie.
Kierownik oddziału Mariusz Gębski, w niedzielnym wywiadzie dla Faktów
TVN, przyznał, że organizm pacjentki jest bardzo słaby, po odbytych chemioterapiach. Odkąd pacjentka trafiła na oddział wymagała kilkukrotnego przetaczania
krwi i płytek co, jak twierdzi rodzina, pozwoliło jej stanąć na nogi. Terapia najcenniejszym lekiem, jakim jest krew, sprawiła, że pacjentka odzyskała siły i mogła
być przewieziona do specjalistycznej placówki w Białymstoku, gdzie miejmy
nadzieję wróci do zdrowia. Zbiórkę krwi dla Pani Moniki zorganizowano zarówno w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie, jak i w Gorzkowicach, dzięki
staraniomOskara Kulińskiego– radnego Rady Powiatu Piotrkowskiego.

Wsparcie dla
organizacji
pozarządowych

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ogłosił otwarty konkurs ofert
na utworzenie i prowadzenie w 2018 roku Centrum Organizacji Pozarządowych (COP).

Jednym z głównych zadań planowanego Centrum będzie udzielanie wsparcia
organizacjom pozarządowym z terenu powiatu piotrkowskiego w zakresie
pisania, realizacji i rozliczania dotacji udzielanych w ramach zadań publicznych
Powiatu Piotrkowskiego. Przedstawiciele Centrum poprowadzą również szkolenia z zakresu zarządzania organizacją, księgowości, kadr, prawa pracy, ochrony danych osobowych itp. Ponadto w Centrum będzie można uzyskać doradztwo i pomoc w zakresie zakładania i likwidacji organizacji pozarządowych
działających na terenie Powiatu Piotrkowskiego, w tym w szczególności przygotowania wzorów dokumentów niezbędnych do rejestracji/ wyrejestrowania
organizacji oraz pomoc w ich wypełnianiu.
Planuje się, że w ramach działalności COP-u zorganizowane będzie w partnerstwie z Powiatem Piotrkowskim wydarzenie podsumowujące współpracę
samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. Stworzona zostanie również broszura o organizacjach aktywnie współpracujących z
Powiatem Piotrkowskim i realizujących zadania Powiatu Piotrkowskiego w
2018 roku. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa
Powiatowego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 7 lub za pośrednictwem
poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs na realizację
zadania pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, w ramach współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018” w nieprzekraczalnym terminie od 25 stycznia br. do dnia 14 lutego 2018 roku do godz. 15.30.
Szczegółowe
informacje
dostępne
na
http://www.powiatpiotrkowski.bip.net.pl/ w zakładce Organizacje Pozarządowe/Ogłoszenia. (da)

Niedziele wolne od handlu

Od marca br. zacznie się stopniowa
likwidacja handlu w niedziele.

D

o tej pory duże sklepy zamknięte
były jedynie kilka dni w roku, w
czasie świąt państwowych i kościelnych. Od marca dochodzą dwie niedziele w miesiącu, w których sklepy
będą zamykane. Co prawda nie
wszystkie, są wyjątki, ale generalna
zasada jest taka, że niedziela ma być
dla rodziny, a nie na robienie zakupów.
I tak w marcu sklepy pozamykane
będą 11 i 18 dnia miesiąca, a w Wielki
Piątek (30 marca) sklepy czynne będą
jedynie do godziny 14.00.
W kwietniu oprócz 1 i 2 (Wielkanoc)
sklepy pozamykane będą również 8,
15 i 22.
W maju zakupów nie zrobimy 13 i 20.
W czerwcu sklepy nieczynne będą
jedynie 17 czerwca, za to w lipcu aż
trzy niedziele będą wyłączone z handlu: 8, 15 i 22.
W sierpniu trzeba pamiętać, że sklepy
będą nieczynne 12 i 19, a we wrześniu
9,16 i 23.Możemy zapomnieć o robieniu zakupów 14 i 21 października.
W listopadzie sklepy zamknięte będą
11 (Święto Niepodległości) i 18. W
ostatnim miesiącu roku zakupów nie
zrobimy jedynie 8 grudnia.Wizualizację dni wolnych od handlu przedstawiamy w formie kalendarza. Kartkę
warto wyciąć i zachować.

