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Szanowni Pañstwo
Drodzy Piotrkowianie

Prezydent Miasta

Z ogromn¹ przyjemno�ci¹ oddajê w Pañ-
stwa rêce kolejny numer rocznika

�Nasz Piotrków�, który zgodnie z tradycj¹,
podsumowuje miniony rok pracy mojej i piotr-
kowskiego samorz¹du.  Z wielu dzia³añ jako
gospodarz miasta mogê byæ dumny, wiele
zmian oceniam pozytywnie, jednak zgodnie z
has³em �mo¿na lepiej� czujê, ¿e najwiêksza
praca jeszcze przede mn¹. Trzeba my�leæ per-
spektywicznie, a zarz¹dzanie to sztuka wybo-
ru. Podejmuj¹c decyzjê, rozwa¿am wiele �za�
i �przeciw� � szczególnie ostro¿nie trzeba dzia-
³aæ dzi�, w dobie kryzysu w Europie i na �wie-
cie. Piotrkowskie inwestycje, dziêki naszej roz-
tropno�ci i zapobiegliwo�ci, w du¿ej czê�ci re-
alizowane s¹ z pieniêdzy unijnych i ministe-
rialnych. Miasto oszczêdza w ten sposób w³a-
sne �rodki, szukaj¹c �róde³ finansowania poza
gminn¹ kas¹. Robimy wszystko, aby za jak naj-
mniejsze pieni¹dze, tak ciê¿ko przecie¿ zara-
biane przez naszych mieszkañców, zbudowaæ
jak najwspanialsz¹ przysz³o�æ naszego grodu.

Przyk³adem niech bêdzie projekt �Moderni-
zacja oczyszczalni �cieków�, w ramach którego
wymieniamy i naprawiamy kanalizacjê w ca³ym
mie�cie, budujemy nowe wodoci¹gi, polepsza-
my jako�æ wody dla nas i dla naszych dzieci, re-
montujemy Ujêcie Wody oraz urz¹dzenia w sa-
mej Oczyszczalni. To projekt wart przesz³o
æwieræ miliarda (ok. 280 mln. z³), ale dziêki pie-
ni¹dzom unijnym, miasto wyda z w³asnej kasy
tylko 120 milionów z³otych.

Jednak nie tylko pieni¹dze wa¿ne s¹ przy usta-
laniu priorytetów. Trzeba my�leæ o nastêpnych
pokoleniach. Wa¿ne jest wybieranie takich
obszarów dzia³añ, które decyduj¹ o kierunkach
i tempie rozwoju miasta. Ja  stawiam na szyb-
ki rozwój, dlatego wolê podejmowaæ dzia³a-

nia, które w przysz³o�ci zaprocentuj¹ nowymi
miejscami dobrze p³atnej pracy i szansami dla
gospodarki. W szczególno�ci chcia³bym wy-
korzystaæ szansê, jak¹ jest wspania³y klimat,
cudowni ludzie i piêkne miejsca, które mog¹
byæ zaczynem dla rozwoju turystyki w naszym
mie�cie. Jednym z takich zadañ by³ projekt
�Trakt Wielu Kultur�, który w³a�nie zakoñczy-
li�my. Ostatnim elementem �Traktu� by³a prze-
budowa ul. S³owackiego. Projekt trwa³ od 2008
roku. Jego zadaniem by³o odnowienie i przy-
wrócenie do ¿ycia staromiejskiej tkanki, nada-
nie jej funkcji turystycznych, kulturalnych, go-
spodarczych i publicznych oraz poprawienie
jako�æ ¿ycia i bezpieczeñstwa mieszkañców.
Czy tak siê sta³o? Na ostateczne oceny jeszcze
za wcze�nie, ale wiele ju¿ siê zmieni³o, du¿o
zrobili�my. Celowo mówiê �zrobili�my�, bo
wprawdzie wiêkszo�æ prac wykona³o Miasto,
czyli Urz¹d, ale do rewitalizacji przy³¹czy³o
siê te¿ wiele osób prywatnych i instytucji.
Proszê spojrzeæ na wyremontowan¹ ulicê S³o-
wackiego, na odnowione budynki Poczty Pol-
skiej i S¹du Okrêgowego, na remontowane jesz-
cze budynki dawnego klasztoru Panien Domi-
nikanek, czy na centrum handlowe �Stary
Areszt�. Tutaj rewitalizacja �miejska� przepla-
ta siê z dzia³alno�ci¹ osób prywatnych, czy in-
stytucji.  Zupe³nie inaczej wygl¹da dzi� te¿ Ry-
nek Trybunalski z odnowionymi w tym roku
kamienicami po stronie zachodniej. Jedna z nich
nale¿y do Miasta, a druga jest w³asno�ci¹ pry-
watnego przedsiêbiorcy. W niej niebawem po-
wstanie hotel. Spaceruj¹c po Starówce, czy przy-
prowadzaj¹c tu turystów, nie musimy ju¿ wsty-
dziæ siê nawierzchni uliczek, czy Placu Czar-
nieckiego. Wrêcz przeciwnie. Dzi� z przyjem-
no�ci¹ pokazujemy go�ciom odnowion¹ Zam-

kow¹, Konarskiego, czy Pijarsk¹,
a nasz Rynek Trybunalski staje siê
rozpoznawalny w ca³ym kraju,
dziêki krêconym tu zdjêciom do
klipów i reklam, czy...popular-
nej w ca³ej Polsce grze planszo-
wej, na której zamieszczona
zosta³a fotografia Starówki.

Jednym s³owem - Starówk¹
mo¿emy siê ju¿ chwaliæ, bo jest tu piêknie
i mi³o. Malownicze uliczki, odnowione kamie-
nice i osobliwy klimat - to ju¿ bez w¹tpienia
wizytówka trybunalskiego grodu. Ale zmienia
siê nie tylko Stare Miasto. Piotrków piêknieje
i rozwija siê w ró¿nych miejscach oraz w ró¿-
nych dziedzinach. W du¿ej mierze przyczyniaj¹
siê do tego sami piotrkowianie i  prywatni przed-
siêbiorcy, w³a�ciciele kamienic,  a nawet Ci, któ-
rzy wyjechali z miasta, ale z sentymentem tu po-
wracaj¹ i zapraszaj¹c innych, promuj¹ nasz Piotr-
ków Trybunalski w Polsce i na �wiecie. Za to,
jako gospodarz miasta, reprezentuj¹cy wszyst-
kich piotrkowian, serdecznie Pañstwu dziêkujê.

Szanowni Pañstwo

O tym, ¿e w jedno�ci si³a i ¿e razem mo-
¿emy wiêcej  - wie ka¿dy z nas. Mó-

wi¹c o wspólnych dzia³aniach miasta, osób
prywatnych, instytucji, ko�cio³ów, a tak¿e osób
i organizacji, które nie w pe³ni zgadzaj¹ siê z
moimi pogl¹dami,  pragnê zaprosiæ do wspól-
nych dzia³añ na rzecz budowy w Piotrkowie
Nowej  Biblioteki Miejskiej.

Miasto takie jak Piotrków Trybunalski po-
winno mieæ nowoczesn¹ ksi¹¿nicê, na miarê
XXI wieku.  Miejsce, które bêdzie promienio-
wa³o kultur¹, widz¹ i inspirowa³o do rozwoju
przysz³e pokolenia piotrkowian. Centrum na-

uki, wiedzy i innowacyjno�ci. Miejsce, które sta-
nie sie pomnikiem naszych wspólnych wysi³ków
na rzecz przysz³o�ci.  Mamy gotowy projekt, lo-
kalizacjê i mnóstwo chêci. Budowa  nowoczesnej
biblioteki to inwestycja kosztowna. Miasto nie
poradzi sobie bez pieniêdzy z zewn¹trz, które
mo¿emy wywalczyæ tylko wspólnym wysi³kiem.

Proponujê Pañstwu wspólne dzia³anie. Zjedno-
czenie si³, mo¿liwo�ci i umiejêtno�ci. Zapraszam
do wspó³pracy ponad podzia³ami. W imieniu
wszystkich dzieci, m³odzie¿y, studentów, a tak¿e
przysz³ych pokoleñ proszê o pomoc � zbudujmy
wspólny front dzia³añ na rzecz Biblioteki Miejskiej.

Ja ze swej strony ju¿ podj¹³em dzia³ania.
Rozmawia³em z wójtami, burmistrzami  innych
samorz¹dów i z Urzêdem Marsza³kowskim, aby
budowê piotrkowskiej  biblioteki w³¹czyæ w szer-
szy projekt regionalny. Bêdê wdziêczny za wszel-
kie sugestie, pomys³y i dzia³anie, które mo¿e
przybli¿yæ nas do realizacji tak nowatorskiego
i niezwyk³ego nawet na skalê kraju projektu.
Chêtnie spotkam siê ze wszystkimi osobami, bez
wzglêdu na status spo³eczny, czy przekonania
polityczne, które chc¹ wspólnie budowaæ.

Zbudujemy Bibliotekê Miejsk¹, ten wspa-
nia³y Pomnik Zgody, tylko razem.

kosmicznych technologiach

W tym numerze przeczytamy miêdzy innymi o:

bezpiecznych  kobietach

zamro¿eniu 10 tys. litrów wody

i rozbieraniu... by sprzedaæ za wy¿sz¹ cenê
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48 rodzin wprowdzi siê
do nowych mieszkañ

To bêdzie kolejny blok na osiedlu Mo-
drzewskiego. Obiekt przypomina ju¿ wpraw-
dzie budynek wielorodzinny, ale wewn¹trz
trwa jeszcze budowa. Pierwsi lokatorzy wpro-
wadz¹ siê jesieni¹  2012 roku. W bloku przy
ulicy Modrzewskiego 8-14 znajdzie siê 48
mieszkañ o powierzchni od 34 do 63 m2, od
kawalerek po 3-pokojowe z kuchni¹, ³azienk¹

i oddzielnym WC. Wszystkie wykoñczone
zostan¹ pod tzw. �klucz�. Nowy blok jest ju¿
kolejn¹ inwestycj¹ TBS na tym osiedlu. W
maju 2010 roku 96 rodzin odebra³o klucze do
nowych mieszkañ przy ulicy Zródlanej, a rok
wcze�niej 80 rodzin zamieszka³o w nowych
�M� przy ul. Modrzewskiego.

Za rok w tym bloku zamieszkaj¹ pierwsi lokatorzy.

Chêtni do Aresztu!
W ci¹gu kilkunastu miesiêcy, dziêki zbu-

rzeniu i odrestaurowaniu czê�ci dawnego
Aresztu �ledczego, posêpny obraz pó³nocno-
zachodniej czê�ci Starówki zmienia siê w no-
woczesne centrum handlowe �Stary Areszt�.
- Uda³o nam siê wybudowaæ budynek taki, jak
zak³adali�my, w charakterystycznej formie,
czyli co� pomiêdzy galeri¹ handlow¹ a ulic¹
handlow¹ � mówi Micha³ Obarzanowski,
przedstawiciel inwestora - Zaobserwowali-
�my, ¿e Piotrków zmienia siê w bardzo po-
dobny sposób jak Kraków, gdzie rozwija³y siê
dzielnice maj¹ce bardzo wyra�n¹ to¿samo�æ
historyczn¹. To samo dzieje siê w Piotrkowie.

Widoczne s¹ te¿ wspólne dzia³ania miasta i
inwestorów prywatnych, takich jak my. Z cza-
sem to miejsce zacznie ¿yæ, tak jak sta³o siê to
z krakowskim Kazimierzem.W �Starym
Areszcie� na razie jest kilka sklepów, ale
trwaj¹ ju¿ rozmowy w sprawie zabytkowego
budynku od strony ul. Rwañskiej. Mia³by tam
powstaæ 3-gwiazdkowy hotel na 40 pokoi. -
Korzystaj¹c z okazji chcieli�my podziêkowaæ
prezydentowi miasta za wsparcie. Wszystkie
kwestie zwi¹zane z uzyskaniem zezwoleñ w
innych miastach, w których dzia³amy, s¹ za-
zwyczaj trudne. Tutaj posz³o wyj¹tkowo ³atwo
� podsumowa³ Micha³ Obarzanowski.

Pomimo dodatnich temperatur tam jest �lisko! Mowa o miejskim
lodowisku, które pracownicy OSiR-u specjalnie zamrozili, ¿eby
stworzyæ piotrkowianom zimow¹ frajdê.

Aktywni seniorzy

Witaj �lizgawko! Choæ zima w tym roku przybywa do nas niespiesznie, a tem-
peratura poni¿ej zera by³a do tej pory rzadko�ci¹, to pracowni-
kom O�rodka Sportu i Rekreacji uda³o siê zamroziæ 10 tysiêcy
litrów wody. Sztuczna �lizgawka zaczê³a funkcjonowaæ dok³ad-
nie w Miko³ajki. Mali i duzi amatorzy ³y¿ew licznie przyby-
waj¹ na taflê przy ul. Parkowej, gdzie czekaj¹ ich same dobre
wiadomo�ci. Po pierwsze: cennik nie uleg³ zmianie od poprzed-
niego sezonu. Po wtóre: Zakupiono suszarkê na ³y¿wy. Ba, jest
nawet lampa bakteriobójcza, wiêc teraz  mo¿na �mia³o i bez
obaw wypo¿yczyæ ³y¿wy, w których lampa zniszczy³a wszyst-
kie mikroby.  I wreszcie po trzecie: bêdzie wiêcej ³y¿ew. Nie-
bawem dyrekcja OSiR-u zakupi 30 nowych par. Nic, tylko siê
�lizgaæ!

Seniorzy w Piotrkowie nie narzekaj¹ na
nudê.   Zgodnie  ze s ³owami fraszki :
�Pierwszy wiek � to m³odo�æ, drugi �
ciê¿ka praca, a dopiero w trzecim rado�æ
¿ycia wraca�  cz³onkowie Uniwersytetu III
Wieku dzia³aj¹ prê¿nie ju¿ od piêciu lat.
150 �studentów� spotyka siê na wyk³a-
dach oraz na zajêciach muzycznych, pla-
stycznych, sportowych, teatralnych, czy
tanecznych. Chodz¹ te¿ na basen,  do te-
atru i na rajdy nordic walking.14 listopa-
da w O�rodku Edukacji Artystycznej
MOK seniorzy pokazali, ¿e s¹ wprawdzie
starsi metryk¹, ale sercem - równie m³o-
dzi, jak najm³odsi uczestnicy warsztatów
teatralnych i muzycznych.

�Stary Areszt� staje sie te¿
miejscem kultury. Na zdjê-
ciu: dekoracja do spektaklu
�Salome�.

,
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Czy mo¿na naprawiæ sieæ kanalizacyjn¹, nie
rozkopuj¹c jezdni? To, co dla wielu jest jeszcze
niebywa³o�ci¹, w Piotrkowie stosujemy ju¿ od roku.
Najnowszymi technologiami uszczelniamy rury pod
jezdni¹ w kilka godzin, nie dotykaj¹c nawet
nawierzchni.

Mamy kolejny odcinek obwodnicy N-S. Pierwsze
samochody przejecha³y now¹ drog¹ 15 listopada.

Znikn¹ korki
Kierowcy nie bêd¹ ju¿ t³oczyli siê ko³o

Galerii Focus Mall. Pó³ kilometra nowej dro-
gi odci¹¿y³o ruch w rejonie ulic S³owackiego,
Modrzewskiego i Kostromskiej. Obwodnica
spowodowa³a te¿ spore zmiany w organizacji
ruchu i kierowcy powinni teraz szczególnie
uwa¿aæ na skrzy¿owaniu z ulic¹ S³owackie-
go, która sta³a siê podporz¹dkowan¹. Dla po-
prawy bezpieczeñstwa zamontowano sygna-
lizacjê �wietln¹. Nowy odcinek obwodnicy N-S
ma dwie jezdnie o szeroko�ci 7 metrów, które
stopniowo ulegaj¹ zwê¿eniu w jedn¹ jezdniê
dwupasmow¹.  W przysz³o�ci obwodnica po-
biegnie do ulicy Twardos³awickiej i dalej w
kierunku pó³nocno-wschodnim do granic mia-
sta. Nowa nawierzchnia to jednak nie wszyst-

ko, bo wiêksz¹ czê�æ prac �schowano� pod
ziemiê: 600- metrowy odcinek nowej ka-
nalizacji, nowy wodoci¹g i ca³¹  instalacjê
elektryczn¹. Poza tym ulica Modrzewskie-
go zosta³a wyd³u¿ona, a obok pojawi³ siê
chodnik i �cie¿ka rowerowa. W uroczystym
otwarciu obwodnicy uczestniczyli go�cie z
£odzi: reprezentuj¹cy Wojewodê £ódzkiego
Jolantê Che³miñsk¹ dyr. Alfred Kryger oraz
Andrzej Czapla Wiceprezes WFO�iGW w
£odzi. Koszt budowy nowej drogi to 2 mln
625 tys. 927 z³., z czego 185 tys.z³  pochodzi
z W FO�iGW w £odzi, a 188 tys. 700 z³ z
tzw.�Schetynówek�. Drogê wybudowa³a fir-
ma �PEUK� S.A.

Kosmiczne technologie ju¿ w Piotrkowie
Od 10 miesiêcy na terenie miasta mo¿na

spotkaæ osobliwe pojazdy, obok których co�
warczy, syczy i gwi¿d¿e, a dodatkowo znad
jezdni unosi siê para. Wbrew pozorom - to ani
nie poszukiwania gazu i ropy, ani nie badania

�rodka Ziemi, tylko...diagnostyka i naprawa
rur kanalizacyjnych. Co ciekawe - naprawa bez
wykopów!

T¹ rzadko jeszcze stosowan¹ w Polsce me-
tod¹ najpierw bada siê stan rur. Przez studzien-
ki kanalizacyjne �wje¿d¿a� do sieci specjalna
kamera, z której obraz ogl¹daj¹ in¿ynierowie
na ekranie komputera w ciê¿arówce. Potem

zapada decyzja: �nadaje siê bez wykopów�,
albo  �trzeba jednak kopaæ�. Ten drugi przy-
padek stosowany jest, gdy rury s¹ bardzo sta-
re i zu¿yte  � wtedy niestety jezdniê trzeba
rozkopaæ i kawa³ek instalacji wymieniæ. Wiêk-

szo�æ sieci w mie�cie nadaje siê jednak do
napraw bez wykopów. A jak wygl¹da ta pra-
ca? Przez studzienkê kanalizacyjn¹ wprowa-
dza siê rêkaw z w³ókna szklanego, nas¹czo-
nego ¿ywic¹ poliestrow¹ i utwardzanego par¹.
Rêkaw pod wp³ywem gor¹cej pary �oblepia�
od �rodka rurê, uszczelniaj¹c ubytki i pêkniê-
cia.  Prace przebiegaj¹ bardzo sprawnie i nie

blokuj¹ ruchu ulicznego. W przeci¹gu sze�ciu
godzin mo¿na naprawiæ ponad 100-metrowy
odcinek sieci kanalizacji deszczowej lub sa-
nitarnej. - Renowacji podlegaj¹ nie tylko ka-
na³y g³ówne i studzienki usytuowane przewa¿-

nie w jezdniach, ale tak-
¿e przy³¹cza do nieru-
chomo�ci, g³ównie w
centrum miasta � wyja-
�nia wiceprezydent
Adam Karzewnik - Wy-
konanie modernizacji
metod¹ tradycyjn¹ wi¹-
za³oby siê z zamkniê-
ciem kilkunastu ulic w
centrum, co spowodo-
wa³by zablokowanie
miasta w³¹cznie z ko-
munikacj¹ miejsk¹ .
Poza tym musieliby�my
p³aciæ jeszcze za wyko-
nanie badañ geologicz-
nych, likwidacjê kolizji
z istniej¹c¹ sieci¹ pod-
ziemn¹ i odtworzenie
nawierzchni. W efekcie
znacznie zwiêkszy³oby

to warto�æ robót � mówi Adam Karzewnik.
Przegl¹d i naprawê sieci metod¹ bezwykopow¹
w ca³ym mie�cie mo¿na  zastosowaæ dziêki naj-
wiêkszemu i najdro¿szemu projektowi w po-
wojennej historii Piotrkowa -   �Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni �cieków�. Projekt to
nie tylko remont urz¹dzeñ w samej oczyszczal-
ni, ale tak¿e wymiana urz¹dzeñ na Ujêciu Wody

Szczekanica�,  wybudowanie w mie�cie no-
wych wodoci¹gów, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej oraz naprawa istniej¹cej sieci.  Prace w
ramach projektu potrwaj¹ do 2015 roku, a ich
koszt to niemal 280 mln z³otych. Miasto zap³a-
ci ze swojej kasy tylko 120 mln, bo a¿ 160 mln
z³ pozyskali�my z Unii Europejskiej.  Wiêk-
szo�æ napraw miejskiej sieci konsorcjum metod¹
bezwykopow¹ wykonuje konsorcjum firm: IN-
FRA S.A. i Hydrobudowa Polska S.A.

W ramach Projektu przeznaczono do mo-
dernizacji: 

- Odcinki kanalizacji deszczowej o ³¹cznej d³u-
go�ci 1,2 km w ulicach: Stronczyñskiego; Modrzew-
skiego i odcinek od ul. Zamenhofa do rzeki Strawki;
Wojska Polskiego (od nr 46 do ul. Mickiewicza) oraz
ul. D¹browskiego (od ul. Grota Roweckiego do rze-
ki Strawy przy ul. In¿ynierskiej); ul. Szkolnej (od ul.
Armii Krajowej do ul. Staszica),

- Odcinki kanalizacji ogólnosp³awnej /sa-
nitarnej/ o ³¹cznej d³ugo�ci 13,4 km. w uli-
cach: Plac Czarnieckiego, Stronczyñskiego,
S³oneczna, Zjazdowa, Zamurowa, Nieca³a, S³o-
wackiego,Toruñska i Pó³nocna (wszystkie wy-
mienione wraz z naprawami studni), Cmentar-
na, Roosevelta, £ódzka, Sienkiewicza, Armii
Krajowej, Szkolna, Belzacka, Narutowicza, Prze-
skok, Wyzwolenia,  Leonarda, Modrzewskiego,
Kostromska, Sienkiewicza, Okrzei (metod¹ bez-
wykopow¹ z wykopem punktowym),Wojska Pol-
skiego odcinek od Kauflandu do ul. Sadowej oraz
Wojska Polskiego (metod¹ wykopow¹ na odcin-
ku od ul. Toruñskiej do ul. Cmentarnej. Koszt
napraw kanalizacji sanitarnej i deszczowej to 12
mln 792 tys. z³. brutto.



Nasz Piotrkówgrudzieñ 20114



Nasz Piotrków grudzieñ 2011 5



Nasz Piotrkówgrudzieñ 20116

Pismom i spotkaniom nie by³o koñca. Pre-
zydent Miasta Krzysztof Chojniak przez kil-
ka miesiêcy zabiega³ u Konserwatora Zabyt-
ków Zygmunta B³aszczyka o zgodê na wybu-
rzenie kamienic na ul.Starowarszawskiej.
Wreszcie w sprawie �co� drgnê³o� na pocz¹t-
ku grudnia. Konserwator wyda³ zgodê na roz-
biórkê kamienic nr 10, 12 i 16. Oznacza to, ¿e
niebawem opuszczone budynki przestan¹
szpeciæ tê czê�æ Starego Miasta.

Ze sprzeda¿¹ dzia³ek na ul. Starowarszaw-
skiej miasto boryka siê ju¿ od 2008 roku. Po-
tencjalnych nabywców odstrasza³a nie tyle
cena, ile stare, niezamieszka³e kamienice i

Konserwator zabytków wreszcie zezwoli³ na rozbiórkê trzech kamienic
przy ul. Starowarszawskiej! Dzia³ki bez ruder szybciej znajd¹ gospodarza.

Rozbior¹, ¿eby sprzedaæ za lepsz¹ cenê

wal¹ce siê oficyny. Na pro�by prezydenta kon-
serwator odpowiada³, ¿e �obiekty te (...) sta-
nowi¹ warto�ciowe architektonicznie wype³-
nienie pó³nocnej pierzei ulicy. Rozbiórka spo-
woduje ods³oniêcie przestrzeni podwórzy, tra-
dycyjnie os³oniêtych budynkami frontowymi
i spowoduje dalsz¹ degradacjê stanu zagospo-
darowania tego rejonu miasta�.  Tymczasem
opuszczone domy z dnia na dzieñ niszcza³y.
Nie nadaj¹c siê ju¿ do remontu stanowi³y i
przykry widok, i potencjalne zagro¿enie. To
w³a�nie widmo zawalenia siê której� z ruder
spowodowa³o zmianê decyzji konserwatora,
który po ostatnim spotkaniu z prezydentem

siê kupiec
na ca³¹ dzia³kê? Po
scaleniu bêdzie to nie lada
k¹sek - oko³o 5 tys. m2 pod zabudowê
mieszkalno-us³ugow¹ w centrum miasta! Pierw-
sze wyburzenia rozpoczn¹ siê wiosn¹.

Znów najpiêkniejsza...

Krzysztofem Choj-
niakiem stwier-
dzi³: �z przed³o-
¿onej oceny
technicznej oraz doko-
nanego rozpoznania budynków
wynika, ¿e z³y stan techniczny nie pozwala
na ich dalsze utrzymanie�. Warunek: Kamieni-
ce mog¹ zostaæ wyburzone, ale w najbli¿szej
przysz³o�ci musz¹ byæ zrekonstruowane.

Prezydent chce jak najszybciej uporz¹dko-
waæ teren i znale�æ inwestora.  Nieruchomo-
�ci bez kamienic stan¹ siê atrakcyjnym tere-
nem budowlanym, byæ mo¿e nawet znajdzie

Ulica S³owackiego przesz³a metamorfozê i
nareszcie jest prawdziw¹ wizytówk¹ Piotrkowa
Trybunalskiego.  Zanim jednak g³ówna ulica mia-
sta sta³a siê miejscem przyjemnym dla oka, min¹³
rok pracoch³onnych remontów. Dzi� z przyjem-
no�ci¹ idziemy nowym chodnikiem, auta niemal
p³yn¹ g³adziutk¹ jezdni¹, chwalimy dodatkowe
miejsca parkingowe i wygodne zatoki autobuso-

we. To jednak nie ca³a inwestycja. Aby u�wiado-
miæ sobie ogrom prac, do rzeczy �widzialnych�
trzeba dodaæ jeszcze kilometry rur, kabli, z³¹czek
i uszczelek, które ukryto pod ziemi¹.  Dwa metry
poni¿ej naszych stóp p³yn¹ nowymi rurami: woda,
gaz i �cieki. Wnikliwy obserwator pró¿no bêdzie
szuka³   wisz¹cych tu jeszcze wiosn¹ kabli, które
te¿ ukry³a ziemia.  Za to betonowe s³upy  energe-

tyczne wdziêcznie zast¹pi³y stylizowane latarnie.
Remont S³owackiego dobieg³ wprawdzie koñca,
jednak to jeszcze nie finisz prac w centrum mia-
sta. Magistrat ju¿ planuje remont ulicy Polskiej
Organizacji Wojskowej. Na ten remont przydadz¹
sie dodatkowe pieni¹dze, które urzêdnicy chc¹
zdobyæ dla Miasta z unijnej kasy. Oby siê uda³o,
trzymamy kciuki!

Wiêcej miejsca
dla maluchów
Z tej wiadomo�ci najbardziej uciesz¹ siê ro-
dzice niemowl¹t od 20 tygodnia do 1 roku
¿ycia, którzy czekaj¹ na wolne miejsca w ̄ ³obku
Miejskim. Trwaj¹ w³a�nie prace adaptacyjne,
dziêki którym powstanie nowa sala dla 25 ma-
luchów. W pomieszczeniu bêdzie czê�æ higie-
niczna, jadalnia, bawialnia z miejscem do spa-
nia i strefa przyjmowania dzieci. Na powiêksze-
nie ¯³obka Miejskiego miasto wyda 78 tys. z³,
ale a¿ 52 tys. 136 z³ to pieni¹dze z Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Czy wiesz, ¿e:
�mieci odbior¹ od ciebie za darmo?

W Piotrkowie istnieje mo¿liwo�æ bez-
p³atnej utylizacji wyrobów zawieraj¹-
cych azbest (miêdzy innymi eternit).
Urz¹d Miasta, pomagaj¹c mieszkañ-
com, którzy wymieniaj¹ stare dachy z
eternitu (zawieraj¹ce szkodliwy azbest)
organizuje bezp³atny odbiór i transport
na specjalistyczne sk³adowisko. Infor-
macje mo¿na uzyskaæ w UM ul. Szkol-
na 28 pok. 55., tel.44 732 18 46.
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Drugi Orlik plus zaplecze - wyl¹dowali

Bitwa; W ciemno�ci; Bliss

Samorz¹dowcy contra zawodnicy Miêdzy-
osiedlowej Ligi Pi³ki No¿nej wspomagani
przez uczniów z Gimnazjum 2. Te dwie dru-
¿yny zmierzy³y siê 5 pa�dziernika w pierw-
szym meczu na nowo wybudowanym  �Orli-
ku�. Spotkanie by³o okazj¹ do oficjalnego
otwarcia drugiego kompleksu nowoczesnych
boisk.  Tym razem Miasto wybudowa³o je przy
Gimnazjum nr 2 (ul. Broniewskiego). Przy
okazji wyremontowano zaplecze sali gimna-
stycznej, wybudowano budynek sanitarno-szat-
niowy o pow. 315 m2 wraz z instalacjami elek-
trycznymi, przy³¹czami kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, instalacj¹ grzewcz¹ (doprowadze-
nie CO) oraz instalacj¹ wentylacyjn¹. Teren zo-
sta³ ogrodzony a boiska o�wietlone.

Mecz zakoñczy³ siê wprawdzie remisem,
ale i tak emocji nie brakowa³o, bo go�ciem
specjalnym imprezy by³ 96-krotny repre-
zentant Polski, pi³karz Jacek Krzynówek.

Pograj¹ te¿ dzieci i m³odzie¿ z osiedla Wro-
nia, gdzie Miasto wybudowa³o boisko z praw-
dziwego zdarzenia. Obiekt o wymiarach 13x25
m ze sztuczn¹ nawierzchni¹ przeznaczony jest
m.in. do gry w koszykówkê i siatkówkê. Nowe
boisko do³¹czy³o do bogatej bazy sportowej,
któr¹ tworz¹ m.in. 2 hale sportowe, 2 boiska
wielofunkcyjne �Orlik�, 2 baseny, 2 boiska do
siatkówki pla¿owej, boisko ze sztuczn¹ na-
wierzchni¹ przy ulicy Zawi³ej, lodowisko,
korty tenisowe, hala balonowa  i stadion miej-
ski �Concordia�.

Piotrków to ulubione miejsce twórców filmowych.
Dwa g³o�ne ostatnio filmy �1920 Bitwa Warszawska�
Jerzego Hoffmana i �W ciemno�ci� Agnieszki Holland
krêcono na Starym Mie�cie. Teraz przyszed³ czas na
klip. Kilka dni temu po raz pierwszy nasza Starówka
by³a t³em dla teledysku. Serce Starego Miasta uwiod³o
muzyków z rockowego zespo³u BLISS, którzy krêcili
ujêcia do klipu promuj¹cego ich p³ytê.

- Klimat takich miast jak Piotrków Trybunalski przy-
pomina mi moje dzieciñstwo, bo pochodzê z Kêdzie-
rzyna Ko�la. Chodzi³o nam o miasto z dusz¹, które maj¹
swój Rynek, swoje centrum, w jednym miejscu sku-
piaj¹ wiele pozytywnej energii, inspiruj¹ do pisania pio-
senek oraz do prze¿ywania przygód mi³osnych � powie-
dzia³ Juliusz Kamil, lider zespo³u Bliss. Klip mo¿na ogl¹-
daæ ju¿ na stronie internetowej miasta www.piotrkow.pl.

Spacer? Czemu nie!
Najlepiej we dwoje.

Nie masz pomys³u, gdzie zabraæ ukochan¹? Nie wiesz jak przyjemnie
spêdziæ niedzielne popo³udnie?  Skorzystaj z propozycji Centrum Infor-
macji Turystycznej i id� na spacer z przewodnikiem.

Te znane i te dopiero odkrywane � piotrkowskie uliczki, kamienice,
skwery, ko�cio³y i nekropolie zwiedzali od czerwca do grudnia tury�ci...
z Piotrkowa.  Na szesna�cie nietypowych �spacerów � posz³o ³¹cznie a¿
400 osób!  Z niecierpliwo�ci¹ czekamy na kolejne wycieczki organizowa-
ne przez CIT.

Sztuka, taniec, poezja, koncerty, wystawy, festiwa-
le, przegl¹dy... mo¿na wymieniaæ w nieskoñczono�æ.
Piotrków Trybunalski staje siê prê¿nym centrum kul-
turalnym. Prócz imprez, znanych ju¿ w ca³ym kraju,
jak:  Interakcje, Trybuna³y Kabaretowe, Impresje Ta-
neczne, Piotrkoff Art Festiwal, konkurs pianistyczny
im. I.J Paderewskiego, czy Rubinowa Hortensja, na
kulturalnej mapie miasta wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe.
W ostatnim roku oblê¿enie prze¿ywa³a scena teatral-
na MOK, gdzie obok profesjonalnych sztuk w ramach
Sceny Jaracza, mo¿na by³o obejrzeæ  wiele spektakli
w wykonaniu teatrów amatorskich.

Bójcie siê
naszych kobiet!

Je�li masz niecne zamiary, lepiej omi-
jaj piotrkowianki! Kolejna grupa naszych
pañ przesz³a szkolenie samoobrony. Za-
jêcia dla 120 kobiet z³o¿one z czê�ci teo-
retycznej i praktycznej, prowadzili poli-
cjanci z Komendy Miejskiej Policji. Pa-
nie nie tylko uczestniczy³y w wyk³adach
i pokazach, ale mia³y te¿ treningi boksu i
samoobrony!  Nasze panie przeszkolone
zosta³y w ramach programu �Bezpieczne
Miasto 2011�.

Czy wiesz, ¿e...
Niemal 700 osób, mieszkañców Piotrko-

wa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskie-
go, zarejestrowa³o siê na Piotrkowskiej Plat-
formie e-learningowej.  Z darmowych lek-
cji korzysta te¿ 4 tysi¹ce uczniów i nauczy-
cieli. E-learning to nowoczesna forma na-
uki z wykorzystaniem komputera i Interne-
tu. Pozwala na ukoñczenie szkolenia, kur-
su, a nawet studiów bez konieczno�ci wy-
chodzenia z domu. Chc¹c skorzystaæ z nauki
przez Internet, nale¿y wej�æ na stronê
www.piotrkow.pl i klikn¹æ baner  �Piotr-
kowska Platforma e-learningowa� .
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PIONOWO:
1. Du¿e centrum dystrybucyjne pod Piotrkowem
2. Mo¿na siê na nie wznieœæ
4. “Bitwa Warszawska 1920”, “Uprowadzenie Agaty”, “Biesy”
5. Krajobraz w malarstwie
7. Pami¹tka po “Skrzy¿owaniach”
8. Sk³adany pod dokumentem, mo¿e byæ tez elektroniczny
9. Np. pieniêdzy
10. Sprzêt sportowy u¿ywany w lekkiej atletyce, produkowany przez jedn¹ z piotrkowskich firm
11. Rzeka przep³ywaj¹ca przez Piotrków Trybunalski
12. Film nakrêcony m.in. w Piotrkowie, którego bohaterem jest Kwinto
14. Najbardziej na wschód wysuniête miasto partnerskie Piotrkowa Trybunalskiego
17. Jego mury wyniesione s¹ w Rynku Trybunalskim
19. Tradycyjny, piotrkowski napój gazowany, na bazie m.in. chmielu
21. List ¿elazny
23. Zdawana na maturze
25. Organizacja zrzeszaj¹ca pilotów i skoczków spadochronowych, dzia³a te¿ w Piotrkowie
27. Czekoladowe, orzechowe, kokosowe, okr¹g³e cukierki
31. Miasto w centralnej Polsce, u zbiegu wa¿nych dróg i autostrad
32. Jest nim piotrkowianin, Micha³ B¹kiewicz
33. Market budowlany, który powstaje u zbiegu ul. Miast Partnerskich i ul. Sulejowskiej
34. Inaczej têtno
36. Mo¿e byæ kolejowy lub drogowy, s³u¿y do zmiany kierunku jazdy
38. … Wielu Kultur – jednodniowa trasa turystyczna po najwa¿niejszych zabytkach Piotrkowa
40. Piotr, zwany W³ostowicem, XII-wieczny mo¿now³adca, za³o¿yciel Piotrkowa
42. Ptak, symbol m¹droœci
44. Piotrkowska firma wytwarzaj¹ca od ponad 45 lat sprzêt lekkoatletyczny
46. Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki odbywaj¹cy siê w Piotrkowie Trybunalskim od 1999 roku
47. Patron nieistniej¹cej ju¿ szko³y Podstawowej nr 18, pijar, reformator szkolnictwa
51. Np. piêknoœci, œwiadectw, pozwala wybraæ najlepsz¹ ofertê
53. Pierwsze litery rejestracji samochodu mieszkañca Piotrkowa Trybunalskiego
54. Kobieta nadmiernie u¿ywaj¹ca pudru i innych kosmetyków
55. Czeka na klientów na postoju taksówek, np. przy dworcu kolei warszawsko – wiedeñskiej
56. Kazimierz, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1924-1931, posiada w mieœcie swoj¹ ulicê
57. Ksi¹dz w protestanckim koœciele
58. Wie¿a ….. , budowana w latach 1926-1927, zaopatrywa³a mieszkañców Piotrkowa w wodê
64. Znajduje siê na ul. Roosevelta i ul. S³owackiego, w obu powstaje produkt, z którego wypieka siê chleb
66. Jeden z najstarszych koœcio³ów, g³ówny koœció³ dekanatu piotrkowskiego, jest tam gotycki obraz „Za-
œniêcie Najœwiêtszej Marii Panny” z 1510 r., podarowany przez królow¹ Bonê
68. Mo¿na j¹ uroniæ
POZIOMO
2. S³u¿y do rêcznego napêdzania ³odzi, np. kajaków, które mo¿na wypo¿yczyæ na k¹pielisku “S³oneczko”
3. Bohaterka pierwszego odcinka “Zwierz¹tkowa”, programu dla dzieci w “Informacjach Piotrkowskich
6. Tenisowe, ca³oroczne przy ul. Belzackiej oraz letnie w parku przy ul. ¯eromskiego
12. Nowy, trzygwiazdkowy hotel w Piotrkowie Trybunalskim, znajduj¹ siê w nim pierwsze w Polsce £aŸnie Piwne
13. Cykliczne imprezy z przewodnikiem, organizowane przez piotrkowskie Centrum Informacji Turystycznej
14. G³ówny koœció³ biskupa diecezjalnego, jedyn¹w Piotrkowie jest Cerkiew Prawos³awnap.w. Wszystkich Œwiêtych

15. Zespó³, który w 2011 roku swój teledysk do piosenki „It’s Got Nothin’ 2 Do With New
York” nakrêci³ w Piotrkowie
16. Król, patron najstarszego liceum w Piotrkowie Trybunalskim
18. Cz³owiek rozpoznaje ich piêæ, jeden z podstawowych zmys³ów, mog¹ byæ np. kulinarne
19. Zwierzê, ma kolce i zasypia zim¹ w naszych ogrodach
20. Obecnie siedziba Biblioteki Miejskiej, wczeœniej miejsce modlitwy
22. Zjawisko atmosferyczne z wy³adowaniami elektrycznymi, któremu czêsto towarzysz¹
opady deszczu
24. Zielone ….. miasta to m.in. Park ks. J.Poniatowskiego czy Park Belzacki
26. Mieszkaniec pierwszego w Polsce getta, utworzonego w Piotrkowie Trybunalskim ju¿ w
1939 roku
28. Sforza, królowa, która bywa³a w Piotrkowie Trybunalskim
29. W Piotrkowie Trybunalskim jest nim siedziba Muzeum oraz siedziba Oœrodka Doradz-
twa Rolniczego
30. Pierwsze piotrkowskie kino, które otwarto w 1905 roku na rogu dzisiejszej Alei 3 Maja
i Pasa¿u Karola Rudowskiego
31. W I LO 10.X 1981 r., powsta³o pierwsze amatorskie w Polsce. Twórc¹ by³ nauczyciel
fizyki i astronomii Zbigniew Solarz
35. Trybuna³y…, ogólnopolska impreza odbywaj¹ca siê co roku, w ka¿dy trzeci weekend
paŸdziernika
37. Najwy¿sza kondygnacja budynku, tu¿ pod dachem, posiadaj¹ go np. kamieniczki na
Starym Mieœcie
39. Jedna z podstawowych ksi¹g judaizmu, uporz¹dkowany zbiór praw religijnych
41. Najd³u¿sza, niezamieszka³a ulica w Piotrkowie Trybunalskim
43. Zbiornik wodny w okolicach osiedla Wierzeje
45. Hotel, w którym w 1911 roku wykryto fabryczkê fa³szywych banknotów trzyrublowych
48. Symbol renu lub nazwa dŸwiêku
49. Nag³e ruszenie z miejsca, poderwanie siê, mo¿e byæ narodowy
50. Pierwszy cz³on nazwy nowojorskiej firmy, z po¿yczek od której sfinansowano w okresie
miêdzywojennym budowê m.in. hali targowej czy skanalizowanie Piotrkowa Trybunalskiego
51. Œpiewak synagogalny, równie¿ wymiany walut
52. ¯eñski zaimek osobowy
56. Wraz z Brauliñskim posiada³ browar na ul. Wojska Polskiego, w którym dzia³a³ do 1910
roku pierwszy w Piotrkowie teatr
57. Wyje¿d¿a na piotrkowskie drogi po pierwszych opadach œniegu
58. Piotrkowski, pi³karski klub sportowy, z ponad stuletni¹ tradycj¹
59. Liczba wyra¿aj¹ca stosunek d³ugoœci obwodu ko³a do d³ugoœci jego œrednicy: 3,14…
60. Poranna kropla wody na roœlinach
61. Na œmieci, produkuje je np. jedna z piotrkowskich firm
62. Rzeczy jedyne w swoim rodzaju, osobliwoœci, mog¹ znajdowaæ siê w muzeum
63. Cztery œciany, pod³oga i dach
65. Marka piotrkowskiego browaru producenta piwa “Trybuna³”
67. Wieœ powsta³a w 1511 roku, od 1924 roku w granicach administracyjnych miasta, obec-
nie mieœci siê tam park z dwoma stawami
69. Chodzi do szko³y
70. Ustawia je Miejski Zarz¹d Dróg i Komunikacji
71. Gryzie nad stawami
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