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Szanowni Pañstwo!
Mieszkañcy Piotrkowa Trybunalskiego
Rok temu obdarzyli mnie Pañstwo
zaufaniem wybieraj¹c na urz¹d Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego.
W kampanii wyborczej obieca³em
realizacjê wielu przedsiêwziêæ,
które przedstawi³em póŸniej jako
10 najwa¿niejszych projektów dla
miasta. Dziœ prezentujê Pañstwu to,
co uda³o mi siê wspólnie z Rad¹
Miasta i moimi wspó³pracownikami osi¹gn¹æ w pierwszym roku kadencji.
Wiem, ¿e wiele jeszcze przed
nami, ale przy Pañstwa wsparciu
z pewnoœci¹ miasto bêdzie siê dynamicznie rozwijaæ, a my - mieszkañcy bêdziemy mogli z dum¹ powiedzieæ „Jestem z Piotrkowa Trybunalskiego”.
Wszyscy wiemy, jak liczne obszary by³y przez lata zaniedbywane,
a niepopularne decyzje odk³adane.
Postanowi³em zmieniæ ten stan.
Wiem, ¿e piotrkowianie ju¿ zauwa¿aj¹, w jak szerokim zakresie
rozpoczêliœmy gruntowne remonty,
przebudowy i modernizacje zniszczonych dróg i chodników. Równie¿ inne zak¹tki miasta zyskuj¹
nowy blask…
W dalszym ci¹gu bêdê podejmowa³ dzia³ania dla dobra mieszkañców,
by pokazaæ, ¿e Piotrków Trybunalski
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OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓW
Nowa spó³ka ze 100% udzia³em gminy bêdzie
zarz¹dzaæ maj¹tkiem wodno-kanalizacyjnym
wytworzonym ze œrodków Unii Europejskiej
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TRAKT WIELU KULTUR
D³ugo oczekiwana odnowa piotrkowskiej Starówki staje siê faktem
(wiêcej na stronie 6)
UTWORZENIE EUROPEJSKICH
SCEN TEATRU IM. STEFANA
JARACZA W WOJEWÓDZTWIE
£ÓDZKIM
Pierwsz¹ sztukê teatraln¹ piotrkowianie obejrz¹ ju¿ w przysz³ym roku
(wiêcej na stronie 6)
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to nie tylko bogata przesz³oœæ, ale tak¿e
przysz³oœæ, która rodzi siê na naszych
oczach. Wraz z moimi pracownikami
pozyskam œrodki z Unii Europejskiej na
realizacjê priorytetowych projektów dla
miasta, takich jak np. poprawa dostêpnoœci komunikacyjnej do centrów logistycznych.
Przed nami nowe wyzwania, ale wierzê, ¿e nawet mimo ró¿nic w spojrzeniach na problemy, wspólnie uda siê nam
skupiæ wysi³ki na drodze do celu, który
dla wszystkich jest taki sam – rozwój
Piotrkowa Trybunalskiego.
Szanowni Pañstwo!
Zachêcam Pañstwa do kontaktu ze
mn¹ i moimi pracownikami. Dane kontaktowe znajd¹ Pañstwo na ³amach gazety. Zawsze jesteœmy do Pañstwa dyspozycji.
W tym miejscu dziêkujê kierownictwu i pracownikom urzêdu za rok wytê¿onej pracy. Przez 12 miesiêcy realizowaliœmy wiele inwestycji i organizowaliœmy dla Pañstwa szereg imprez kulturalnych i sportowych.
Szczególnie podziêkowania
nale¿¹ siê Radnym Rady Miasta, którzy staraj¹ siê, by Piotrków Trybunalski by³ miastem dostatnim i bezpiecznym, miastem szczêœliwych ludzi patrz¹cych z optymizmem w
przysz³oœæ.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Miasto przekaza³o dzia³ki pod budowê domów wielorodzinnych (wiêcej na stronie 2)
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MODERNIZACJA CI¥GÓW KOMUNIKACYJNYCH
Przeznaczyliœmy ponad 32 miliony z³otych na piotrkowskie drogi (wiêcej na stronie 4)
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POPRAWA ESTETYKI MIASTA
Posadziliœmy prawie trzy tysi¹ce drzew i krzewów, a miasto
sprz¹ta³o prawie dwustu pracowników interwencyjnych.
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NOWA BIBLIOTEKA MIEJSKA
Wybraliœmy Plac Pofranciszkañski
na lokalizacjê nowej biblioteki (wiêcej na stronie 5)
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¯ycz¹c mi³ej lektury chcia³em równie¿ przekazaæ Pañstwu ciep³e ¿yczenia
œwi¹teczno-noworoczne. Wierzê, ¿e
2008 rok bêdzie dla nas, mieszkañców
Trybunalskiego Grodu lepszy, a nasze
dzieci bêd¹ szczêœliwe i dumne z tego,
¿e s¹ piotrkowianami.
Krzysztof Chojniak
Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
– DOBRE MIEJSCE DLA INWESTYCJI
Pozyskujemy tereny inwestycyjne.
Zielone œwiat³o dla przedsiêbiorców
(wiêcej na stronie 3)
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY
Rozbudowujemy monitoring wizyjny, poprawiamy warunki pracy i nauki osób niepe³nosprawnych (wiêcej na stronie 2)

5

OŒWIATA
Prezydent k³adzie szczególny nacisk na warunki, w jakich kszta³ci
siê nasza m³odzie¿
(wiêcej na stronie 2)
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Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego odda³o do u¿ytku drugi budynek
mieszkalny przy ul. ¯wirki-Gospodarczej. Kolejne osiedle bloków TBS-owskich
wyroœnie niebawem przy ul. Modrzewskiego.

Bêd¹ kolejne mieszkania
W czerwcu br. 24 rodziny odebra³y
klucze do swoich nowych mieszkañ. To
ju¿ drugi blok wielorodzinny wybudowany przez TBS na mini-osiedlu ¯wirki-Gospodarcza. Tym razem budynek
stan¹³ przy ulicy Gospodarczej 2. Blok
zosta³ wykonany “pod klucz”. Znajduj¹
siê tu jedno-, dwu- i trzypokojowe
mieszkania. Jeden lokal na parterze
przystosowany jest dla osoby niepe³nosprawnej z dysfunkcj¹ ruchu. Blok jest
czêœciowo podpiwniczony, ale pomieszczenia piwnic zapewnione zosta³y dla
wszystkich najemców. W piwnicach s¹
równie¿ pomieszczenia ogólnodostêpne - na wózki i rowery, itp.W obu blo-

w³adz miasta. W lutym br. prezydent
podpisa³ akt darowizny dzia³ki przy ul.
Modrzewskiego, któr¹ gmina przekaza³a pod budowê nowych bloków. Dzia³ka ma powierzchniê 1 ha 2273 m3 a jej
wartoœæ zosta³a wyceniona na 981 tys.
920 z³.
Dwa pierwsze budynki TBS na tym
osiedlu stan¹ w przysz³ym roku. Pod
koniec 2008 roku wprowadzi siê do nowych mieszkañ 80 rodzin, a 2-3 miesi¹ce póŸniej zostan¹ oddane kolejne 2 budynki wielorodzinne z 96-ma mieszkaniami. £¹cznie na osiedlu Modrzewskiego powstan¹ 224 mieszkania.
Zmniejsza siê te¿ kolejka oczeku-

Prezydent Krzysztof Chojniak wrêcza klucze lokatorom bloku przy
ul. Gospodarczej.
kach na osiedlu ¯wirki ³¹cznie powsta³o
75 nowych mieszkañ.
Tymczasem TBS ju¿ rozpoczyna
przygotowania do kolejnej budowy.
Nowe bloki niebawem zaczn¹ pojawiaæ
siê w zachodniej czêœci miasta - przy
ulicy Modrzewskiego.
Du¿e wsparcie TBS otrzymuje od

j¹cych na mieszkania socjalne. Przy
ul. Przemys³owej oddano do u¿ytku 20
nowych lokali tymczasowych. Na tej
samej dzia³ce zostanie wybudowany
jeszcze budynek mieszkalny z 24 lokalami socjalnymi, a na ul. Pereca
wyremontujemy kamienicê z 12 lokalami.

W Piotrkowie Trybunalskim przybywa specjalnych miejsc parkingowych dla osób
niepe³nosprawnych. Odpowiednio wydzielone i oznakowane na bia³o “koperty”
powstaj¹ w centrum miasta, w okolicach urzêdów i na osiedlach mieszkaniowych.

Przybywa miejsc parkingowych
dla niepe³nosprawnych
W³adze miasta chc¹ stwarzaæ jak
najlepsze warunki do normalnego ¿ycia
dla osób niepe³nosprawnych, dlatego w
Piotrkowie wci¹¿ przybywa specjalnych
miejsc parkingowych.
Praktycznie ka¿dy projekt nowej drogi przewiduje miejsca postojowe
dla osób niepe³nosprawnych, maj¹ce u³atwiæ dostêp do obiektów u¿ytecznoœci publicznej.
Warto przypomnieæ,
¿e warunkiem pozostawienia pojazdu na miejscu dla osoby niepe³nosprawnej w pasie drogi publicznej jest
umieszczenie za przedni¹ szyb¹ samochodu w widocznym miejscu karty parkingowej albo wylegitymowanie siê
orzeczeniem powiatowego zespo³u do
spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci

lub lekarza orzecznika ZUS.
Organem kontroluj¹cym uprawnia
kierowców do postoju na “kopertach”
jest Stra¿ Miejska. Wprawdzie z roku
na rok coraz wiêcej kierowców przestrzega zasady, to nadal zdarza siê,
¿e miejsce dla osoby
niepe³nosprawnej jest
zajmowane przez kierowcê do tego nieuprawnionego.
W œwietle prawa niestosowanie siê do znaków
i sygna³ów drogowych
stanowi wykroczenie, za
które Stra¿ Miejska mo¿e za³o¿yæ blokadê na ko³a jak równie¿ ukaraæ mandatem. Warto zatem pamiêtaæ, ¿e “koperty” to specjalne miejsca zarezerwowane wy³¹cznie dla osób niepe³nosprawnych.

Piotrków wyró¿niony!
Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii wyró¿ni³o piotrkowski
magistrat. Wyró¿nienie przyznane zosta³o za zaanga¿owanie Urzêdu Miasta w
projekt pt. “Wsparcie regionalnych i lokalnych spo³ecznoœci w przeciwdzia³aniu
narkomanii na poziomie lokalnym”.

W warszawskiej konferencji
uczestniczyli przedstawiciele samorz¹dów z ca³ej Polski, którzy prezentowali wyniki realizacji projektu. Jury
oceniaj¹ce poszczególne samorz¹dy
orzek³o, ¿e nasz magistrat jest jednym
z najlepiej funkcjonuj¹cych urzêdów

w Polsce w dziedzinie pomocy lokalnej spo³ecznoœci w przeciwdzia³aniu
narkomanii. Przedsiêwziêcie realizowane w ramach programu Transitio
Facility 2004 by³o wspó³finansowane
ze œrodków Unii Europejskiej i Rz¹du RP.

Inwestujemy w dzieci i m³odzie¿
Wraz ze zmian¹ Karty Nauczyciela, od 1 stycznia 2005 roku wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków okreœlaj¹ organy prowadz¹ce szko³y. Pierwszy dodatek “za wychowawstwo klasy”
wyp³acany z pieniêdzy gminy zosta³ ustalony na 30 z³otych
Uchwa³¹ Rady Miasta w styczniu
2005 r. Prezydent Krzysztof Chojniak maj¹c na uwadze odpowiedzialnoœæ, która ci¹¿y na pedagogach, postanowi³ sukcesywnie
zwiêkszaæ nak³ady na oœwiatê i
wychowanie. Pierwszym etapem
tego procesu jest podniesienie dodatku “za wychowawstwo klasy”
do kwoty 60 z³otych.
Warto dodaæ, ¿e nie tylko wydajemy pieni¹dze na oœwiatê ale
równie¿ je pozyskujemy. Œrodki
przeznaczany na remonty czy doposa¿enie szkó³. Z bud¿etu Marsza³ka Województwa £ódzkiego
wywalczyliœmy 500 tysiêcy z³otych, m.in. na inwestycje s³u¿¹ce
m³odym mieszkañcom miasta, na
modernizacjê dachu krytej p³ywalni OSiR, remont budynku, który stanowiæ bêdzie zaplecze lodowiska, zakup urz¹dzeñ do si³owni
w Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym OSiR, zakup wyposa¿enia sali odnowy biologicznej na
Stadionie Miejskim “Concordia”
oraz na doposa¿enie 7 szkó³ w
sprzêt sportowy – m.in. pi³ki,
bramki, stroje sportowe, oszczepy, kule, tablice do koszykówki,
zestawy do skoku wzwy¿ i skoku
w dal.

Rada Miasta docenia pracê pracowników oœwiaty. Srebrny medal “Za zas³ugi dla
Piotrkowa Trybunalskiego” otrzyma³a Bo¿ena Nowik, a br¹zowe medale Stanis³awa
Dzimiñska i Zofia Curaj (na zdjêciu).
Wyró¿nienia wrêczy³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Marian B³aszczyñski podczas
uroczystoœci 40 –lecia Szko³y Podstawowej Nr 5.

Przedszkole Samorz¹dowe Nr 20 wymaga³o kapitalnego remontu i przebudowy
wielu instalacji. Prace wykonano w ramach prezydenckiego programu
“Termomodernizacja budynków”. Na zdjêciu Adam Karzewnik wiceprezydent
miasta kontroluje stan robót.

Prawie 6 milionów na modernizacjê placówek oœwiatowych:
Termomodernizacja budynków SP 16 – 2.125.230z³
Termomodernizacja PS 7 – 732.047,16z³.
Remont klatki schodowej w PS 1 – 35.380z³.
Termomodernizacja PS 20 – 594.913z³
Trwa modernizacja budynku SP 8 - Planowany koszt -2,4mln z³.

Zielony Piotrków
W tym roku w naszym mieœcie przyby³o 2500 m2
trawników. Posadziliœmy prawie 3 tysi¹ce drzew
i krzewów. Dzieci ze Szko³y Podstawowej Nr 8
ciesz¹ siê, ¿e wœród 3 tysiêcy nowych drzew jest
te¿ 10 posadzonych przez nie w Parku
im. ks. J.Poniatowskiego.

Wydawca: Urz¹d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Zespó³ Rzecznika Prasowego, Pasa¿ Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, Tel.+ 48 44 732 77 93, Fax: +48 44 732 77 35,
E-mail: rzecznik@piotrkow.pl; www.piotrkow.pl, Redaktorzy: El¿bieta Jarszak i Marta Skórka.
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Czas na lokaln¹ przedsiêbiorczoœæ
Ponad 100 butików, multikino i kawiarnie - za
kilkanaœcie miesiêcy u zbiegu ulic S³owackiego
i Kostromskiej powstanie Galeria Focus Park.
W nowoczesnym centrum handlowo-rozrywkowym pracê mo¿e znaleŸæ oko³o 800 osób.

kino typu multipleks. Prace budowlane, które ju¿ siê rozpoczê³y, maj¹ potrwaæ oko³o 16 miesiêcy.
Wspieranie inicjatyw lokalnych przedsiêbiorców,
tworz¹cych miejsca pracy dla mieszkañców miasta i
zasilaj¹cych swoimi podatkami piotrkowski bud¿et,
jest jednym z wa¿niejszych za³o¿eñ polityki gospodarczej prezydenta miasta. Do tej pory samorz¹d premiowa³y inwestorów zewnêtrznych, lokuj¹cych swoje przedsiêbiorstwa na obrze¿ach miasta – mówi prezydent Krzysztof Chojniak – to dzia³ania wa¿ne, jednak czas dostrzec i wesprzeæ przedsiêbiorców lokalnych.

Przedsiêwziêcie to w kooperacji z brytyjskim deweloperem, firm¹ Parkridge CE Retail zrealizuje piotrkowski Emerson, znany ju¿ w kraju i za granic¹ z inwestycji logistycznej Logistic City. Galeria Focus Park
- centrum handlu i rozrywki o powierzchni 70 000 metrów kwadratowych pomieœci ponad 100 butików oraz

Obiekt, którego nie by³o w naszym mieœcie od dwudziestu lat ju¿ s³u¿y amatorom ³y¿wiarstwa.
W przeddzieñ Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci otwarte zosta³o lodowisko.

Mamy sztuczne lodowisko!
Tej zimy dzieci i m³odzie¿ nie
bêd¹ siê nudziæ. W Parku im. ks. Józefa Poniatowskiego zainstalowano
sztuczne lodowisko. Na tafli mierz¹cej 20x30 metrów jednorazowo mo¿e

œlizgaæ siê do 80 osób. Uroczyste
otwarcie lodowiska mia³o miejsce 10
listopada i by³o elementem obchodów tegorocznego Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci.

Lodowisko czynne jest codziennie w
godzinach od 9:00 do 21:00. Bilet od
9:00 do 14:00 kosztuje: normalny 4 z³,
ulgowy 2 z³, od 15:00 do 21:00 normalny 6 z³, ulgowy 3 z³. (w godzinach

14:00-15:00 przerwa na konserwacjê
obiektu). Do ceny biletu nale¿y doliczyæ
zwrotn¹ kaucjê w wysokoœci 5 z³. Na
miejscu mo¿na wypo¿yczyæ ³y¿wy - 1
godz. 3 z³, 2 godz.- 5 z³.

Jesteœmy
w setce
najbogatszych!
Na 314 gmin miejskich, Piotrków Trybunalski uplasowa³ siê na 94 pozycji - dochody miasta z tytu³u udzia³ów w podatku PIT w przeliczeniu na jednego mieszkañca wynosz¹ 530, 76 z³.
Ranking gmin miejskich i ich dochodów
z podatku PIT przygotowa³ PAP. Z danych
wynika, ¿e Piotrków Trybunalski zaj¹³ 94
miejsce na 314 gmin miejskich. Dochody miasta z tytu³u udzia³ów w podatku PIT w przeliczeniu na jednego mieszkañca wynosz¹ u nas
530, 76 z³.

e-urz¹d@piotrkow.pl
bezp³atna infolinia
0-800-241-251

Pracê znalaz³o
niemal 200 osób
Prace porz¹dkowe przy oczyszczaniu i
utrzymywaniu porz¹dku na chodnikach,
przejœciach dla pieszych, parkingach, oraz
na miejskich terenach zielonych; prace ogrodowe, porz¹dkowe, gospodarcze i remontowo-malarskie na terenie szkó³ i przedszkoli
– to tylko niektóre zadania, realizowane
przez pracowników interwencyjnych, zatrudnionych przez miasto. W tym roku w ramach prac interwencyjnych, organizowanych przez Miejski Zarz¹d Dróg i Komunikacji, pracê znalaz³o 179 osób. Dodatkowe
20 osób zatrudniono w ramach robót publicznych.

Dla bezpieczeñstwa
mieszkañców
Na piotrkowskich ulicach pojawi³y siê
dodatkowe piesze patrole policji. To efekt
decyzji Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka, który przeznaczy³ pieni¹dze na dodatkowe patrole. Miesiêcznie Komenda Miejska Policji otrzymuje z bud¿etu 9 tysiêcy z³otych. Ale to nie jedyne wsparcie udzielane
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa mieszkañców. Policja otrzyma³a te¿ od miasta 3,5 tys.
z³ na zakup specjalnie wyszkolonego psa
oraz 16,5 tys. z³ na nowe mundury. W³adze
miasta zakupi³y te¿ Komendzie specjalistyczny sprzêt - wagê laboratoryjn¹, komputer, drukarkê, skaner, notebook, kserokopiarkê i kamerê na potrzeby sekcji ds. patologii nieletnich.
Jeszcze w tym roku rozbudowany zostanie monitoring wizyjny. Cztery nowe kamery zostan¹ zamontowane w obrêbie Starego
Miasta. System monitoringu bêdzie równie¿
wprowadzony w 5 placówkach oœwiatowych.
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Ulice Sienkiewicza, Próchnika, Krasickiego, Garbarska, Polna, Litewska – to tylko niektóre z d³ugiej listy ulic przeznaczonych do remontu.
Dziêki licznym inwestycjom Piotrków Trybunalski zaczyna byæ postrzegany jako miasto nowoczesne i rozwojowe.

Nowe oblicze Piotrkowa
Piotrkowskie ulice od lat wskazywane by³y przez kierowców, jako jedne z
najbardziej zaniedbanych. W³adze miasta postanowi³y zmieniæ ten stan.
Wczesn¹ wiosn¹ do pracy ruszy³y buldo¿ery i koparki. Kompleksowe remonty, budowy i modernizacje rozpoczê³y
siê w kilku miejscach na raz.
W maju drogowcy przyst¹pili do remontu ulic na osiedlu Wyzwolenia.
- Chcia³bym, aby to zaniedbane od
lat i “zapomniane” osiedle odzyska³o
dawny blask – mówi prezydent
Krzysztof Chojniak, który osobiœcie
sprawdza stan prac na wszystkich remontowanych osiedlach. Nowa nawierzchnia, chodniki i zatoczki parkingowe pojawi³y siê ju¿ na Garbarskiej, Krasickiego i Szmidta. W nastêpnej kolejnoœci remontowane bêd¹
ulice Wyzwolenia, Dzia³kowa i pozosta³y odcinek ulicy Garbarskiej.

Najwiêkszym tegorocznym
zadaniem drogowym jest
remont ulicy Sulejowskiej.
Dziêki przebudowie 1,5 km
drogi i dostosowaniu jej
parametrów technicznych do
standardów europejskich
zmniejsz¹ siê uci¹¿liwoœci
wywo³ane ha³asem,
wibracjami i spalinami.

Remontu doczeka³a siê tak¿e inna
“zapomniana” ulica. Nowa
nawierzchnia, chodniki i parkingi
pojawi³y siê na ulicy Litewskiej.
- Wreszcie ktoœ o nas pomyœla³
– cieszy siê mieszkanka
ul. Litewskiej pani Ilona
– o doprowadzenie naszej ulicy
“do cywilizacji” prosiliœmy od lat.
Zwykle koñczy³o siê tylko na
za³ataniu wiêkszych dziur. Teraz to
ulica z prawdziwego zdarzenia, jak
na Zachodzie – podkreœla.

Trwa przebudowa ulicy Armii
Krajowej, stanowi¹cej fragment
Drogi Krajowej Nr 12, na odcinku
od al. Sikorskiego do ul. Wojska
Polskiego (jezdnia wschodnia).
Prace polegaj¹ na budowie
kanalizacji deszczowej oraz
wykonaniu robót drogowych,
wymianie krawê¿ników, u³o¿enia
warstwy wyrównawczej i
œcieralnej, oraz wymianie
nawierzchni chodników z p³yt
betonowych na kostkê brukow¹.
To kolejna inwestycja, na któr¹
miasto pozyska³o pieni¹dze z
zewn¹trz. W koszcie remontu,
opiewaj¹cym na ponad 2,5
miliona z³otychch a¿ 1,5 miliona
z³otych, to œrodki “z zewn¹trz”.

W lipcu zakoñczy³ siê remont ulicy Sienkiewicza. Gruntowna
przebudowa jednej z g³ównych arterii, ³¹cz¹cej dzielnicê przemys³ow¹
z centrum miasta polega³a na wymianie kanalizacji deszczowej, robotach
drogowych, ziemnych, budowie nawierzchni jezdni, chodników, zatok
autobusowych, nowych miejsc parkingowych, oraz zjazdów do posesji
i robót elektroenergetycznych (m.in. wykonany zosta³ ca³kowity demonta¿
sieci napowietrznej). Remont tej ulicy to doskona³y przyk³ad gospodarnoœci
i umiejêtnoœci pozyskiwania pieniêdzy zewnêtrznych. Miasto wy³o¿y³o na tê
inwestycjê tylko 1 mln 570 tys. z³, pozosta³e 2 mln 900 tys. z³ to pieni¹dze
zewnêtrzne – w tym dotacje unijne.

BOM przyk³adem w Europie
7 listopada w Belgradzie (Serbia)
odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca program EXCHANGE, realizowany w Serbii przez Europejsk¹
Agencjê Odbudowy i Rozwoju. Na
Konferencji, w obecnoœci przedstawicieli Unii Europejskiej oraz w³adz
pañstwowych Serbii zaprezentowano i nagrodzono projekty realizowane przez serbskie gminy.
Spoœród 49 zg³oszonych projektów,
wspólny projekt realizowany przez
gminê ¯agubica i Piotrków Trybunal-

ski otrzyma³ III nagrodê, za zastosowan¹
metodologiê, efektywn¹ realizacjê i osi¹gniête rezultaty.
Przypomnijmy, ¿e w 2005 roku miasto Piotrków Trybunalski zosta³o, jako
miasto - ekspert UE, partnerem gminy
¯agubica w realizacji projektu pt. „Poprawa pracy samorz¹du oraz nawi¹zanie skuteczniejszych relacji pomiêdzy
mieszkañcami a samorz¹dem”. W ramach projektu troje unijnych ekspertów:
Bogdan Munik - Sekretarz Miasta, Renata Karbowniczek - dyrektor Biura Ob-

s³ugi Mieszkañców oraz Jolanta Kopeæ - kierownik Biura Partnerstwa i
Funduszy pomagali Serbom zorganizowaæ w ¯agubicy Biuro Obs³ugi
Mieszkañców. W maju 2006 roku delegacja serbska podczas wizyty studyjnej w Piotrkowie zapozna³a siê szczegó³owo z zasadami funkcjonowania
piotrkowskiego Biura, a ju¿ we wrzeœniu 2006 roku nast¹pi³o uroczyste
otwarcie BOM-u w ¯agubicy.

W sierpniu rozpoczê³o siê kolejne du¿e zadanie inwestycyjne
- budowa ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu Jeziorna I.
Zgodnie z umow¹ w ci¹gu roku maj¹ zostaæ wybudowane ulice:
Sasanek od ul. Liliowej do ul. Zawilców, Rusa³ki od nr 48 do
ul. Œwie¿ej, Œwie¿a od ul. Sasanek do nr 26, ul. Liliowa od
ul. Sasanek do ul. Rusa³ki, ul. Krokusów, ul. Zawilców.
Wykonane bêd¹ ulice wraz z krawê¿nikami, zjazdy do posesji
oraz kanalizacja deszczowa. Zadanie wspó³finansowane bêdzie
ze œrodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej.
Budowa zakoñczy siê we wrzeœniu przysz³ego roku.
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Takiego obiektu jeszcze w Piotrkowie nie by³o! Na Osiedlu Wierzeje trwaj¹ prace przy budowie
pierwszego w naszym mieœcie boiska ze sztuczn¹ traw¹. Ta “trawa” to specjalne syntetyczne
w³ókno, które musi spe³niaæ certyfikaty FIFA. Pod³o¿e jest trwa³e i trudne do zniszczenia.

Boisko sportowe na Wierzejach
Do 4 grudnia zwyciêzca przetargu firma ze Szczecina - ma wykonaæ p³ytê
boiska, ogrodzenie i utwardzenie terenu. Koszt inwestycji to prawie 650 ty-

nych projektów. Na budowê w ramach ministerialnego programu “Blisko Boisko”
miasto otrzyma³o dofinansowanie w
wysokoœci 300 tys. z³ (w tym 100 tys. z³

nicy mog¹ rozpocz¹æ rozgrywki!
Miejsce budowy boiska ze sztuczn¹
traw¹ wybrane zosta³o po dok³adnych
analizach terenu. W grê wchodzi³y

siêcy z³otych, ale a¿ niemal po³owa pochodzi ze œrodków zewnêtrznych.
-Pojawi³a siê mo¿liwoœæ pozyskania
pieniêdzy z Ministerstwa Sportu i miasto natychmiast podjê³o decyzjê o wszczêciu procedury - mówi wiceprezydent
Andrzej Kacperek. -Przy rozstrzygniêciu konkursu okaza³o siê, ¿e nasz wniosek by³ perfekcyjnie przygotowany. Ministerstwo Sportu wybra³o Piotrków
Trybunalski spoœród kilkuset zg³oszo-

ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej oraz 200 tys. z³ ze œrodków PZU
S.A. i PZU ¯ycie S.A.).
Pejza¿ na placu budowy zmienia siê
z dnia na dzieñ. Jeszcze kilka tygodni
temu teren porasta³y chwasty. Dziœ
przysz³e boisko jest ju¿ przygotowane
do inwestycji, niebawem pojawi siê
nawierzchnia z 5-centymetrowej trawy
syntetycznej. PóŸniej ju¿ tylko linie,
bramki, ogrodzenie i...pierwsi zawod-

jeszcze inne lokalizacje, ale w³adze
miasta zdecydowa³y, ¿e boisko bêdzie
na Wierzejach. Przez wiele lat osiedle to by³o niedoinwestowane, brakowa³o obiektów sportowych, czy choæby miejsc do czynnego wypoczynku.
Obiekt bêdzie mia³ wymiary
64x34m. Na boisku na sta³e zamontowane bêd¹ bramki aluminiowe do pi³ki
no¿nej o wymiarach 500x200 z certyfikatem bezpieczeñstwa.

Nowy plac zabaw
To ju¿ nastêpne i nie ostatnie miejsce
do zabawy dla dzieci w naszym mieœcie,
a jednoczeœnie kolejna inwestycja, loka-

lizowana na terenie zabytkowego parku.
Na placu zabaw w Parku im. ks. J. Poniatowskiego najm³odsi piotrkowianie
maj¹ do dyspozycji: dwie piaskownice
o wymiarach 3m x 3 m, cztery huœtaw-

w w w. p i o t r k o w. p l
Miasto zaprasza inwestorów
Urz¹d Miasta prowadzi bazê ofert
inwestycyjnych - zabudowanych i
niezabudowanych nieruchomoœci
gminnych oraz prywatnych. Oferty
dostêpne s¹ na stronie internetowej

www.portal.piotrkow.pl/_oferty/
Wszyscy zainteresowani posiadaj¹cy nieruchomoœæ do sprzeda¿y,
dzier¿awy, najmu mog¹ zg³osiæ j¹
do bazy ofert inwestycyjnych.

Wniosek do pobrania na stronie www.piotrkow.pl. Wype³niony wniosek
nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Miasta ul. Szkolna 28, pok. 44. Dodatkowe informacje: e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl, tel 044 732 18 75

ki, trzy zje¿d¿alnie, 3-elementowy zestaw drabinkowy, porêcze równoleg³e,
drabinkê przeplatan¹ i dr¹¿ek trójramienny. Na terenie placu ustawiono te¿ dwa
drewniane sto³y i trzy ³awki. Koszt budowy nowego placu zabaw zamkn¹³ siê
w kwocie 83.569,00 z³.

Biblioteka coraz bli¿ej!
Przestrzenna czytelnia, nowoczesna
wypo¿yczalnia, sale konferencyjne i
dydaktyczne, k¹cik dla dzieci – te marzenia o nowoczesnej bibliotece nabieraj¹ realnych kszta³tów.
O wybudowaniu nowej biblioteki
w Piotrkowie Trybunalskim mówi
siê od kilku lat. Jednak dopiero teraz doczekaliœmy siê konkretnych
dzia³añ – mówi Barbara Pol dyrektor Biblioteki.
8 listopada br. prezydent miasta
Krzysztof Chojniak podpisa³ z Prezesem
Zarz¹du Jerzym Kornackim z warszawskiego Biura Projektów Budownictwa
Ogólnego “Budopol” umowê dotycz¹c¹
wykonania projektu nowej biblioteki.

daæ barek kawowy. Budynek wyposa¿ony bêdzie w nowoczesne media takie
jak sieæ komputerowa, czy elektroniczny dostêp do zbiorów.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Micha³ Ujazdowski zaakceptowa³ prezydencki wniosek
pod nazw¹ “Budowa nowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim – dokumentacja projektowa
– etap I” i przyzna³ w ramach programu operacyjnego “Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” dotacjê w wysokoœci 80 tys.z³. Pozyskanie tych œrodków by³o mo¿liwe
dziêki wiedzy i wytê¿onej pracy piotrkowskich urzêdników. Wieloletni Pro-

Biblioteka powstanie na Placu Pofrañciszkañskm, nieopodal obecnej siedziby biblioteki.
Podstawow¹ funkcj¹ projektowanego budynku jest gromadzenie i udostêpnianie zbiorów czytelnikom. Biblioteka
powinna równie¿ spe³niaæ funkcjê wystawiennicz¹, konferencyjn¹ czy posia-

gram Inwestycyjny zak³ada do roku
2011 wydatkowanie na budowê nowej bibliotek 15 mln z³. Ponad 80%
œrodków pochodziæ bêdzie z zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania, takich jak ministerialne programy operacyjne oraz fundusze Unii Europejskiej.

W tym roku obchodzimy 10-lecie partnerstwa Piotrkowa Trybunalskiego i Równego na Ukrainie.
W Równem zagra³a Piotrkowska Orkiestra Kameralna i zespó³ Amnezja.

Piotrkowianie w Równem
W sierpniu br. przedstawiciele piotrkowskiego grodu uczestniczyli w obchodach Dni Miasta Równe. W³adze-

naszego miasta reprezentowane by³y
przez Andrzeja Kacperka – wiceprezydenta, Andrzeja Pola – prezesa MZGK

Na zdjêciu: piotrkowska grupa Amnezja.

inicjatora podpisania umowy partnerskiej oraz Piotra Masiarka – radnego.
Delegacji towarzyszy³ znany piotrkowski zespó³ muzyczny “Amnezja” w sk³adzie: Igor Æwiek – gitara, Bartosz
Æwiek – bass, Dawid Nowak – perkusja, Ernest Staniaszek – wokal. Zespó³
podczas koncertów dla mieszkañców
Równego zaprezentowa³ swoje najbardziej znane utwory.
Kolejn¹ okazj¹ do zacieœnienia
wspó³pracy obu miast by³o Partnerskie
Muzykowanie w Piotrkowie Trybunalskim i wrzeœniowy wyjazd do Równego Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej. Zaproszenie do wspólnych koncertów Orkiestra otrzyma³a od w³adz miasta Równe oraz od dyrekcji tamtejszej
Szko³y Muzycznej. Program koncertów obejmowa³ utwory G.F.Händla,
W.A.Mozarta, C. Saint-Saëns, M.Skorina, W.Kilara. Wspólne muzykowanie
pedagogów i uczniów szkó³ muzycznych z miast partnerskich ma ju¿ wieloletni¹ tradycjê.
Równe to stolica jednego
z obwodów ukraiñskich – Obwodu Równieñskiego. Pocz¹tki
miasta datuje siê na lata 80-te
XIII wieku, obecnie mieszka
w nim ok. 250 tys. osób.
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Wiêcej unijnych pieniêdzy na rewitalizacjê Starówki
Miasto otrzyma³o dodatkowe
1,8 mln z³ na rewitalizacjê Starówki
(oprócz 16.380.000 z³. na Trakt Wielu
Kultur). Decyzjê o przekazaniu dodatkowych pieniêdzy na remont Starego Miasta podj¹³ wiosn¹ tego roku
Zarz¹d Województwa £ódzkiego.

- Projekt ten ma doœæ d³ug¹ historiê
ale potwierdza przekonanie, ¿e zawsze
warto walczyæ do koñca.
Przedsiêwziêcie obejmuj¹ce: wymianê nawierzchni na pl. Koœciuszki,
pl. Niepodleg³oœci, ulicach Sieradzkiej,

Szewskiej, Rycerskiej, Grodzkiej; budowê kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wymianiê oœwietlenia, ³awek, koszy i urz¹dzenie zieleni musi byæ zakoñczone do czerwca 2008 roku. Jest
to zwi¹zane z koniecznoœci¹ wydatko-

Stan budynków na terenie Starego Miasta ocenia komisja pod kierunkiem
wiceprezydenta Adama Karzewnika (pierwszy od prawej)

wania i rozliczenia pieniêdzy pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w³aœnie do czerwca przysz³ego roku.

- Zdaje sobie sprawê, ¿e tempo
prac bêdzie zawrotne – mówi Prezydent Krzysztof Chojniak - jednak
zmiana wizerunku centrum miasta
i wykorzystanie œrodków unijnych
ma dla mnie najwy¿szy priorytet.

10 paŸdziernika br. Wicemarsza³ek Województwa £ódzkiego Stanis³aw Witaszczyk, Prezydent
Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak i Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa £ódzkiego
Marek Mazur symbolicznie wbili ³opaty, rozpoczynaj¹c w ten sposób rewitalizacjê Starówki.

KONCERTOWE LATO

Czerwcowym wystêpem w Parku
im. ks. Józefa Poniatowskiego Piotrkowska Orkiestra Kameralna rozpoczê³a cykl letnich koncertów i przedstawieñ
organizowanych dla mieszkañców naszego miasta. Piotrkowianie mieli mo¿-

liwoœæ pos³uchania nie tylko muzyki
klasycznej, ale tak¿e jazzu, bluesa i gospel. Pierwszy raz koncerty organizowane by³y w ró¿nych dzielnicach miasta.
Oprócz Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej zaprezentowa³y siê m.in. HAPPY

JAZZ BAND, METANOIA p.JP2,
CREE, a w najwiêkszym z koncertów,
który odby³ siê w amfiteatrze, wyst¹pili
artyœci Teatru Wielkiego w £odzi. Równie¿ w przysz³ym roku mo¿emy spodziewaæ siê tego typu dzia³añ kulturalnych.

Tu powstanie teatr
Rozpoczyna siê remont budynków
Miejskiego Oœrodka Kultury. 30 paŸdziernika Janusz Korczak-Zió³kowski
kierownik Referatu Architektury wyda³
decyzjê zatwierdzaj¹c¹ projekt budowlany i udzielaj¹c¹ pozwolenia na przebudowê i remont.
Prace obejm¹ budynek g³ówny przy
Al. 3 Maja 12 oraz budynki oficynowe
(obecnie o funkcji mieszkalno – administracyjnej i gospodarczej) usytuowane przy al. 3 Maja 14. Wydanie decyzji
zakoñczy³o 3-miesiêczny okres bardzo
wytê¿onej pracy zwi¹zanej z wykonaniem i uzgodnieniami projektów, m.in.
z Kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków, Komendantem Wojewódzkiej
Stra¿y Po¿arnej, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – razem by³o to 6
projektów w poszczególnych bran¿ach.
Remont jest pocz¹tkiem inwestycji
pn.” Utworzenie Europejskich Scen Teatru im . Stefana Jaracza w Województwie £ódzkim”. Jest to jeden z priory-

tetów prezydenckiego programu “Nasze Miasto – Nasza Przysz³oœæ”.
Prace budowlane obejm¹ miêdzy innymi: wymianê instalacji wodno-kanalizacyjnych, przeciwpo¿arowych i centralnego ogrzewania. Wybudowana bêdzie te¿ nowa instalacja wentylacyjna,
a ca³kowicie przebudowane zostan¹ scena i garderoba. Jednoczeœnie – dziêki
œrodkom finansowym przekazanym
z bud¿etu miasta – trwaj¹ roboty budowlane zwi¹zane z remontem i przebudow¹ dachów na budynku g³ównym
i na oficynie MOK przy Al. 3 maja 12.
Remont dachu zosta³ wykonany w sam¹
porê, gdy¿ sklepienie sali widowiskowej wykonane przed stu laty – zgodnie
ze stosowanymi wówczas metodami –
wymaga³o natychmiastowego wzmocnienia i nowego pokrycia.
Remont budynków MOK bêdzie
trwa³ do po³owy przysz³ego roku. Szacunkowy koszt to oko³o 8 mln z³. brutto (finansowany z trzech Ÿróde³ s¹ to
œrodki unijne Urzêdu Marsza³kowskigo i Urzêdu Miasta.
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Za dziesiêæ lat bêdziemy obchodziæ
800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego.
Miasto rozpoczê³o przygotowania do obchodów.
Jarmark Trybunalski
Sprzedawcy oferowali wyroby regionalne, goœcie z miast partnerskich czêstowali gulaszem, czorb¹ i pierogami,
a piotrkowianie…tañczyli na starówce.
Tak pokrótce mo¿na podsumowaæ Jarmark Trybunalski, imprezê, która po d³ugiej nieobecnoœci znów pojawi³a siê na
piotrkowskim rynku. Na starówce jak za
dawnych lat stanê³y kolorowe stragany
z wyrobami rêkodzielniczymi, regionalnymi pami¹tkami, ekologiczn¹ ¿ywnoœci¹ oraz przedmiotami codziennego
u¿ytku. Zwiedzaj¹cy mieli te¿ mo¿liwoœæ
obejrzenia i zakupu prac piotrkowskich
artystów. Nie przeszkodzi³a nawet aura
– mimo zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu Jarmark Trybunalski przyci¹gn¹³ wielu zwiedzaj¹cych, a wystêpy
kapel podwórkowych sprawi³y, ¿e impreza przebiega³a œpiewaj¹co i… tanecznie.
Nie zabrak³o konkursów z nagrodami,
piosenek biesiadnych oraz wspólnych
tañców. - Doskona³y pomys³ – mówi³

uczestnik tanecznego korowodu, który
wraz z rodzin¹ uczestniczy³ w Jarmarku. – Dobrze, ¿e powrócono do pomys³u tego typu imprezy. Ostatnie takie jarmarki pamiêtam z dzieciñstwa i cieszê
siê, ¿e znów coœ takiego zorganizowano
w naszym mieœcie.
W Jarmarku Trybunalskim uczestniczy³y tak¿e delegacje miast partnerskich, które na stoiskach oferowa³y
swoje regionalne potrawy, m.in. wêgierski gulasz, serbsk¹ czorbê i szwabskie
pierogi ze szpinakiem.
- Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku zainteresowanie Jarmarkiem Trybunalskim bêdzie jeszcze wiêksze, a impreza na sta³e ju¿ wpisze siê w piotrkowski
kalendarz – mówi Aldona Przybylska,
kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji. – Swoje jarmarki ma wiele miast
w Polsce. Dlatego reaktywowaliœmy
imprezê, a jubileusz 790-lecia miasta sta³
siê ku temu doskona³¹ okazj¹.

Nagroda 800-lecia
Piotrkowa Trybunalskiego

Zygmunt August w Piotrkowie
Widowisko historyczne “Zygmunt
August w Piotrkowie. Sejm 1565 roku –
próba naprawy Rzeczypospolitej” by³o
najciekawszym akcentem tegorocznych
przygotowañ do 800-lecia miasta. Scenariusz do widowiska z udzia³em znanych polskich aktorów napisa³ piotrkowianin Krzysztof Urzêdowski, historyk
i archiwista, który wiele godzin spêdzi³
nad „Dyariuszem Sejmu Piotrkowskiego Roku Pañskiego 1565”. - Obrady Sej-

mu trwa³y wtedy wiele miesiêcy, pos³ów
powo³ywano na konkretne obrady - wyjaœnia Urzêdowski - W Piotrkowie 452
lata temu podjêto wiele ustaw, które
wówczas nazywane by³y konstytucjami.
W rolê króla wcieli³ siê Jerzy Zelnik,
u boku którego wyst¹pili Marek Siudym,
Zygmunt Malanowicz, W³odzimierz
Adamski, Piotr Krukowski i Sambor
Czarnota. Oprócz wielu statystów zobaczyliœmy równie¿ prezydenta miasta

Krzysztofa Chojniaka, który zagra³...burmistrza Piotrkowa: - To by³o nowe wyzwanie dla mnie. Nigdy wczeœniej nie
wystêpowa³em na scenie – mówi prezydent. W ³awach sejmowych zobaczyliœmy równie¿ Marka Mazura, przewodnicz¹cego Sejmiku Województwa £ódzkiego, który nie kry³ radoœci z zaproszenia do inscenizacji: - Jako piotrkowianin bardzo siê ucieszy³em, ¿e mog³em
wzi¹æ udzia³ w takim przedsiêwziêciu.

Organizacje i stowarzyszenia, które
w sposób szczególny wyró¿niaj¹ siê
dzia³alnoœci¹ na rzecz dobra innych,
wspieraj¹ osoby potrzebuj¹ce pomocy,
inicjuj¹ ciekawe, wartoœciowe dzia³ania
kulturalne, artystyczne, edukacyjne
i sportowe oraz promuj¹ Piotrków Trybunalski w kraju i za granic¹ maja szansê na Nagrodê 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. W przyznaniu Nagrody
ustanowionej przez prezydenta Krzysztofa Chojniaka, brane s¹ pod uwagê tylko te organizacje, które zosta³y zg³oszone przez osoby fizyczne, organizacje
spo³eczne i instytucje. W bie¿¹cym
roku wyró¿nienie przyznane zosta³o po
raz pierwszy.
Opieraj¹c siê na opinii Komisji ds.
Nagrody Prezydent zdecydowa³, ¿e

w tym roku otrzymaj¹ j¹ dwie organizacje. Pierwsza z nich to REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA, która
otrzyma³a to wyró¿nienie za pomoc
okazywan¹ dzieciom z rodzin ubogich
i zagro¿onych patologi¹, za wspieranie
œwietlic œrodowiskowych na terenie
miasta oraz za szereg inicjatyw na rzecz
gospodarczego i spo³ecznego rozwoju
Piotrkowa Trybunalskiego.
Drug¹ uhonorowan¹ przez Prezydenta organizacj¹ jest stowarzyszenie UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU za
wprowadzenie w naszym mieœcie nowej, oryginalnej formu³y spêdzania wolnego czasu przez osoby, których aktywnoœæ zawodowa koñczy siê, a zapotrzebowanie na realizacjê osobistych i spo³ecznych aspiracji jest wci¹¿ wysokie.

Seria wydawnicza Biblioteka 800
Ukaza³a siê kolejna pozycja z serii wydawniczej “Biblioteka Piotrków 800”. Pi¹ta ju¿ ksi¹¿ka z tego cyklu to
publikacja Aleksego Piasty
“Piotrków Trybunalski w latach pierwszej wojny œwiatowej”. “Piotrków Trybunalski
w latach pierwszej wojny
œwiatowej” ukazuje w pe³ni
¿ycie naszego miasta w jednym z najbardziej znacz¹cych
okresów w jego dziejach.
W ramach serii „Biblioteka- Piotrków 800” ukaza³y
siê:
1. Z. Bartczak. Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieje.
Wychowankowie. Absolwenci.
2. T. Nowakowski. Piotrków w dziejach Polskiego
Parlamentaryzmu.
3.W.Saciñski. Piotrkowski
Hufiec ZHP 1945-2005.
4. J. Kisson-Jaszczyñski.
Kiedy siê wype³ni³y dni...
Piotrkowianie - bohaterowie
II wojny œwiatowej.

Autor podpisuj¹cy swoj¹ ksi¹¿kê
Jerzemu Kisson-Jaszczyñskiemu
podczas promocji na Zamku
Królewskim w paŸdzierniku br.
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Andrzej Kacperek

Adam Karzewnik

I zastêpca Prezydenta Miasta

II zastêpca Prezydenta Miasta

Krzysztof Chojniak
Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego

Rada Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Wies³awa £uczak

Bogdan Munik
Sekretarz Miasta

Skarbnik Miasta

Adam Gaik
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta

Marian B³aszczyñski
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta

Bronis³aw Brylski

Jan Dziemdziora

Pawe³ Ciszewski

Marek Konieczko

Mariusz Staszek

Karol Szokalski

Andrzej Czapla

Rafa³ Czajka

Magdalena
Kwieciñska

Piotr Masiarek
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta

Pawe³ Machera

Monika Tera

Pawe³ Szczeœniak
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta

Beata Dudziñska

Konrad Czy¿yñski

Karol Sima

Jadwiga Wójcik

Tomasz Sokalski

Pawe³ Za³oga

Tomasz Stasiak

Ewa Zió³kowska

Jesteœmy do Pañstwa dyspozycji - www.rada.piotrkow.pl

