Nasz Piotrków

Szanowni Pañstwo
Drodzy Piotrkowianie
Oddajê w Pañstwa rêce kolejny numer gazety,
podsumowuj¹cej miniony rok pracy piotrkowskiego samorz¹du. Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ mogê
powiedzieæ, ¿e dla miasta by³ to rok du¿ych inwestycji i kolejnych zmian na lepsze. Nowa hala sportowa przy ZSP Nr 4 na ul. Sienkiewicza 10/12, wybudowane od podstaw schronisko dla zwierz¹t, czy
modernizacja stadionu miejskiego – to inwestycje,
na które nasze miasto czeka³o latami. Do tego nale¿y dodaæ kilkadziesi¹t wyremontowanych ulic,
remonty kamienic, nowe mieszkania komunalne
w budynku przy ul. Pereca, œcie¿ki rowerowe, now¹
fontannê miejsk¹ na ul. S³owackiego, czy boiska
i place zabaw. Wszystko to powstaje z myœl¹
o mieszkañcach miasta – z tych ulic korzystamy
przecie¿ codziennie jad¹c do pracy, na nowych
obiektach sportowych æwicz¹ nasze dzieci, a œcie¿kami rowerowymi mo¿emy jechaæ z ca³¹ rodzin¹
na przeja¿d¿kê rowerow¹. W minionym roku rozpoczêliœmy te¿ prace przy realizacji najwiêkszej
piotrkowskiej inwestycji – modernizacji oczyszczalni œcieków. Choæ jest to najdro¿sza i najbardziej pracoch³onna inwestycja w historii piotrkowskiego samorz¹du (ca³kowity koszt opiewa na niemal 276 mln z³.), to efekty prac dla mieszkañców
bêd¹ ma³o widoczne. Trudno bowiem pokazaæ kilometry rur kanalizacyjnych i wodnych, nowe przy³¹cza, przebudowane kolektory, czy nawet ca³kowicie wymienione urz¹dzenia do oczyszczania œcieków i poprawiania jakoœci wody. Efekty modernizacji oczyszczalni zaczniemy odczuwaæ jednak
wszyscy – na terenie miasta wybudowane zostanie
niemal 40 km nowych sieci wodnych i kanalizacyjnych, powstanie 121 nowych przy³¹czy wodoci¹gowych, a dodatkowo 1500 osób uzyska dostêp
do kanalizacji sanitarnej. Ju¿ dziœ z nowych wodoci¹gów i kanalizacji mog¹ korzystaæ mieszkañcy
ulic Roosevelta, Zawodzie, Orlej, Zalesickiej,
Przedmiejskiej, Okulickiego, Przemys³owej, Karolinowskiej, 18 Stycznia, Wroniej, ¯elaznej i Dmowskiego. Mówi¹c o modernizacji oczyszczalni nie
sposób nie wspomnieæ o dofinansowaniu, które
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otrzymaliœmy z pieniêdzy unijnych. Dziêki owocnej pracy zespo³u, którym kierujê, pozyskaliœmy
na modernizacjê oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, budowê nowych wodoci¹gów
i kanalizacji - niemal 160 mln z³! To
ogromna kwota, ale nie jedyna, zasilaj¹ca w ostatnich latach piotrkowskie inwestycje. Warto wymieniæ jeszcze
ponad 16 milionów z³otych na odnowienie starej czêœci miasta: na
modernizacjê ulic od dworca PKP
do Biblioteki Miejskiej, wyremontowanie zabytkowych uliczek Starówki i odrestaurowanie kilku budynków w ramach projektu “Trakt
Wielu Kultur”. Dziœ nie powstydzimy siê ju¿ Rynku Trybunalskiego,
który coraz liczniej odwiedzaj¹ nie
tylko mieszkañcy, ale i turyœci. Dla
tych ostatnich mamy te¿ propozycjê profesjonalnej obs³ugi w Centrum Informacji Turystycznej, które uruchomiliœmy
w budynku przy ul. Starowarszawskiej/Zamurowej.Mówi¹c o pieni¹dzach zewnêtrznych, chcê
podkreœliæ, ¿e w okresie dofinansowania 2007-2010
zdobyliœmy ok. 220 mln z³! W przeliczeniu na jednego mieszkañca jest to 2 tys. 819 z³. Jak wydajemy te pieni¹dze i jakie obiekty ju¿ powsta³y? – o
tym przeczytaj¹ Pañstwo w dalszej czêœci gazety.
Pieni¹dze zewnêtrzne, po które odwa¿nie siêgamy
– to jednak nie tylko œrodki unijne. Spora ich czêœæ,
która zasili³a w ostatnim czasie miejsk¹ kasê, pochodzi ze œrodków krajowych. S¹ to m. in. pieni¹dze z tzw. “schetynówek”, z Ministerstw: Infrastruktury, Edukacji, czy Kultury. Dziêki nim uda³o nam
siê przeprowadziæ gruntowne przebudowy wielu
newralgicznych ulic w mieœcie: m. in. Karolinowskiej, Rolniczej, Zalesickiej, czy Jerozolimskiej.
Szanowni Pañstwo
W ostatnich latach, wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych, zmieni³y obli-
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przedsiêbiorcy znajd¹ wszystkie potrzebne informacje, dokumenty i profesjonalnych doradców.
Wprowadzone w urzêdzie usprawnienia w obs³udze mieszkañców zosta³y zauwa¿one przez piotrkowian, przez ogólnopolskie instytucje badaj¹ce
funkcjonowanie urzêdów, a tak¿e przez prasê. Nasze miasto otrzyma³o wiele wyró¿nieñ. Piszemy o
nich na kolejnych stronach gazety.

cze równie¿ samorz¹dy. Piotrków Trybunalski jest
tego najlepszym przyk³adem. Dziœ przychodz¹c do
magistratu nie musimy staæ w kolejkach, ani chodziæ po pokojach w poszukiwaniu urzêdnika, który bêdzie za³atwia³ nasz¹ sprawê. Dziêki informatyzacji Urzêdu Miasta i wprowadzaniu wci¹¿ nowych usprawnieñ w obs³udze klientów, piotrkowianie mog¹ za³atwiæ wiele spraw, nie wychodz¹c
z domu – przy pomocy komputera. Za³atwiaj¹c
sprawy w Urzêdzie, bêd¹ Pañstwo sprawnie obs³u¿eni przez naszych pracowników w Biurze Obs³ugi Mieszkañców. Wprowadziliœmy te¿ specjalne
udogodnienia dla osób niepe³nosprawnych, starszych i chorych. Piotrkowianie, którzy z przyczyn
zdrowotnych nie mog¹ osobiœcie zg³osiæ siê do
urzêdu, zostan¹ obs³u¿eni przez pracownika magistratu w domu. W piotrkowskim Urzêdzie Miasta w sposób szczególny dbamy te¿ o inwestorów.
To w³aœnie z myœl¹ o przysz³ych pracodawcach,
którzy stworz¹ tu kolejne miejsca pracy, powsta³a
komórka, zajmuj¹ca siê obs³ug¹ inwestorów. Tam

Drodzy Piotrkowianie
W³aœnie witamy kolejny rok. Jednak dla samorz¹du nie ma podzia³u na okres “do stycznia” i “od
stycznia”. Zadania realizuje siê w sposób ci¹g³y,
dlatego ju¿ dziœ mogê powiedzieæ, jakich inwestycji mog¹ Pañstwo oczekiwaæ. Wraz z wiosn¹ rozpoczn¹ siê dalsze prace przy budowie nowych wodoci¹gów i kanalizacji, m.in. w ulicach: Twardos³awickiej, S³owackiego, Kasztelañskiej, Gêsiej
i Mickiewicza. Na skrzy¿owaniach: Wolborska,
Wierzejska, Wyzwolenia oraz Przedborska, Œl¹ska,
Krakowskie Przedmieœcie i ¯eromskiego powstan¹
nowe ronda, które zdecydowanie poprawi¹ bezpieczeñstwo kierowców. Rozpoczniemy te¿ przebudowê Placu Czarnieckiego i kolejnych uliczek Starego Miasta: Konarskiego, Pijarskiej, £aziennejMokrej i Krakowskiego Przedmieœcia.
Wiosn¹ wznowione zostan¹ prace przy modernizacji ul. S³owackiego, które zakoñcz¹ siê jesieni¹ 2011 roku. Dziêki owocnej wspó³pracy samorz¹du z innymi instytucjami i przedsiêbiorcami
odzyskuj¹ blask stare obiekty, np. kamienice, czy
zabytkowy dworzec PKP. Efekty tych prac bêd¹
mogli Pañstwo obserwowaæ ju¿ za kilka miesiêcy.
Wymieni³em tylko niektóre zadania, nad którymi obecnie pracujê z zespo³em in¿ynierów i architektów. Chcemy, aby Piotrków Trybunalski nadal
prê¿nie siê rozwija³, by by³ miastem dostatnim
i bezpiecznym, miastem szczêœliwych ludzi patrz¹cych z optymizmem w przysz³oœæ.
Z okazji Nowego Roku ¿yczê Pañstwu, by by³ to
rok dobry i szczêœliwy, by przyniós³ wiele satysfakcji ze spe³nionych zamierzeñ – zarówno osobistych,
jak i zawodowych. Ka¿demu z Pañstwa, ka¿dej piotrkowskiej rodzinie ¿yczê, by ten rok przyniós³ ze sob¹
wiele dobrych dni i pomyœlnych zdarzeñ, by Wasze
domy by³y pe³ne mi³oœci, spokoju i radoœci.
Prezydent Miasta

2

Nasz Piotrków

grudzieñ 2010

O¿ywiamy Starówkê i Podzamcze
“Areszt” - tak bêdzie nazywa³o siê nowe centrum handlowo-us³ugowe, które powstaje w miejscu dawnego aresztu œledczego przy ul. Wojska
Polskiego. Po kilku latach oczekiwañ, nieruchomoœci¹ zainteresowali siê inwestorzy z Karkowa,
którzy postanowili zmieniæ przygnêbiaj¹ce budynki w nowoczesn¹, têtni¹c¹ ¿yciem galeriê. Prace

us³ugowo-biurowych.
Znajd¹ siê tutaj m.in.: sklep spo¿ywczy, kawiarnie, sklepy odzie¿owe, drogeria, apteka, us³ugi
medyczne i finansowo-bankowe. O tym, jakim
zainteresowaniem cieszy siê nowa inwestycja na
Startym Mieœcie œwiadczy fakt, ¿e jeszcze nie
wylano fundamentów, a ju¿ wynajête zosta³o 50%

Na zdjêciu inwestorzy Micha³ Obarzanowski i Rados³aw
G³odek na placu budowy w towarzystwie pr
ezydenta
prezydenta
Krzysztofa Chojniaka.
posuwaj¹ siê bardzo sprawnie. W kwietniu rozpoczê³a siê rozbiórka budynków wzd³u¿ ulicy Rycerskiej i Wojska Polskiego, a ju¿ we wrzeœniu
wylewano fundamenty pod nowe obiekty. Centrum
handlowe “Areszt” bêdzie sk³ada³o siê z budynku
us³ugowo- handlowego z dwupoziomowym parkingiem zamkniêtym na ok. 70 samochodów oraz
z kompleksu budynków mieszkalno-handlowo-

powierzchni handlowej. Koszt inwestycji to ok.
18 mln. z³. Prace maj¹ zakoñczyæ siê w I kwartale
2011 roku. W³aœcicielem nieruchomoœci oraz inwestorem przedsiêwziêcia s¹ krakowskie firmy:
Areszt Piotrków sp. z o.o. i G2o sp. z o.o.
Budowa centrum “Areszt” zapewne podniesie
wartoœæ nieruchomoœci na terenie Starego Miasta,

Trybunalskiego odwiedzi zainteresowanego w umówionym
dniu i o umówionej godzinie. Do domu zostan¹ tak¿e dostarczone gotowe dokumenty np. dowód osobisty czy dowód rejestracyjny. Jest to kolejna us³uga piotrkowskiego magistratu. Ju¿ od roku mo¿na rezerwowaæ kolejkê do konkretnego stanowiska w wybranym dniu i godzinie za poœrednictwem Internetu. Aby skorzystaæ z
tej us³ugi, nale¿y wejœæ na stronê www.bom.piotrkow.pl, wybraæ zak³adkê “Rezerwacja terminu obs³ugi” i przejœæ do konkretnego stanowiska.

i Zamkowej 7/, a druga przy ul. Starowarszawskiej
16. Na terenie wystawionym do sprzeda¿y dopuszcza siê budownictwo mieszkaniowe i us³ugi. Inwestycje prowadzone przez miasto, jak i przez prywatnych przedsiêbiorców w obrêbie Starówki i
“Podzamcza” powoduj¹, ¿e teren ten z zaniedbanej czêœci miasta przekszta³ca siê powoli w atrakcyjn¹ dzielnicê. We wrzeœniu rozpocz¹³ siê remont

Orzekaj¹
w nowej siedzibie
Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci ma now¹ siedzibê. 21 wrzeœnia oficjalnie
otwarty zosta³ lokal w budynku poradni przy ul.
Dmowskiego 47. Powo³any 1.09.1997 r. Zespó³
przez dwa lata dzia³a³ jako jednostka wojewódzka. Obecnie obs³uguje tylko mieszkañców miasta.
Rocznie komisja wydaje ok. 2600 orzeczeñ o niepe³nosprawnoœci (osobom do 16 r.¿.) i o stopniu
niepe³nosprawnoœci (osobom powy¿ej 16 r.¿.). Do
tej pory Zespó³ mieœci³ siê w lokalach wynajmowanych, które w wiêkszoœci nie spe³nia³y wymagañ okreœlonych dla zespo³ów orzekaj¹cych. W
styczniu b.r. prezydent wskaza³ lokal docelowy w
obiekcie gminy, w którym przeprowadzono kapitalny remont i adaptacjê pomieszczeñ dla potrzeb
osób niepe³nosprawnych. Na remont wydano 133
tys. z³otych.

Przygotowani
do obs³ugi turystów

Dom dla dzieci z Pogotowia Opiekuñczego
Pierwsze w historii Piotrkowa Trybunalskiego
mieszkanie dla wychowanków Pogotowia Opiekuñczego oddano w marcu. Mieszkanie ma 64 m2, mieœci siê przy al. 3 Maja i bêdzie samodzielnym lokum
dla wkraczaj¹cych w doros³e ¿ycie dziewcz¹t z piotr-

elewacji i dachu kamienicy przy Rynku Trybunalskim 2 nastêpnie rozbiórka oficyn w podwórku.
Kilka tygodni wczeœniej zakoñczono prace remontowe elewacji budynku przy Placu Czarnieckiego 10 (w którym mieœci siê m.in. siedziba
PTTK). Dobieg³ tak¿e koñca kompleksowy remont prywatnej kamienicy w po³udniowo-za-

Materia³y wykoñczeniowe i detale ar
chitektoniczne budynków bêd¹ dostosowane do histor
ycznego
architektoniczne
historycznego
charakteru Star
ego Miasta. Prace przebiegaj¹ zgodnie z planem. Inwestycja gotowa bêdzie w pierwszym
Starego
kwar
tale 2011 rroku.
oku.
kwartale

Urz¹d wychodzi naprzeciw
starszym i niepe³nosprawnym
Urz¹d Miasta uruchomi³ now¹ us³ugê dla mieszkañców. Osoby starsze, chore i maj¹ce problemy z poruszaniem siê mog¹ zostaæ obs³u¿one we w³asnym domu.
Wczeœniej nale¿y tylko zatelefonowaæ pod numer bezp³atnej infolinii 800 241 251, b¹dŸ do punktów informacyjnych przy ul. Szkolnej 28 (tel. 44 732 18 00) lub Pasa¿u
Rudowskiego 10 (tel. 44 732 77 01) i okreœliæ rodzaj sprawy, któr¹ chce siê za³atwiæ. Urzêdnik wyposa¿ony w odpowiednie druki i formularze, a tak¿e w s³u¿bowy identyfikator i stosowne upowa¿nienie Prezydenta Miasta Piotrkowa

a tak¿e „Podzamcza”, gdzie na nabywców czekaj¹
jeszcze dwie nieruchomoœci miejskie. W kwietniu
pierwsza z trzech wystawionych dzia³ek trafi³a w
rêce piotrkowskiego przedsiêbiorcy, który za
0,2458 ha zap³aci³ blisko 590 tys. z³ netto. Do
sprzeda¿y pozosta³y jeszcze dwie dzia³ki - jedna
po³o¿ona u zbiegu ulic Starowarszawskiej 10/12

kowskiego Pogotowia Opiekuñczego. Siedem dziewcz¹t w wieku od 13 do 17 lat mieszka w dwóch pokojach z aneksem kuchennym, ³azienk¹, i salonem. Mieszkanie jest umeblowane i wyposa¿one w podstawowy
sprzêt gospodarstwa domowego.

Piotrkowski ¯ur Trybunalski, napój Ja³owiec ,
piwo Cornelius, ale tak¿e “Trakt Wielu Kultur”,
czy Strefa Zrzutu PeTe Skydive - czyli typowe
piotrkowskie produkty bêd¹ mog³y trafiæ do szerokiej rzeszy turystów. 5 paŸdziernika oficjalnie
otwarte zosta³o Centrum Informacji Turystycznej,
które mieœci siê w budynku przy ul. Zamurowej/
Starowarszawskiej. CIT znajduje siê na Trakcie
Wielu Kultur, w niewielkiej odleg³oœci od najcenniejszych zabytków miasta – Rynku Trybunalskiego, Koœcio³a i Klasztoru Jezuitów, koœcio³a farnego, dawnych Klasztorów Dominikanów i Pijarów,
Zamku Królewskiego oraz zespo³u synagog. Zadaniem CIT jest pozyskiwanie i udzielanie informacji turystycznej, œwiadczenie pomocy w nawi¹zywaniu kontaktów turystycznych w kraju i za granic¹, oraz promowanie atrakcji turystycznych z
Piotrkowa i okolic. CIT ma byæ tak¿e przystan-
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chodnim naro¿niku Rynku Trybunalskiego. W
przysz³ym roku miasto rozpocznie przebudowê Placu Czarnieckiego i ulic: Pijarskiej,
£aziennej-Mokrej, Konarskiego i Krakowskie
Przedmieœcie. Nasza Starówka stanie siê niebawem pere³k¹ Piotrkowa Trybunalskiego i terenem atrakcyjnym zarówno dla mieszkañców,
turystów, jak i dla inwestorów.
kiem dla turystów, dlatego wyposa¿one zosta³o w
nowoczesny sprzêt komputerowy, biurowy, audiowizualny i wydawnictwa promocyjne. Placówka
jest przystosowana do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Turyœci mog¹ równie¿ skorzystaæ z ogólnodostêpnego stanowiska komputerowego pod³¹czonego do Internetu i czytelni turystycznej, pe³ni¹cej równie¿ funkcjê galerii obrazów.

Hotspoty
w centrum miasta
Piotrkowska Strefa Bezprzewodowego Internetu rozszerzy³a siê o kolejne punkty dostêpu. Od 20
lipca wszyscy, którzy znajd¹ siê na Rynku Trybunalskim z laptopem, telefonem komórkowym (z opcj¹
WiFi) czy iPad’em mog¹ posurfowaæ po sieci. Po³¹czenie z Internetem jest ca³kowicie bezp³atne.
Na terenie miasta dzia³a ju¿ kilka hotspotów.
Pierwszy uruchomiony zosta³ w ubieg³ym roku w
Parku Jana Paw³a II na ul. S³owackiego, drugi dzia³a
sezonowo na k¹pielisku “S³oneczko”. Ponadto z
bezprzewodowego Internetu mo¿na skorzystaæ w
Oœrodku Sportu i Rekreacji (al. 3 Maja 6b) oraz Bibliotece Pedagogicznej (ul. Wojska Polskiego 122e).

Urz¹d wyró¿niony
Piotrkowski magistrat zosta³ laureatem IV edycji Programu Najwy¿sza Jakoœæ Quality International 2010, zorganizowanego przez redakcjê Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO
9000, Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Konkurs Najwy¿sza Jakoœæ Quality International 2010 jest przedsiêwziêciem skierowanym
do instytucji, firm, najwiêkszych korporacji w naszym kraju oraz samorz¹dów posiadaj¹cych czyteln¹ politykê jakoœci w odniesieniu do produktu,
us³ugi lub/i systemu zarz¹dzania, odznaczaj¹ce siê
szczególn¹ dba³oœci¹ o najwy¿sz¹ jakoœæ swoich
produktów i us³ug. Piotrkowski magistrat zosta³
nagrodzony za “Zarz¹dzanie jakoœci¹ us³ug w
oparciu o system monitorowania procesów pracy”.
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Stadion na europejskim poziomie
Modernizacja stadionu miejskiego „Concordia”
trwa³a pó³tora roku, ale efekt jest naprawdê imponuj¹cy. Patrz¹c na nowe siedziska, budynek klubowy, bie¿nie i inne elementy lekkoatletyczne,
mo¿na powiedzieæ, ¿e nasz stadion uzyska³ poziom
europejski. Nie powstydz¹ sie go ani zawodnicy,
ani kibice, ani piotrkowska m³odzie¿, która wreszcie bêdzie mia³a mo¿liwoœæ odbywania tutaj treningów lekkoatletycznych.
Modernizacja stadionu miejskiego rozpoczê³a
siê od wyburzenia starego budynku klubowego,
miejsce którego zaj¹³ nowy, dwukondygnacyjny
o powierzchni u¿ytkowej 476,9 m2 i kubaturze
2.185 m3. Na parterze znajduj¹ siê przebieralnie z
natryskami dla zawodników oraz pomieszczenia
dla sêdziów, obserwatorów i pierwszej pomocy.
Na piêtrze - pokoje dla dziennikarzy, monitoring,
sala konferencyjna, niewielki bufet, pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty.
Po budynku klubowym przyszed³ czas na wybudowanie trybun z 2.827 miejscami siedz¹cymi,
wygrodzony zosta³ te¿ sektor dla widzów dru¿yny
goœci. Nie oby³o siê te¿ bez niespodzianek, które
da³y o sobie znaæ przy budowie odwodnienia. Pierwotnie zak³adano, ¿e istniej¹cy drena¿ jest sprawny. Po jego odkryciu okaza³o siê jednak, ¿e jest
nieszczelny, a rurki odprowadzaj¹ce wodê s¹ poza³amywane. Stworzy³o to k³opot, bowiem utwardzenie terenu w okolicach trybun, bie¿ni i p³yty
boiska by³o teraz zdecydowanie mocniejsze i po
opadach deszczu mog³oby dochodziæ do tworzenia siê ka³u¿ pomiêdzy bie¿ni¹, a p³yt¹ boiska. Na
szczêœcie in¿ynierowie szybko poradzili sobie z
problemem, podejmuj¹c decyzjê o przebudowie
odwodnienia. W efekcie nowy drena¿, usytuowa-

ny zosta³ na styku bie¿ni i p³yty boiska, a system
dzia³a na zasadzie podobnej do odwodnienia,
stosowanego na basenach. Woda kanalikami
bêdzie odprowadzana na zewn¹trz bie¿ni do
zbiornika retencyjnego, co pozwoli wykorzy-

Kilkanaœcie ma³ych koci¹t to pierwsi mieszkañcy nowego schr
oniska
schroniska
dla bezdomnych zwierz¹t przy ul. Ma³opolskiej/Podole. Po 16 latach
miasto doczeka³o siê nowego obiektu dla bezdomnych zwierz¹t.

Zwierzêta maj¹ dom
Pierwsze przytulisko dla bezdomnych zwierz¹t powsta³o w Piotrkowie Trybunalskim w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia. Wczeœniej na terenie
miasta nie by³o miejsca, w którym bezpañskie psy
i koty mog³yby znaleŸæ schronienie. Wielk¹ orêdowniczk¹ powstania schroniska by³a pani Jadwiga Galiasz,
ówczesna Prezes piotrkowskiego TOZ. 1 wrzeœnia 1994
roku miasto u¿yczy³o Towarzystwu Opieki nad Zwierzêtami dzia³kê przy ul. Glinianej 10. Tak powsta³o
pierwsze schronisko, ale – poniewa¿ nie spe³nia³o
wszystkich zadañ takiej placówki - nazwane zosta³o
przytuliskiem. Szybko okaza³o siê, ¿e obiekt nie jest
przystosowany do potrzeb 80-tysiêcznego miasta. W
placówce przybywa³o zwierz¹t, a zaczyna³o brakowaæ
miejsca. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych dom dla
bezdomnych zwierz¹t wprost pêka³ w szwach i przesta³ spe³niaæ jakiekolwiek standardy. Miasto stanê³o
przed problemem budowy nowego schroniska, jednak
wiele jeszcze wody up³ynê³o, zanim ostateczn¹ decyzjê – zarówno o budowie, jak i o lokalizacji obiektu –
podj¹³ prezydent Krzysztof Chojniak.

Budowa schroniska rozpoczê³a siê jesieni¹ 2009 roku
na 3,5 ha dzia³ce z obiektem magazynowym przy ul.
Ma³opolskiej/Podole (za oczyszczalni¹ œcieków). Nowe
schronisko ma siedem obiektów - w piêciu z nich znajduj¹ siê 72 kojce dla psów, w jednym woliera dla ok. 50
kotów oraz budynek administracyjno-socjalny z zapleczem kuchennym, magazynem ¿ywnoœci i pomieszczeniem dla koci¹t i szczeni¹t. Wybudowana zosta³a ca³kiem nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna, œmietnik,
zjazd, drogi wewnêtrzne oraz ogólny wybieg dla zwierz¹t. Ca³y teren zosta³ te¿ ogrodzony i utwardzony. Dziêki
tej inwestycji zwierzêta nie bêd¹ ju¿ przebywa³y w starych budach, maj¹ bowiem przestronne pomieszczenia
chroni¹ce je przed zimnem, upa³ami i opadami atmosferycznymi z dostêpem do œwiat³a dziennego, a boksy
umo¿liwiaj¹ swobodn¹ zmianê pozycji cia³a i sta³y dostêp do wody. Wybiegi zosta³y zaprojektowane tak, aby
nie powodowa³y urazów i uszkodzeñ cia³a, ani innych
cierpieñ dla przebywaj¹cych tam zwierz¹t. W ten sposób spe³nione zosta³y wytyczne Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó³owych wymagañ weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierz¹t. Wybudowanie nowego schroniska od podstaw
ma równie¿ pozytywny wp³yw na
ochronê œrodowiska naturalnego, poprzez prawid³ow¹ utylizacjê odpadów, odprowadzanie œcieków i wód
deszczowych. Koszt ca³kowity inwestycji wyniós³ niemal 2,5 mln. z³.,
z czego 3/4 pokry³a gmina, a 1/4
Wojewódzki Funduszu Ochrony
Úrodowiska i Gospodarki Wodnej w
£odzi w formie dotacji w wysokoúci
- 600 tys. z³.
Kilka dni przed ur
oczystym
uroczystym
otwar
ciem w placówce
otwarciem
zamieszka³y kociêta,
przewiezione ze star
ego
starego
schr
oniska przy ul. Glinianej.
schroniska

staæ j¹ np. do podlewania murawy.
Kolejnych niespodzianek nie by³o i dalsze prace, czyli: dostosowanie p³yty boiska do wymogów PZPN (68x105 m), wykonanie nowych bie¿ni 100m, 400m i do biegu z przeszkodami oraz

rozbiegów do skoków wzwy¿, w dal i trójskoku, a
tak¿e rzutni do pchniêcia kul¹ i rzutu oszczepem,
odby³o siê zgodnie z harmonogramem. Ca³y obiekt
dostosowany zosta³ do potrzeb osób niepe³nosprawnych.

W tym rroku
oku oddane zosta³y do u¿ytku kolejne mieszkania. 29 czerwca
12 rrodzin
odzin otrzyma³o klucze do mieszkañ w budynku komunalnym przy
ul.
Per
eca, miesi¹c wczeœniej do w³asnego “M” w blokach TBS przy ul.
Pereca,
,
Zródlanej wpr
owadzi³o siê 96 rrodzin.
odzin.
wprowadzi³o

Przybywa nowych mieszkañ
Kamienica przy ul. Pereca 18 zaadoptowana zosta³a
z by³ego biurowca. Po gruntownym remoncie powsta³o
12 mieszkañ o powierzchni ca³kowitej od 31 do 40 m2 z

a na lokale socjalne - 330 rodzin.
Kamienica przy ul. Pereca 18 to ju¿ kolejny budynek
z nowymi mieszkaniami, oddany w tym roku. 27 maja
br. 96 rodzin odebra³o
klucze do mieszkañ w
blokach Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecz,
nego przy ulicy Zródlanej.
Na osiedlu powsta³y
2 bloki, w ka¿dym po 48
mieszkañ o metra¿u od
kawalerek (pokój, kuchnia i ³azienka) po mieszkania 3-pokojowe o powierzchni ok. 68 m2.
Osiedle
Modrzewskie,
go-Zródlana to ju¿
czwarte i najwiêksze
osiedle bloków TBS w
naszym mieœcie, które
stale siê rozrasta. W
ubieg³ym roku wybudowano tu 80 mieszkañ, a
niebawem pojawi siê
jeszcze jeden blok z 48ma mieszkaniami. Inwe27 maja 96 piotrkowskich rrodzin
odzin odebra³o
klucze do
,
stycja rozpocznie siê w
nowych mieszkañ w bloku przy ul. Zródlanej.
przysz³ym roku. Miasto
wspiera budowê mieszkañ w systemie TBS,
lokalnym gazowym ogrzewaniem c.o., kuchni¹ i ³azienk¹ m.in. przez przekazywanie dzia³ek, ale buduje te¿ w³az WC. Inwestycja trwa³a 10 miesiêcy, a jej koszt 1.250.352 sne. W ubieg³ym roku wybudowano dwa bloki socjalne
z³ - pokryty zosta³ w ca³oœci z bud¿etu miasta. Nowi przy ul. Przemys³owej 35, z 24 mieszkaniami jedno- lub
lokatorzy to przede wszystkim osoby z listy rodzin dwupokojowymi. Inwestycja kosztowa³a miejsk¹ kasê
oczekuj¹cych na lokale zamienne, bowiem te, w któ- 2 mln 411 tysiêcy z³otych, z czego zap³aciliœmy tylko 80
rych mieszkali nie nadawa³y siê do u¿ytku, ze wzglê- proc., poniewa¿ dziêki staraniom prezydenta miasta reszdu na stan techniczny. W Piotrkowie Trybunalskim tê pieniêdzy dop³aci³ Bank Gospodarstwa Krajowego.
na listach oczekuj¹cych na lokale z zasobu miasta Bloki socjalne to by³a jedna z wa¿niejszych inwestycji,
znajduje siê 476 rodzin, w tym: na mieszkania na wy- bowiem by³y to pierwsze od niepamiêtnych czasów
najem oczekuje 48 rodzin, na lokale zamienne - 98 , mieszkania socjalne, wybudowane przez miasto.
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Piotrków Trybunalski
Jakie inwestycje zr
ealizowa³ Piotrków T
ealizuje? Jesteœmy na pó³metku unijnego finansowania
zrealizowa³
Trrybunalski z unijnych pieniêdzy
pieniêdzy,, a jakie jeszcze zr
zrealizuje?
z pieniêdzy na lata 2007-13. W
ar
to podsumowaæ starania.
War
arto
Wydatkowanie pieniêdzy unijnych odbywa siê
w oparciu o œredniookresowe plany finansowe,
zwane inaczej perspektywami finansowymi. Rok
2010 to dok³adnie pó³metek perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Z danych wynika, ¿e gminy w ca³ej Polsce wiêkszoœæ
unijnych pieniêdzy przeznaczaj¹ na projekty z zakresu ochrony œrodowiska i transportu. Nasze
miasto nie odbiega od tych statystyk, a wrêcz..
potwierdza regu³ê – najpotê¿niejsza inwestycja w
historii piotrkowskiego samorz¹du to w³aœnie
oczyszczalnia œcieków, na któr¹ miasto pozyska³o niemal 160 milionów z³otych! Pod has³em
“transport” kryje siê przede wszystkim budowa
dróg. Nasze miasto wci¹¿ buduje nowe, ale i modernizuje stare ulice, wykorzystuj¹c przy tym
wszystkie dostêpne mo¿liwoœci finansowania. To
dziêki unijnym pieni¹dzom uda³o siê przeprowadziæ potê¿ne modernizacje m.in. ul.: Sulejowskiej,
D¹browskiego czy £ódzkiej. W siêganiu po unijne œrodki Piotrków Trybunalski nie waha³ siê zaryzykowaæ projektów nowatorskich, wykorzystuj¹cych i ³¹cz¹cych ze sob¹ historiê, kulturê
i infrastrukturê miasta. Mowa o “Trakcie Wielu
Kultur” – projekcie, w którym du¿y nacisk po³o¿ony zosta³ na zmianê wizerunku miasta, rewitalizacjê zaniedbanej przez lata Starówki
i rozwój turystyki. W podsumowaniach inwestycji opartych o œrodki unijne nie zabrak³o projektów na rozwój edukacji, sportu i e-us³ug. Za takie œmia³e siêganie po pieni¹dze unijne, dziêki
którym powstaj¹ wci¹¿ nowe inwestycje, nasze
miasto zosta³o docenione i kilkakrotnie nagrodzone:
- w paŸdzierniku 2009 roku Piotrków Trybunalski zaj¹³ pierwsze miejsce w rankingu 10-lecia powiatów tygodnika “Newsweek Polska”
i og³oszony zosta³ powiatem grodzkim dziesiêciolecia;
- w marcu br. Piotrków Trybunalski zaj¹³ 10
miejsce w Polsce w rankingu “Mistrzów unijnych
dotacji”, prowadzonej przez “Rzeczpospolit¹”;
- w kwietniu br. projekt “Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni œcieków w Piotrkowie Trybunalskim” znalaz³ siê na 7 miejscu (na 122) listy “Beneficjentów Funduszy Europejskich 20072013” pod wzglêdem wysokoœci przyznanego dofinansowania. Listê opublikowa³o Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego;
- w lipcu br. w kolejnym rankingu „Rzeczypospolitej” Piotrków Trybunalski og³oszony zosta³
najskuteczniejszym miastem na prawach powiatu w kraju pod wzglêdem wykorzystywania œrodków z Unii Europejskiej;
- w paŸdzierniku br. w czwartej edycji rankingu Gazety Prawnej “Europejskia Gmina – Europejskie Miasto” Piotrków Trybunalski zaj¹³ pierwsze miejsce, jako miasto na prawach powiatu w
województwie ³ódzkim i pi¹te w Polsce. Ten ranking wy³oni³ samorz¹dy w Polsce, które mog¹
poszczyciæ siê najwiêkszymi osi¹gniêciami w pozyskiwaniu œrodków unijnych.
We wszystkich rankingach i zestawieniach
brano pod uwagê kilka kryteriów, m.in.
wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami s¹ zarówno w³adze samorz¹dowe,
jak i przedsiêbiorstwa, rolnicy i organizacje
spo³eczne. Podstaw¹ tych ocen by³y: wartoœæ
przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych
projektów oraz liczba mieszkañców wed³ug
GUS. Pod uwagê brane by³y te¿ dane z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa.

£ódzka - najlepszy dr
ogowy pr
ojekt RPO
drogowy
projekt
Dwa miesi¹ce wczeœniej, ni¿ zak³ada³y plany zakoñczy³a siê moder
nizacja ulicy £ódzkiej. Koszt
modernizacja
inwestycji to oko³o 10 mln z³., ale miasto zap³aci³o za ni¹ tylko 25 %. Pozosta³e 75% do³o¿y³a UE.
O tym, ¿e stan techniczny ulicy £ódzkiej pozostawia³ wiele do ¿yczenia, przez lata mogli siê przekonaæ i kierowcy i piesi. Droga wymaga³a pilnego,
gruntownego i..kosztownego remontu. Miasto z³o¿y³o
wiêc wniosek o dofinansowanie inwestycji pieniêdzmi unijnymi. Na konkurs wp³ynê³y a¿ 93 wnioski z
ca³ego województwa. O tym, jak dobry by³ nasz dokument niech œwiadczy fakt, ¿e zaj¹³ on pierwsze miejsce na liœcie projektów wskazanych przez Zarz¹d
Województwa £ódzkiego do dofinansowania œrodkami UE! Pieni¹dze otrzymaliœmy i rozpocz¹³ siê remont.
Ekipy drogowe przyst¹pi³y do pracy jesieni¹ ubieg³ego roku. Modernizacja 3 km ulicy £ódzkiej polega³a
na: gruntownej przebudowie drogi wraz ze œcie¿kami
rowerowymi, budowie ronda u zbiegu ul. £ódzkiej, Armii Krajowej, Hutniczej i Wysokiej, przebudowie sieci
wodoci¹gowej i oœwietlenia ulicznego oraz na budowie
kanalizacji deszczowej, przebudowie infrastruktury technicznej koliduj¹cej z inwestycj¹, wykonaniu zatok autobusowych oraz pracach wykoñczeniowych i nasadzeniu zieleni.Przebudow¹ ulicy £ódzkiej zajê³o siê konsorcjum piotrkowskich firm, w sk³ad którego wchodzi³y: Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. oraz
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o.
Wartoœæ ca³ego projektu to 9 mln 871,5 tys. z³. Urz¹d
Miasta pozyska³ na tê inwestycjê 7 mln 403 581 z³. z
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nowa hala przy ul.Sienkiewicza
– na miarê nowoczesnych obiektów spor
towych w Eur
opie
sportowych
Europie
1 wrzeœnia br. oddany zosta³ do u¿ytku kolejny
obiekt sportowy - pe³nowymiarowa hala z zapleczem
sanitarno-socjalnym, boiskiem, bie¿niami i dwoma
budynkami-³¹cznikami. Powierzchnia sali z widowni¹ i ³¹cznikiem wynosi 1.315,34 m2. Obiekt posiada
244 miejsca siedz¹ce, szatnie, toalety, i dwa ³¹czniki
- jeden pomiêdzy sal¹, a adaptowanym budynkiem jako zaplecze sali sportowej, a drugi pomiêdzy istniej¹cymi budynkami szko³y. Hala znajduje siê za budynkiem Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 4
przy ul. Sienkiewicza 10, dlatego od strony tej ulicy
jest niewidoczna. Czêœciowo widoczna jest od strony
ul. S³owackiego, na wysokoœci Miejskiego Oœrodka
Kultury. ¯eby dok³adnie obejrzeæ ca³y kompleks, nale¿y wejœæ na teren szko³y, a œciœlej na boisko. Od
dnia oddania do u¿ytku, hala jest wprost oblegana
przez m³odzie¿ i kluby sportowe. Rozgrywane s¹ tutaj zawody szkolne, miêdzyszkolne i klubowe w ró¿nych dyscyplinach. Na budowê obiektu Piotrków uzyska³ dofinansowanie w wysokoœci 8.409. 966,30 z³otych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

“Moder
nizacja i rrozbudowa
ozbudowa oczyszczalni œcieków w Piotrkowie T
“Modernizacja
Trrybunalskim” najwiêksza
inwestycja w historii samorz¹du Piotrkowa T
Trrybunalskiego.
W ramach projektu wykonane zostan¹:
1. Modernizacja oczyszczalni œcieków
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody “Szczekanica”
3. Wyremontowanie kanalizacji ogólnosp³awnej o ³¹cznej d³ugoœci 13,4
km i kanalizacji deszczowej o ³¹cznej d³ugoœci 1,2 km
4. Wybudowanie nowej kanalizacji sanitarnej o ³¹cznej d³ugoœci 17,7 km
i sieci wodoci¹gowej o ³¹cznej d³ugoœci 5,7 km
5. Wyremontowanie kana³u t³ocznego d³ugoœci 12,9 km wraz z kana³em
otwartym d³ugoœci 6,7 km.

na terenie miasta, 121 nowych przy³¹czy wodoci¹gowych, skanalizowanie 98% mieszkañców miasta, a tak¿e - co bardzo istotne! –
unikniêcie ogromnych kar finansowych, które miasto (a raczej
mieszkañcy) musieliby zap³aciæ, gdyby remont oczyszczalni œcieków nie zosta³ rozpoczêty. Wodoci¹gi i kanalizacja wybudowane
zostan¹ na 42 odcinkach ulic. Z nowej kanalizacji mog¹ ju¿ cieszyæ siê mieszkañcy ul: Zalesickiej, Przedmiejskiej, Okulickiego,
Przemys³owej i Roosevelta, a nowym wodoci¹giem –mieszkañcy
ul: Karolinowskiej, Zalesickiej, 18 Stycznia, Wroniej, Orlej, ¯elaznej, Dmowskiego i Zawodzie.
Widocznym i “odczuwalnym” elementem modernizacji oczyszczalni
Ca³y projekt kosztowa³ bêdzie niemal 276 mln z³, z czego prabêdzie wybudowanie ponad 38 kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej wie 160 mln do³o¿y nam Unia Europejska.
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mistrz unijnych dotacji
Trakt Wielu Kultur
Od dwóch lat w Piotrkowie realizowany jest
projekt “Trakt Wielu Kultur”, który zak³ada odnowienie najstarszej czêœci miasta. Projekt oparty
zosta³ na historycznej wielokulturowoœci miasta,
które by³o wa¿nym oœrodkiem politycznym i spo³ecznym. “Trakt Wielu Kultur” to rewitalizacja
historycznej czêœci Piotrkowa, prowadzona na
wszelkie dostêpne sposoby – poczynaj¹c od pozy-

skiwania pieniêdzy, poprzez remonty obiektów i
ulic, przez programy, usprawnienia, akcje spo³eczne i kulturalne, a¿ do szerokiej promocji – zarówno w mieœcie, jak i w kraju. Na realizacjê takiej rewitalizacji miasto pozyska³o z pieniêdzy
unijnych ponad 16 mln z³! Prace s¹ ju¿ na pó³metku. W tej chwili w ramach “Traktu Wielu Kultur” prowadzona jest rozbudowa ulicy S³owackiego.

Zadania objête programem:
- Remont elewacji budynku wie¿y ciœnieñ
- Rozbudowa systemu monitoringu ( 6 nowych kamer)
- Przebudowa ulicy D¹browskiego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ oraz remont
i modernizacja budynku Oœrodka Dzia³añ Artystycznych przy ul. D¹browskiego 8
- Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z przyleg³ym terenem
- Przebudowa ulicy Zamkowej ( na odcinku: Plac Czarnieckiego – ulica Jerozolimska)
wraz z przebudow¹ mostu
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza
- Rozbudowa ulicy S³owackiego ( na odcinku: ulica S³owackiego 23 – Plac Koœciuszki)
- Przebudowa Placu Czarnieckiego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹
- Przebudowa ringu ulic: Pijarska, £azienna – Mokra, Konarskiego, Krakowskie Przedmieœcie (na odcinku: ulica Pijarska- ulica Grodzka)

Moder
nizacja S³owackiego
Modernizacja
Przebudowa ulicy na odcinku od POW do Placu Koœciuszki jest kolejnym zadaniem w ramach
“Traktu Wielu Kultur”. Prace rozpoczê³y siê od
budowy kanalizacji deszczowej, która przebiega
przez ul. Sienkiewicza, dlatego ekipa budowlana i
ciê¿ki sprzêt najpierw pojawi³y siê tam. Niemal
jednoczeœnie od Placu Koœciuszki rozpoczê³a pracê ekipa energetyków, która wymieni³a kable, zbudowa³a wewnêtrzne linie zasilaj¹ce i wymienia³a
oœwietlenie uliczne wzd³u¿ ulicy S³owackiego. W
ostatnich dniach paŸdziernika na S³owackiego po-

jawi³y siê specjalistyczne, ciê¿kie samochody, przy
pomocy których uszczelniona zosta³a kanalizacja.
Dziêki wykorzystaniu najnowszych technologii wykonanie tych prac by³o mo¿liwe bez rozkopywania g³ównej ulicy miasta.
Na tym zakoñczy³ siê pierwszy etap przebudowy, drogowcy powróc¹ tu wiosn¹. Wówczas wybudowana zostanie ca³a kanalizacja deszczowa,
przy³¹cze wodoci¹gowe, chodniki, parkingi i nowa
nawierzchnia ulicy. Odrestaurowana ulica gotowa
bêdzie jesieni¹ 2011 roku.

Ze Starówki do Zamku Królewskiego
Zdecydowanie jest to jedna z najbardziej malowniczych piotrkowskich uliczek. Mowa o ulicy
Zamkowej, która zyska³a now¹ kanalizacjê sanitarn¹, deszczow¹, wodoci¹g i sieæ elektroenergetyczn¹, pojawi³ siê te¿ nowy chodnik i nawierzchnia jezdni oraz...bruk na odcinku od placu Czarnieckiego do ulicy Zamurowej. Zdecydowanie najtrudniejszym i najbardziej pracoch³onnym elementem budowy by³ most, który
przykry³ Strawê w koñcu sierpnia br. Staromiejski charakter uliczki dope³niony zosta³ o stylizowane latarnie.Prace wykona³o konsorcjum
firm, w sk³ad którego wesz³y: piotrkowskie
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych “PEUK” S.

A. (lider) oraz DROMOS sp. j. z £odzi. Inwestycja kosztowa³a miejski bud¿et 3 mln 989 tys.
800 z³ z czego 2 mln 550 tys. z³ pokryje dofinansowanie w ramach projektu “Trakt Wielu
Kultur”. Oko³o 1 mln z³ dodatkowo wy³o¿y³a
na ten cel PGE Dystrybucja £ódŸ-Teren. Nie jest
to pierwsza inwestycja w mieœcie, któr¹ wspiera zak³ad energetyczny. PGE sfinansowa³a ju¿
wymianê kabli energetycznych w ulicy D¹browskiego i Rynku Trybunalskim, a w najbli¿szym
czasie wesprze miasto przy modernizacji tzw.
“ringu”, czyli ulic: Pijarskiej, £aziennej-Mokrej, Konarskiego i Krakowskie Przedmieœcie
oraz ulicy S³owackiego.

Sprawne dzia³anie zespo³u ludzi, który tworzy wnioski o unijne pieni¹dze i silna pozycja miasta
na tle innych w Polsce spowodowa³a, ¿e Piotrków Trybunalski zrealizowa³ wiele projektów przy
pomocy pieniêdzy z zewn¹trz. Nasze inwestycje w latach 2007-2010 kosztowa³y ³¹cznie
373 mln z³., z czego dofinansowanie zewnêtrzne wynios³o niemal 220 mln z³.

Fontanna w ser
cu miasta
sercu
Blisko 2 tysi¹ce sekwencji, u³o¿onych w 16 programów cieszy³o tego lata oczy piotrkowian w Parku
Jana Paw³a II. Wyremontowana fontanna okaza³a siê
obiektem d³ugo oczekiwanym zarówno przez m³odszych, jak i przez starszych mieszkañców miasta.
Do remontu wykorzystane zosta³y materia³y najwy¿szej jakoœci: drewno tekowe, granit i nierdzew-

na stal. Przebudowana zosta³a instalacja wodna i kanalizacyjna, przy³¹cza, wentylacja, powsta³o nowe
pomieszczenie technologiczne i oœwietlenie zewnêtrzne.
Odrestaurowana, atrakcyjnie oœwietlona i tryskaj¹ca wod¹ fontanna jest doskona³ym uzupe³nieniem i jednoczeœnie atrakcj¹ projektu Traktu Wielu Kultur.
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Poprawiamy bezpieczeñstwo na drogach
O rozwoju gospodarczym miasta decyduje wiele czynników, ale jednym z najwa¿niejszych jest sprawna komunikacja czyli...dobre drogi. W naszym mieœcie remont i modernizacja
dróg jest jednym z priorytetów, zreszt¹ piotrkowianie chyba ju¿ przyzwyczaili siê do tego, ¿e jeszcze nie zd¹¿y zakoñczyæ siê jedna inwestycja, ju¿ drogowcy rozpoczynaj¹ nastêpn¹.

Dzia³kowa czeka na gazoci¹g

Topolowa, S³owackiego, W
ojska Polskiego,
Wojska
Aleja Koper
nika, Piastowska, Wyzwolenia
Kopernika,
– gruntownie odnowione

Remont ulicy Dzia³kowej rozpocz¹³ siê pod koniec wrzeœnia i prowadzony jest w dwóch etapach. Pierwszy obj¹³ odcinek od ulicy Garbarskiej do zakrêtu przy zjeŸdzie do bloków
TBS, drugi - to pozosta³a czêœæ ulicy - do Sulejowskiej. Podzielenie inwestycji spowodowane jest koniecznoœci¹ przebudowy wysokociœnieniowej linii przesy³owej gazu na odcinku
od ulicy Sulejowskiej do zakrêtu przy zjeŸdzie do bloków TBS.
Gazownia wejdzie ze swoimi pracami na Dzia³kow¹ wiosn¹. Miasto – chc¹c unikn¹æ niszczenia nowej nawierzchni, zmuszone jest
do zatrzymania prac na wysokoœci bloków TBS. Dopiero po zakoñczeniu prac ziemnych prowadzonych przez gazowniê, bêdzie
mo¿na przyst¹piæ do realizacji drugiego etapu remontu ulicy, a
bêdzie to mo¿liwe w 2011 roku.

Nowy asfalt i chodniki pojawi³y siê na ul. Topolowej. W
ramach inwestycji poszerzono zatoczkê przy przedszkolu nr
26 oraz wykonano parking. Ulica Topolowa by³a kolejn¹, po:
S³owackiego (od Owocowej do torów PKP), Wojska Polskiego (od Armii Krajowej do Polnej), Alei Kopernika (od Al. 3
Maja do Krakowskiego Przedmieœcia), Piastowskiej (od Targowej do Sienkiewicza) oraz Wyzwolenia, która zyska³a now¹
nawierzchniê. Remonty by³y mo¿liwe dziêki dodatkowym
œrodkom, przyznanym przez Prezydenta Miasta na pozimowe
naprawy ulic. Remonty wykona³ Miejski Zarz¹d Dróg i Komunikacji.

Nowy most na W
olborskiej
Wolborskiej
wrzesieñ 2010

Od 1 grudnia ulica Wolborska jest ju¿ przejezdna. Zakoñczy³a siê budowa mostu na rzece Wierzejce. Prace trwa³y 5 miesiêcy, a ich efektem jest solidny, wykonany w nowoczesnych technologiach most, ³¹cz¹cy brzegi rzeki. Przebudowa mostu na ulicy Wolborskiej rozpoczê³a siê 28 czerwca. Prace objê³y:
- rozbiórkê starego mostu o d³ugoœci 26.70 m i szerokoœci 11.08
- budowê nowego mostu drogowego o d³ugoœci ok. 18 m i szerokoœci 13.20 m , wyposa¿onego w krawê¿niki, balustrady, bariery ochronne;
- modernizacjê dojazdów do mostu;
- oczyszczenie odcinka rowu melioracyjnego doprowadzonego do koryta rzeki poni¿ej mostu;
- profilowanie i umocnienie rzeki Wierzejki na odcinku o d³ugoœci ok. 70 m, w bezpoœrednim s¹siedztwie obiektu, dla ochro-
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ny przed podmywaniem podpór mostu oraz erozji rzeki.
W czasie remontu mostu poprawiona zosta³a te¿ nawierzchnia
ulicy ¯yczliwej, która (z powodu prowadzonego jednoczeœnie
remontu krajowej “8”) na okres 2 miesiêcy sta³a siê jedyn¹ drog¹
³¹cz¹c¹ ul. Witosa z miastem. Nawierzchnia tej kilometrowej,
niemal polnej drogi, zosta³a wyrównana, pokryta warstw¹ t³ucznia betonowego i kruszywa.
Na przebudowê mostu miasto zabezpieczy³o ok. 3,6 mln z³.
Okaza³o siê, ¿e dziêki du¿ej konkurencji i dobrej koniunkturze,
miejski bud¿et zaoszczêdzi³ na remoncie. Najni¿sz¹ ofertê – z
piêciu firm, które stanê³y do przetargu – z³o¿y³a kielecka firma
“JAWAL”, która zadeklarowa³a wykonanie prac za 2 mln 142
tys. 966,84 z³. Ponadto blisko 50 proc. kosztów pokry³o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury.

Kanalizacja sanitar
na, pod³¹czenie wszystkich dzia³ek na osiedlu Jezior
na do miejskiej sieci oraz nowa “deszczówka” –
sanitarna,
Jeziorna
to inwestycje, któr
e pr
owadzi miasto na najwiêkszym piotrkowskim osiedlu domków jednor
odzinnych.
jednorodzinnych.
które
prowadzi

Wierzeje z nowymi mediami
Prace na osiedlu Jeziorna trwaj¹ od 2007 roku. W czerwcu br.
mieszkañcy ulic: Sasanek (od Liliowej do Zawilców), Rusa³ki (od
nr 48 do ul. Œwie¿ej), Œwie¿ej, Liliowej (od Sasanek do Baœniowej), Tymiankowej, ¯o³êdziowej (od Rusa³ki do Liliowej), Baœniowej (od Œwie¿ej do Liliowej) Krokusów oraz Zawilców maj¹
now¹ kanalizacjê deszczow¹. Na tych odcinkach pojawi³ siê tak¿e nowy asfalt.
Inwestycje kosztowa³y bud¿et gminy 3 mln 650 tys. z³ z czego
910 tys. z³ pokry³o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. “Deszczówka” na
kolejnych ulicach: Chabrowej, Daliowej, ¯o³êdziowej (od Lilio-

wej do Œwie¿ej) i Baœniowej (od ulicy Rusa³ki do Liliowej) pojawi siê wiosn¹ 2011 roku. Bêd¹ to kolejne prace wykonane
na Wierzejach w ostatnich latach . Przypomnijmy, ¿e jesieni¹
ubieg³ego roku zakoñczy³o siê pod³¹czanie do istniej¹cego kana³u sanitarnego w ul. Sasanek kana³ów z ulic: Bosmañskiej, Stokrotek, Œwitezianki, Marynarskiej, Kapitañskiej, Regatowej,
Kajakowej i GoŸdzików. Dziêki temu wszystkie dzia³ki na osiedlu zosta³y pod³¹czone s¹ ju¿ do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Inwestycja ta kosztowa³a 933 tys. z³. Miasto wybudowa³o równie¿ drugostronne (awaryjne) zasilanie w wodê osiedli Jeziorna
I i Jeziorna II. Koszt prac to 3 mln z³.

Na przebudowanej Zalesickiej
pojawi³ siê chodnik i œcie¿ka rrower
ower
owa.
owerowa.
Rozbudowa objê³a niemal kilometr ulicy. Jezdnia zosta³a poszerzona i pokryta now¹ nawierzchni¹, wybudowane rondo na skrzy¿owaniu ulic Przedborskiej, Œwierczowskiej i Zalesickiej. W miejscu starego wodoci¹gu z rur
azbestowo-cementowych pojawi³ siê nowy ze wszystkimi przy³¹czami. Zniknê³y te¿ przydro¿ne rowy, które zast¹pi³a kanalizacja deszczowa. Po jednej
stronie jezdni wybudowany zosta³ chodnik, o który zabiegali mieszkañcy, a
po drugiej – œcie¿ka rowerowa. Przebudowa kosztowa³a niemal 5 mln z³., ale
50 procent kosztów pokry³o dofinansowanie, które miasto pozyska³o z “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” czyli tzw.
“Schetynówek”.

Bêdzie k³adka nad autostrad¹
Wszystko wskazuje na to, ¿e mieszkañcy ul. S³owackiego, oddzieleni przed
laty od miasta tras¹ szybkiego ruchu, doczekaj¹ siê k³adki.
Naczelny S¹d Administracyjny w Warszawie przychyli³ siê do skargi Prezydenta Miasta o kasacjê wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego
w sprawie uwzglêdnienia podczas budowy autostrady A1 k³adki pieszo-jezdnej, która po³¹czy dwie czêœci ulicy S³owackiego. Sprawê do s¹du skierowa³
Prezydent Miasta w 2009 roku, po tym, jak Regionalny i Wojewódzki Dyrektor Ochrony Œrodowiska odrzucili nasz wniosek o wybudowanie k³adki.
S¹d skargê odrzuci³ i dopiero NSA przychyli³ siê do wniosku, polecaj¹c ponowne rozpatrzenie mo¿liwoœci budowy k³adki, “której brak powoduje pogorszenie warunków ¿ycia i komunikacji mieszkañców, odciêtych od miasta” – jak uzasadnia³ prezydent. Jednoczeœnie dotar³a do nas dobra informacja z Ministerstwa Infrastruktury, w którym miasto równie¿ szuka³o poparcia. W piœmie od ministra czytamy m. in.: “Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad widzi mo¿liwoœæ budowy k³adki nad autostrad¹”.

Kar
olinowska- Rolnicza i przyleg³e
KarolinowskaOd sierpnia ubieg³ego roku trwa³a gruntowna przebudowa ulic Karolinowskiej i Rolniczej. Wiosn¹ rozpoczê³a siê czêœciowa wymiana sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w ulicach Karolinowskiej, W¹skiej, Kar³owicza, Moniuszki, Szymanowskiego i czêœciowo Rolniczej. W tym roku wymieniony zosta³ równie¿ gazoci¹g i kanalizacja deszczowa w ul. Karolinowskiej, powsta³o rondo na skrzy¿owaniu ulic Karolinowskiej, Rolniczej i
W¹skiej oraz œcie¿ka rowerowa, która jest przed³u¿eniem drogi dla jednoœladów z po³udniowej do pó³nocnej czêœci miasta.
Remont Karolinowskiej-Rolniczej to potê¿na inwestycja, bowiem objê³a
nie tylko wymianê sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej i wybudowanie nowej ulicy, ale tak¿e modernizacjê innych mediów: przebudowê podziemnej
linii kablowej niskiego i œredniego napiêcia, przebudowê istniej¹cej napowietrznej linii telekomunikacyjnej, regulacjê pionow¹ urz¹dzeñ gazowniczych, a nawet przebudowê kilku odcinków gazoci¹gu.
Miasto pozyska³o na inwestycjê œrodki zewnêtrzne z “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, tzw. Schetynówek, w wysokoœci 1 mln 942 tys. 838,43 z³.

Budujemy œcie¿ki rrower
ower
owe
owerowe
Rowerzyœci na terenie Piotrkowa Trybunalskiego maj¹ do dyspozycji ju¿
ponad 14 km utwardzonych i oznakowanych dróg dla jednoœladów. Ponad 5
km wybudowano w tym roku.
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Starówka muzyczna, teatralna I filmowa

W marcu piotrkowska Starówka na dwa dni przeistoczy³a siê w ulice
Lwowa. Zdjêcia do najnowszego filmu Agnieszki Holland pt. “Ukryci” krê-

cone by³y na staromiejskich uliczkach, a tak¿e w piotrkowskich koœcio³ach:
pod wezwaniem œw. Jacka i Doroty, ewangelicko-augsburskim i oo. Jezuitów.
Film “Ukryci” to opowieœæ o ¿ydowskich uciekinierach z lwow-

skiego getta, ukrywanych w kana³ach przez z³odziejaszka Leopolda
Sochê. W jego postaæ wcieli siê Robert Wiêckiewicz. „Ukryci” powstaj¹ w koprodukcji polsko-niemiecko-kanadyjskiej. W obsadzie
m.in.: Kinga Preis, Agnieszka Grochowska i Marcin Bosak.

W lipcu Stare Miasto za spraw¹ najnowszej produkcji Jerzego
Hoffmana “Bitwa Warszawska 1920” przekszta³ci³o siê w stolicê.
Film opowiada o losach trójki bohaterów: Oli - m³odej aktorki teatralnej, jej
brata Jana - poety o
lewicowych pogl¹dach, oraz narzeczonego Andrzeja - u³ana Wojska Polskiego, wplecionych w
militarne wydarzenia
okresu Bitwy Warszawskiej. Akcja filmu zaczyna siê w
maju 1920 roku podczas tzw. wyprawy
kijowskiej, zaœ kulminacyjny punkt stanowi¹ prze³omowe dni sierpnia, gdy wojska bolszewickie docieraj¹ do Warszawy. Jest to pierwsza polska produkcja nakrêcona w
technologii trójwymiarowej (3D). Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego gra
Daniel Olbrychski, jego adiutantem jest Bogus³aw Linda, Aleksander
Domogarow gra sotnika Kryszkina, który przeszed³ na polsk¹ stronê,
a Wojciech Pszoniak sta³ siê francuskim genera³em, Weygandem.
Ksiêdzem Skorupk¹, który udzieli œlubu bohaterom, bêdzie £ukasz
Garlicki, de Gaulle’em - Wiktor Zborowski, zaœ gen. Rozwadowskim
- Marian Dziêdziel. Ponadto w filmie wyst¹pi¹: Zbigniew Zamachowski, Andrzej Seweryn, Natasza Urbañska i Borys Szyc.
We wrzeœniu Starówka przenios³a siê w XVII wiek. Sta³o siê
to za spraw¹ widowiska historycznego “Kmicic Europy, czyli s¹d
nad Krzysztofem Arciszewskim w mieœcie trybunalskim Piotrkowie”. 25 wrzeœnia oko³o trzech tysiêcy widzów przyby³o na Rynek Trybunalski, by zobaczyæ spektakl opisuj¹cy wydarzenia, które w tym samym miejscu rozegra³y siê blisko IV wieki temu. W latach 1623-24
Krzysztof Arciszewski herbu Prawdzic stan¹³ przed Trybuna³em Ko-

“Radosna szko³a”
buduje place zabaw
Na terenie miasta jest 19 placów zabaw. Ostatnio dwa nowe pojawi³y sie przy SP 2 (na ul. Dani³owskiego) i przy SP 13 (na ul. Dmowskiego), a trzeci przy blokach socjalnych na ul. Przemys³owej. Place
zabaw ró¿ni¹ siê wyposa¿eniem. Przy Szkole Podstawowej nr 2 dzieci
mog¹ bawiæ siê na zestawie zabawowym “dwie wie¿e”, huœtawce
dwuosobowej z gumowymi siedziskami oraz zestawie gimnastycznym 7–elementowym. Plac zabaw przy SP 13 jest nieco bardziej
rozbudowany. Do dyspozycji dzieci oprócz w/w zabawek znajduj¹
siê dodatkowo: huœtawka wagowa, drabinka przeplotnia oraz dr¹¿ek
trójramienny. Na wybudowanie placów zabaw przy SP 2 i SP 13
Urz¹d Miasta pozyska³ dofinansowanie z rz¹dowego programu “Radosna Szko³a”. W ramach pozyskanych 140 tys. z³otych oprócz placów zabaw zakupione zostan¹ pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 i Szko³y Podstawowej
Nr 5.

Siatkówka latem, tenis zim¹

ronnym w Piotrkowie. Zosta³ on oskar¿ony o wspó³udzia³ w zabójstwie
Kaspra BrzeŸnickiego, mecenasa, który doprowadzi³ jego rodzinê do ru-

iny. Arciszewskiego zagra³ Olaf Lubaszenko. Obok niego na scenie zobaczyliœmy m.in.: Marka Siudyma, Jerzego Zelnika, W³odzimierza Adamskiego, Piotra Krukowskiego, Sambora Czarnotê i Ewê Da³kowsk¹ oraz
prezydenta Krzysztofa Chojniaka. Autorem scenariusza by³ Marcin G¹sior, a spektakl wyre¿yserowa³ Krzysztof Kamiñski.
Starówka by³a te¿ miejscem wielu koncertów. Na koncertach letnich piotrkowianie mogli us³yszeæ m.in.: Kapelê Fakiry, chór z II
LO, Miejsk¹ Orkiestrê Dêt¹, czy wykonawców piosenek z filmów.
We wrzeœniu goœciem honorowym koncertu by³a znana polska aktorka - Emilia Krakowska, która z filmowego balkonu, wespó³ z
Bartoszem Gumulcem, prowadzi³a filmow¹ opowieœæ. Pocz¹wszy
od „Podró¿y za jeden uœmiech”, poprzez s³ynn¹ wokalizê z serialu
„07 zg³oœ siê”, a skoñczywszy na serialowym hicie ostatnich czasów, czyli serialu „Na dobre i na z³e”- snu³a siê na piotrkowskim
rynku historia filmu i serialu. W rolach g³ównych wyst¹pili piotrkowscy artyœci. Oprócz piêknych piosenek, na piotrkowian czeka³o
wiele innych niespodzianek - np. pokaz multimedialny fragmentów
filmów, nakrêconych w Piotrkowie.

PiotrkOFF Art Festiwal po raz
pierwszy zawita³ do grodu trybunalskiego w 2009 roku. Jego
celem by³o otwarcie piotrkowian
na muzykê, której nie us³yszymy na listach przebojów. Pomys³ przyj¹³ siê i organizator,
Lo¿a Kulturalna Stare Miasto,
podj¹³ decyzjê o zorganizowaniu drugiej edycji. W tym roku
na festiwal zaproszono nie tylko polskich muzyków reprezentuj¹cych scenê offow¹, ale te¿
artystów z Czech, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Piotrkowianie mogli us³yszeæ
m.in.: Please The Trees (Czechy), Cool Kids Of Death
czy Nathalie And The Loners.

Drugie boisko do pla¿owej pi³ki siatkowej o wymiarach 16x8
metrów powsta³o w czerwcu na terenie obiektów OSiR przy ul.
Belzackiej (pierwsze jest na k¹pielisku “S³oneczko”). Wymiary boiska pozwalaj¹ na rozgrywanie meczów miêdzypañstwowych. Tymczasem obok, na kortach tenisowych OSiR, ustawiany jest balon,
który ochroni tenisistów przed opadami atmosferycznymi, ch³odem
i wiatrem. Dwupow³okowy balon, rozci¹gniêty nad trzema kortami
jest ogrzewany i oœwietlony. Oznacza to, ¿e z kortów mo¿na korzystaæ przez ca³y rok, niezale¿nie od warunków atmosferycznych.

Przez ca³e lato w ró¿nych czêœciach miasta odbywa³y
siê festyny w ramach dor
ocznej akcji “Wyci¹gamy
dorocznej
dzieci z bramy”. W
akacyjne festyny przygotowywali w
Wakacyjne
tym rroku:
oku: MOK, OSiR i Miejska Komisja
Rozwi¹zywania Pr
oblemów Alkoholowych, przy
Problemów
wspó³pracy policji, stra¿y po¿ar
nej, stra¿y miejskiej
po¿arnej,
i WORD-u.

Bardzo prê¿nie dzia³a w Piotrkowie Uniwersytet Trzeciego Wieku.
“Studenci” nie tylko poznaj¹ tajniki wiedzy, ale te¿ organizuj¹ wystawy w³asnego malarstwa, spotkania, czy rajdy. Ponad czterdzieœci osób
wziê³o udzia³ w rajdzie nordic walking zorganizowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Radê Osiedla “Belzacka” który odby³
siê, 23 paŸdziernika. Uczestnicy leœnymi duktami przeszli do Witowa.
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Krzysztof Chojniak

Andrzej Kacperek

Adam Karzewnik

Bogdan Munik

Wies³awa £uczak

Prezydent Piotrkowa TTrybunalskiego
rybunalskiego

I zastêpca Prezydenta Miasta

II zastêpca Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta

Skarbnik Miasta

Samorz¹d Piotrkowa Trybunalskiego

Marian B³aszczyñski

Bronis³aw Brylski

Rafa³ Pawe³ Czajka

Urszula Czuba³a

Konrad Czy¿yñski

S³awomir Dajcz

radny

radny

radny

radna

Wiceprzewodnicz¹cy RM

radny

Jan Dziemdziora

Adam Gaik

Katarzyna Gletkier

Marek Konieczko

Krzysztof Koz³owski

Magdalena Kwieciñska

Przewodnicz¹cy RM

radny

radna

radny

radny

radna

Piotr Masiarek

Szymon Miazek

Ludomir Pencina

Tomasz Sokalski

Mariusz Staszek

Pawe³ Szczeœniak

radny

radny

radny

radny

radny

Wiceprzewodnicz¹cy RM

Monika TTera
era

Przemys³aw Winiarski

Jadwiga Wójcik

Ewa Zió³kowska

radna

radny

radna

Wiceprzewodnicz¹ca RM

Sebastian ¯erek
radny

