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Miasto �mia³o siêga po pieni¹dze
zewnêtrzne. Staramy siê nie tylko
o �rodki unijne, ale tak¿e o pieni¹-
dze z bud¿etu pañstwa. Najwiêcej
wniosków z³o¿yli�my na finansowa-
nie inwestycji drogowych.

Miniony rok obfitowa³ w wydarze-
nia kulturalne na piotrkowskiej Sta-
rówce. Zobacz fotoreporta¿.

obiega koñca kolejny rok kalendarzowy.
Dla samorz¹du by³ to rok wytê¿onej
pracy, a dla miasta rok kolejnych zmian

i powa¿nych inwestycji. Najwiêksz¹ z nich jest -
i bêdzie przez kilka nastêpnych lat - modernizacja
oczyszczalni �cieków. To w³a�nie w tym roku uda³o
nam siê doprowadziæ do fina³u kilkuletnie starania
o unijne dofinansowanie. Unia do³o¿y nam do tej
inwestycji sumê niebagateln¹ � 160 milionów z³o-
tych. Warto podkre�liæ, ¿e jest to najwiêksza kwo-
ta, jak¹ kiedykolwiek uda³o siê pozyskaæ w historii
piotrkowskiego samorz¹du. Jednocze�nie bêdzie to
najpotê¿niejsza inwestycja miasta. Obejmie nie tyl-
ko modernizacjê oczyszczalni, ale te¿ budowê no-
wych i modernizacjê starych sieci kanalizacji sa-
nitarnych, wodoci¹gowych i deszczowych.
Miejskie inwestycje to jednak nie tylko oczyszczal-
nia. Mimo du¿ych wydatków, jakie poch³onie ta
modernizacja, realizujemy te¿ inne inwestycje. Bu-
dujemy mieszkania, drogi, chodniki, �cie¿ki rowe-
rowe, obiekty sportowe, odnawiamy elewacje ka-
mienic i budynków u¿yteczno�ci publicznej, remon-
tujemy szko³y i przedszkola, tworzymy nowe place
zabaw. Wszystko po to, aby�my ¿yli lepiej, wygod-
niej i bezpieczniej. Piotrków Trybunalski to miasto
pe³ne uroku, jednak w wielu miejscach zaniedba-
ne. Poprzez zaanga¿owanie Rady Miasta, pracow-
ników magistratu i jednostek samorz¹dowych sta-
ramy siê przywróciæ piêkno trybunalskiego grodu,
którego historia siêga XII wieku.

Z racji po³o¿enia w centrum Polski i bogatej hi-

Prezydent Miasta
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13 listopada uroczy�cie otwarte

zosta³o nowoczesne centrum han-
dlowe Focus Mall. W galerii uloko-
wa³o siê 110 punktów handlowych
i us³ugowych. Jedn¹ z atrakcji jest
multipleks Helios, dysponuj¹cy piê-
cioma salami kinowymi dla 1000
widzów. W Focusie pracê znalaz³o
ok. 600 osób.

To najwiêksza inwestycja miasta
i najpotê¿niejsze przedsiêwziêcie
z dziedziny ochrony �rodowiska
wspó³finansowane z pieniêdzy unij-
nych. Mowa o piotrkowskiej oczysz-
czalni �cieków, na któr¹ miasto
otrzyma z Unii niemal 160 mln z³.
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Szanowni Pañstwo
Drodzy Piotrkowianie

storii, nasze miasto ma du¿y poten-
cja³ turystyczny. To tutaj
narodzi³ siê dwuizbowy
parlament, tu równie¿
obradowa³ Trybuna³
Koronny. Oczywi�cie
historia jest bardzo
istotna, ale dla nas
wa¿niejsza jest przy-
sz³o�æ. Dlatego sta-
wiam na rozwój mia-
sta przez nowe inwe-
stycje i turystykê.

Doskona³ym przyk³adem takich dzia³añ jest
�Trakt Wielu Kultur�. Dziêki temu projektowi zmie-
nia siê oblicze miasta, poprawia siê infrastruktu-
ra, g³ównie drogowa. W ramach projektu remon-
towane s¹ równie¿ obiekty - choæby wie¿a ci�nieñ
czy dawna synagoga. Stare Miasto  staje siê jed-
nym z  najbardziej urokliwych miejsc, nie tylko

w Piotrkowie, czy województwie, ale i w kraju. Po
wyremontowaniu nasza Starówka znów odzyska³a
blask, o¿y³a, zaczêli na nowo odkrywaæ j¹ miesz-
kañcy (tutaj przychodz¹ fotografowaæ siê m³ode
pary!). Interesuj¹ siê ni¹ fotograficy, malarze, ar-
ty�ci i... producenci filmowi. Zale¿y mi, aby piotr-
kowianie byli dumni ze swego miasta.

Szanowni Pañstwo
Zbli¿aj¹ siê �wiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku, któ-

re nios¹ ze sob¹ wiele rado�ci, ale tak¿e refleksji. ¯yczê, aby
ten wyj¹tkowy czas up³yn¹³ Pañstwu w zdrowiu, cieple i mi³o-
�ci, a Nowy Rok przyniós³ pomy�lno�æ w codziennym ¿yciu.

radycyjnie w pierwszy weekend czerwca piotrkowianie obchodzili �wiêto Miasta. Imprezy odbywa³y siê w kilku miejscach Piotrkowa Trybunalskiego: na Starówce, w amfiteatrze
miejskim, w Parku Jana Paw³a II, na boiskach, salach gimnastycznych i kortach, w sali widowiskowej MOK i na ulicach miasta. By³y koncerty, imprezy i turnieje sportowe, przedstawienia,
wystawy i pokazy.  W tegorocznych  Dniach Piotrkowa Trybunalskiego wziêli udzia³ tak¿e go�cie z naszych miast partnerskich - z Esslingen (Niemcy), Marijampola
(Litwa), Równego (Ukraina), Mosonmagyarovar (Wêgry), Zagubicy (Serbia) i Kostromy (Rosja). Muzyczn¹ gwiazd¹ Dni Piotrkowa Trybunalskiego 2009 by³ zespó³ Feel.
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UsprawnieniaUsprawnieniaUsprawnieniaUsprawnieniaUsprawnienia

dla interesantówdla interesantówdla interesantówdla interesantówdla interesantów
 

Focus MallFocus MallFocus MallFocus MallFocus Mall

Nowy dom

dla zwierz¹t

Od 30 listopada w piotrkowskim magistracie
mo¿na za³o¿yæ firmê przez Internet.  Za po�rednic-
twem strony internetowej www.piotrkow.pl mo¿-
na z³o¿yæ wniosek o wpis do ewidencji dzia³al-
no�ci gospodarczej, zmieniæ wpis, zaprzestaæ dzia-
³alno�ci, zawiesiæ j¹ lub wznowiæ.  Po zalogowa-
niu siê na stronê miasta, nale¿y klikn¹æ baner  �No-
wo�æ! Zarejestruj firmê przez Internet�. Internauta
zostanie przekierowany na  odpowiedni¹ stronê, na
której nale¿y wype³niæ stosowny formularz.  Po
wype³nieniu dokument mo¿na:

- podpisaæ elektronicznie i przes³aæ drog¹ elek-
troniczn¹ na adres urzêdu;

- przes³aæ drog¹ elektroniczn¹ na adres urzêdu
bez sk³adania podpisu elektronicznego.

Wówczas, zgodnie z przepisami, przedsiêbior-
ca ma trzy dni, aby stawiæ siê w urzêdzie, podpi-
saæ wniosek lub wydrukowaæ go i z³o¿yæ w urzê-
dzie. Jest to ju¿ kolejne usprawnienie, jakie oferu-

je piotrkowski magistrat interesantom. Kilka tygo-
dni temu wprowadzona zosta³a us³uga rezerwacji
terminu za³atwiania sprawy. Po odbiór dowodu
osobistego, prawa jazdy, czy wpisu do ewidencji
dzia³alno�ci gospodarczej, nie trzeba ustawiaæ siê
ju¿ w kolejce. Termin za³atwienia konkretnej spra-
wy, w wybranym przez siebie dniu i godzinie,
mo¿na ustaliæ za po�rednictwem Internetu. Wy-
starczy wej�æ na stronê  www.bom.piotrkow.pl
wybraæ �Rezerwacja obs³ugi�, a nastêpnie
przej�æ do konkretnego stanowiska i wype³niæ
formularz. Warunkiem zrealizowania obs³ugi jest
pobranie w umówionym dniu, co najmniej 5 mi-
nut przed zarezerwowanym terminem biletu z au-
tomatu, który znajduje siê w Urzêdzie Miasta.
Rezerwacjê mo¿na równie¿ anulowaæ - za po-
�rednictwem strony internetowej lub poprzez
kontakt z punktem informacyjnym BOM tel. 44
732-77-01 lub 0  800 241 251.
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czterczterczterczterczteropoziomowy parking na 760 samochodówopoziomowy parking na 760 samochodówopoziomowy parking na 760 samochodówopoziomowy parking na 760 samochodówopoziomowy parking na 760 samochodów, a po mie�cie kursowa³y, a po mie�cie kursowa³y, a po mie�cie kursowa³y, a po mie�cie kursowa³y, a po mie�cie kursowa³y
dodatkowe autobusy MZK. 13 listopada urdodatkowe autobusy MZK. 13 listopada urdodatkowe autobusy MZK. 13 listopada urdodatkowe autobusy MZK. 13 listopada urdodatkowe autobusy MZK. 13 listopada uroczy�cie otwaroczy�cie otwaroczy�cie otwaroczy�cie otwaroczy�cie otwarte zosta³ote zosta³ote zosta³ote zosta³ote zosta³o
nowoczesne centrum handlowenowoczesne centrum handlowenowoczesne centrum handlowenowoczesne centrum handlowenowoczesne centrum handlowe

W galerii ulokowa³o siê 110 punktów handlo-
wych i us³ugowych. G³ównymi atrakcjami s¹ mul-
tipleks Helios, dysponuj¹cy piêcioma salami ki-

nowymi dla 1000 widzów, d³ugo oczekiwany
w mie�cie Empik oraz Media Markt, który jest
39 sklepem sieci w Polsce. W galerii pracê znala-
z³o ok. 600 osób. A teraz kilka liczb: powierzch-
nia u¿ytkowa Focus Mall wynosi 74 096 m2,
a kubatura obiektu to 417 150 m2. Do budowy

galerii wykorzystano 50 tys. m3 betonu. Dla po-
równania - tyle samo betonu zu¿yto do budo-
wy centrum Pompidou w Pary¿u. Konstrukcje

zbrojeniowe i pozosta³e elementy budynku po-
ch³onê³y prawie 5 tysiêcy ton stali. Tylko
w pierwszym tygodniu dzia³alno�ci galeriê od-
wiedzi³o ponad 167,5 tys. osób, a  najnowszy re-
pertuar filmowy w kinie Helios obejrza³o ponad
10 000 widzów.

Bardzo sprawnie przebiegaj¹ prace na terenie
budowy nowego schroniska dla bezdomnych zwie-
rz¹t. Otynkowano �ciany nowo wzniesionych murów,
na dwóch budynkach po³o¿ono dachy i pomalowano
stalow¹ konstrukcjê. Budowa schroniska dla zwierz¹t
rozpoczê³a siê w po³owie sierpnia b.r. Zgodnie z pro-
jektem powstanie siedem obiektów. W piêciu z nich
znajd¹ siê 72 kojce dla psów, w jednym woliera dla
ok. 50 kotów, za� jeden budynek bêdzie przeznaczo-
ny na zaplecze administracyjno-socjalne oraz maga-
zyn ¿ywno�ci.  Schronisko powstaje przy ul. Podole,
a wykonawc¹ jest piotrkowskie Przedsiêbiorstwo Bu-
dowlane AVOS. Oddanie obiektu do u¿ytku nast¹pi
w pierwszym pó³roczu 2010 roku.
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Galeria Focus Mall, która powsta³a w kwadracie ulic S³owackiego, Kostromskiej,
Modrzewskiego i Zamenhofa jest najnowocze�niejszym budynkiem w mie�cie.

Wydawca: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasa¿ Karola Rudowskiego 10. 97-300 Piotrków Trybunalski. Redaktor wydania El¿bieta Jarszak.

Piotrków najlepszyPiotrków najlepszyPiotrków najlepszyPiotrków najlepszyPiotrków najlepszy
Piotrków Trybunalski zaj¹³ pierwsze miejsce

w rankingu 10-lecia powiatów. Plebiscyt zorgani-
zowa³  tygodnik  Newsweek Polska.

�Jak zostaæ powiatem lub gmin¹ dziesiêciole-
cia? Trzeba nie wpadaæ w rutynê, inwestowaæ
w szkolenia, korzystaæ z funduszy unijnych i roz-
wijaæ zielon¹ energiê� -  tak w krótki sposób �New-
sweek Polska� skomentowa³ wyniki rankingu.
Nasze miasto wyprzedzi³o pozosta³e 64 powiaty
grodzkie - w tym stolicê województwa £ód�.

W rankingu brano pod uwagê wiele aspektów
dzia³ania lokalnych samorz¹dów  � od wykorzy-
stania swego po³o¿enia, poprzez dzia³ania proeko-

logiczne i informatyzacjê, a¿ po rozwój inwesty-
cji. Szczególne uznanie zyska³ Piotrków Trybunal-
ski za pozyskiwanie �rodków unijnych na inwesty-
cje oraz za wykorzystanie po³o¿enia w rozwoju
miasta jako centrum logistycznego.

W artykule, przybli¿aj¹cym zwyciêskie powiaty,
podkre�lona zosta³a  wielokulturowo�æ Piotrkowa Try-
bunalskiego i oparty na niej projekt �Trakt Wielu Kul-
tur� - w kontek�cie siêgania po pieni¹dze unijne. Po-
nadto wymienione zosta³y najwa¿niejsze dla miasta
inwestycje: budowa nowej hali sportowej za 10 milio-
nów z³otych, schroniska dla zwierz¹t za 2,5 mln, moderni-
zacja stadionu miejskiego oraz budowa bloków socjalnych.

W wakacje MOK i OSiR prowadzi³y zajêcia dla
dzieci, pozostaj¹cych w mie�cie. Piotrkowska ak-
cja �Wyci¹gamy dzieci z bramy� zosta³a szczegól-
nie zauwa¿ona i wyró¿niona przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które objê³o
nad ni¹ honorowy patronat.

RANKING NEWSWEEKARANKING NEWSWEEKARANKING NEWSWEEKARANKING NEWSWEEKARANKING NEWSWEEKA
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W sierpniu tego roku oddano do u¿ytku dwa bloki so-
cjalne przy ul. Przemys³owej. Powsta³y tam  ³¹cznie 24
mieszkania dwupokojowe o pow. 39,18 m2, a miesiêczny
czynsz wynosi zaledwie 0,63 z³. za m2. W ka¿dym lokalu
znajduje siê terma do podgrzewania  wody, butla gazowa
i piec do ogrzewania mieszkania. Inwestycja kosztowa³a
miejsk¹ kasê 2 mln 411 tysiêcy z³otych, z czego zap³acili-
�my tylko 80%, poniewa¿ resztê miasto pozyska³o z Banku
Gospodarstwa Krajowego. To jedna z wa¿niejszych inwe-
stycji,  bowiem by³y to pierwsze od niepamiêtnych czasów
mieszkania socjalne, wybudowane przez gminê.

Bêdzie to najwiêksza inwestycja miasta, a dostaniemy na ni¹ 159,5 miliona z³otych z pieniêdzy unijnych.Bêdzie to najwiêksza inwestycja miasta, a dostaniemy na ni¹ 159,5 miliona z³otych z pieniêdzy unijnych.Bêdzie to najwiêksza inwestycja miasta, a dostaniemy na ni¹ 159,5 miliona z³otych z pieniêdzy unijnych.Bêdzie to najwiêksza inwestycja miasta, a dostaniemy na ni¹ 159,5 miliona z³otych z pieniêdzy unijnych.Bêdzie to najwiêksza inwestycja miasta, a dostaniemy na ni¹ 159,5 miliona z³otych z pieniêdzy unijnych.
Mowa o piotrkowskiej oczyszczalni �ciekówMowa o piotrkowskiej oczyszczalni �ciekówMowa o piotrkowskiej oczyszczalni �ciekówMowa o piotrkowskiej oczyszczalni �ciekówMowa o piotrkowskiej oczyszczalni �cieków, która po latach oczekiwañ bêdzie wr, która po latach oczekiwañ bêdzie wr, która po latach oczekiwañ bêdzie wr, która po latach oczekiwañ bêdzie wr, która po latach oczekiwañ bêdzie wreszcie modereszcie modereszcie modereszcie modereszcie modernizowana.nizowana.nizowana.nizowana.nizowana.

Unijne miliony na oczyszczalniêUnijne miliony na oczyszczalniêUnijne miliony na oczyszczalniêUnijne miliony na oczyszczalniêUnijne miliony na oczyszczalniê
9 listopada w Instytucie Euro-

pejskim w £odzi Komisarz UE ds.
Polityki Regionalnej Pawe³ Sa-
mecki podpisa³ decyzjê o dofinan-
sowaniu projektu �Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni �cieków
w Piotrkowie Trybunalskim�.

- 10 odcinków: ul. Kasztelañska;
ul. Gêsia; ul. Topolowa; ul. Twardos³a-
wicka; ul. S³owackiego oraz ulice przy-
leg³e wraz z przed³u¿eniem kolektora nr
III; ul. Podmiejska, ul. Okulickiego,
ul. �wierkowa, ul. Zajêcza, ul. Kaszta-
nowa, ul. Malinowa; ul. Roosevelta
i ul. Graniczna; ul. �wierczowska,
ul. Zalesicka, ul. Zamiejska, ul. Przed-
miejska, ul. Lisia i ul. Grabska; ul.
�wierczów; ul. Przemys³owa i ul. Ro-
osvelta. Budowa sieci wodoci¹gowej
obejmie 6 odcinków: ul. Orla i ul. ̄ ela-
zna; ul. Karolinowska od ul. Rolniczej
do ul. ¯ó³tej; ul. Zawodzie; ul. Zalesic-
ka do ul. Kujawskiej; ul. 18-go Stycz-
nia do ul. Wroniej; ul. Dmowskiego od
ul. Szklarskiej do ul. Kostromskiej. -
Renowacja kanalizacji deszczowej - 4
odcinki: ul. Stronczyñskiego; ul. Mo-
drzewskiego; ul. Wojska Polskiego od nr
46 do ul. Mickiewicza oraz Mickiewi-
cza do rzeki Strawy przy ul. In¿ynier-
skiej; ul. Szkolna od Armii Krajowej do
ul. Staszica.

- Renowacja kanalizacji ogólno-
sp³awnej - 28 odcinków: ul. Kostrom-
ska od ul. Dmowskiego do ul. Sikorskie-
go; Osiedle Wierzeje; wzd³u¿ torów
kolejki w¹skotorowej PKP od ul. Kra-

kowskie Przedmie�cie do kolektora Nr
II; kolektor nr III od ronda im. E. Gier-
ka do ul. Wojska Polskiego / ul. Cmen-
tarnej; ul. Fabianiego; ul. Wojska Pol-
skiego od ul. POW do pl. Litewskiego;
ul. Toruñska; ul. Stronczyñskiego; pl.
Czarnieckiego; ul. Zamurowa; ul. Le-
onarda; ul. Narutowicza - odcinek od
torów PKP do ul. Próchnika; ul. Woj-
ska Polskiego - odcinek od hipermar-
ketu �Kaufland� do ulicy Sadowej; ul.
£ódzka od Ryneczku do ul. Pó³nocnej;
ul. Zjazdowa; ul. Pó³nocna; ul. Nieca-

W ten sposób uwieñczone sukcesem zo-
sta³y kilkuletnie zabiegi miasta o dofinanso-
wanie najwiêkszej inwestycji w historii piotr-
kowskiego samorz¹du. Takich pieniêdzy jesz-
cze nigdy dot¹d nie uda³o siê miastu pozy-
skaæ. Inwestycja bêdzie kosztowna, bo obej-
mie nie tylko modernizacjê oczyszczalni, ale
te¿ budowê nowych i modernizacjê starych
sieci kanalizacji sanitarnych, wodoci¹gowych
i deszczowych. Efektem tych prac bêdzie miê-
dzy innymi mo¿liwo�æ pod³¹czenia sie do sieci
kanalizacyjnej ok. 98% gospodarstw domo-
wych miasta, poprawa jako�ci wody pitnej,
ochrona �rodowiska wodnego a tak¿e - co
bardzo istotne! � unikniêcie ogromnych kar
finansowych, które miasto (a raczej miesz-
kañcy) musieliby zap³aciæ, gdyby nie roz-
poczêto budowy sieci i modernizacji
oczyszczalni �cieków.

A oto szczegó³y planu:
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

³a; ul. Sienkiewicza od ul. S³owackiego
do ul. Wojska Polskiego; ul. Przeskok;
ul. Cmentarna; ul. Okrzei; ul. Belzacka
(od ul. AK do ul. Czêstochowskiej); ul.
S³owackiego (odcinek od ul. Dani³ow-
skiego do ul. AK); ul. Armii Krajowej
(odcinek od ul. Narutowicza do ul. Po-
lnej); ul. Wyzwolenia (odcinek od ul.
Wolborskiej do ul. Leonarda); ul. S³o-
neczna; ul. Roosvelta od ul. Próchnika
do torów PKP; ul. Szkolna od ul. Armii
Krajowej do ul. Staszica.

Pierwszy etap robót zosta³ juz rozpo-

czêty. Firma �Ka�mierczak� Przedsiêbior-
stwo Robót Instalacyjno � In¿ynieryjnych
buduje ponad 800 - metrowy odcinek sieci
wodoci¹gowej przy ul. Zalesickiej, który
zostanie zakoñczony jeszcze w tym roku.
Od stycznia przysz³ego roku rusz¹ prace
zwi¹zane z renowacj¹ sieci kanalizacji
deszczowej i ogólnosp³awnej oraz moder-
nizacja ujêcia wody �Szczekanica�. Mo-
dernizacja samej oczyszczalni �cieków
oraz renowacja kana³u tranzytowego �cie-
ków oczyszczonych rozpocznie siê pod
koniec pierwszego kwarta³u 2011 roku.

Cztery k¹ty dla piotrkowianCztery k¹ty dla piotrkowianCztery k¹ty dla piotrkowianCztery k¹ty dla piotrkowianCztery k¹ty dla piotrkowian
Na lokale z gminnego zasobu miesz-

kaniowego oczekuje w kolejce niemal 500
osób. Potrzeby s¹ ró¿ne � od lokali so-
cjalnych, na które oczekuj¹ 302 osoby,
a¿ po standardowe lokale mieszkalne, na
które czeka  84 piotrkowian. Gmina po-
siada jeszcze listê osób zainteresowanych
lokalami zamiennymi � na tym¿e wyka-

zie umieszczonych jest ponad sto osób.
Na  gminnych listach zapisywani s¹ tyl-
ko piotrkowianie, którzy spe³niaj¹ od-
powiednie kryteria socjalno-bytowe.
Pozosta³a grupa osób, która oczekuje na
w³asne �M� radzi sobie inaczej � ot,
choæby kupuj¹c mieszkanie w systemie
TBS. 2 kwietnia 80 rodzin otrzyma³o

klucze do nowego �M�. Mimo kryzysu
i niedostatecznych finansów, gmina
konsekwentnie realizuje politykê miesz-
kaniow¹ - w pobli¿u nowo oddanych
bloków na ul. Modrzewskiego rosn¹ ko-
lejne.  Szczegó³owe warunki najmu znaj-
duj¹ siê na stronie internetowej TBS:
www.tbs.piotrkow.pl

Miasto przygotowuje mieszkania komunalne. Gruntowny remont i przebudowa jednego z gminnych budynków rozpoczê-
³a sie w czerwcu br. W dawnym biurowcu przy ul. Pereca powstaje 12 mieszkañ o powierzchni od 31 do 40 metrów kwadra-
towych.  W trakcie prac okaza³o siê, ¿e konieczne jest wzmocnienie konstrukcji, dlatego zwiêkszy siê koszt adaptacji  z  1 mln
135 do 1 mln 246 tys. z³.  Pieni¹dze wy³o¿y miasto. Mieszkania bêd¹ gotowe w marcu 2010 roku.

33333

Zakoñczy³ siê pierwszy etap prac przy budowie �Orlika� na ul. Wysokiej.
Wykonane zosta³y: boisko do pi³ki no¿nej ze sztuczna traw¹, boisko wielo-
funkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, 4-metrowe ogrodzenie boisk wraz z
oddzielnymi bramami i furtkami, pi³kochwyty, kosze do koszykówki, siatka
ze s³upkami do siatkówki, 4 miejsca parkingowe, doj�cia i dojazdy do boisk
oraz o�wietlenie terenu. Na budowê �Orlika� Piotrków Trybunalski otrzyma
z Ministerstwa Sportu 333 tysi¹ce z³otych, drugie tyle wp³ynie z Urzêdu Mar-
sza³kowskiego, resztê do³o¿y gmina. Dofinansowanie budowy kompleksu spor-
towego nie mo¿e przekroczyæ 33% ca³kowitego kosztu inwestycji.

Orlik przylecia³ na ulicê Wysok¹Orlik przylecia³ na ulicê Wysok¹Orlik przylecia³ na ulicê Wysok¹Orlik przylecia³ na ulicê Wysok¹Orlik przylecia³ na ulicê Wysok¹
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Spacer TSpacer TSpacer TSpacer TSpacer Traktemraktemraktemraktemraktem
Malownicza Starówka, odrMalownicza Starówka, odrMalownicza Starówka, odrMalownicza Starówka, odrMalownicza Starówka, odrestaurestaurestaurestaurestaurowane zabytki, niepowtarzalny klimat �  s³owa, którowane zabytki, niepowtarzalny klimat �  s³owa, którowane zabytki, niepowtarzalny klimat �  s³owa, którowane zabytki, niepowtarzalny klimat �  s³owa, którowane zabytki, niepowtarzalny klimat �  s³owa, które jeszcze do niedawna by³ye jeszcze do niedawna by³ye jeszcze do niedawna by³ye jeszcze do niedawna by³ye jeszcze do niedawna by³y
tylko pobo¿nymi ¿yczeniami, dzi� przekszta³caj¹ siê w faktytylko pobo¿nymi ¿yczeniami, dzi� przekszta³caj¹ siê w faktytylko pobo¿nymi ¿yczeniami, dzi� przekszta³caj¹ siê w faktytylko pobo¿nymi ¿yczeniami, dzi� przekszta³caj¹ siê w faktytylko pobo¿nymi ¿yczeniami, dzi� przekszta³caj¹ siê w fakty. Powoli, ale systematycznie zmienia siê obraz. Powoli, ale systematycznie zmienia siê obraz. Powoli, ale systematycznie zmienia siê obraz. Powoli, ale systematycznie zmienia siê obraz. Powoli, ale systematycznie zmienia siê obraz
naszego miasta. Du¿a w tym zas³uga prnaszego miasta. Du¿a w tym zas³uga prnaszego miasta. Du¿a w tym zas³uga prnaszego miasta. Du¿a w tym zas³uga prnaszego miasta. Du¿a w tym zas³uga projektu �Tojektu �Tojektu �Tojektu �Tojektu �Trakt Wielu Kultur�.rakt Wielu Kultur�.rakt Wielu Kultur�.rakt Wielu Kultur�.rakt Wielu Kultur�.

Czy Piotrków Trybunalski to miasto piêkne? Czy mamy siê czym po-
chwaliæ, co pokazaæ? Z pewno�ci¹ ka¿dy z nas zadawa³ sobie takie pytania.
I pewnie stawa³ zdumiony, gdy jaki� go�æ, turysta, czy kto� z rodziny po
przybyciu do miasta zachwyci³ siê: �jakie to ³adne miejsce!..�

Fakt. Piotrków to miasto piêkne i niepowtarzalne. Tylko nieco przydy-
mione kurzem historii. Trzeba tê krasê odkryæ, odkurzyæ, stosownie opra-
wiæ. Wtedy oka¿e siê, ¿e trybunalski gród pe³en jest miejsc magicznych,
urokliwych, a z ka¿dego niemal zau³ka wychyla siê interesuj¹ca historia ¿yj¹-
cych tu ludzi.

Historia miasta siêga czasów, gdy w³adca by³ najwy¿szym sêdzi¹ swoich
poddanych, a gród odwiedzali rycerze z o�ciennych ksiêstw. Z tego te¿ cza-
su pochodz¹ najstarsze nasze zabytki � z ko�cio³em farnym na czele. Lata
�wietno�ci  miasta przypadaj¹ na wiek XVI i XVII, gdy Piotrków poprzez
odbywaj¹ce siê tu posiedzenia dwuizbowego parlamentu, sta³ siê drug¹ po-
lityczn¹ stolic¹ królestwa.

Ze wzglêdu na po³o¿enie Piotrków zawsze by³ miejscem znacz¹cym.  Tutaj
narodzi³a siê demokracja i parlament, têdy przebiega³a pierwsza w kraju
trakcja kolei warszawsko-wiedeñskiej, to w naszym mie�cie zaborca umie-
�ci³ stolicê dziewiêtnastowiecznej Guberni Piotrkowskiej, tu utworzono pierw-
sze ¿ydowskie getto...  Przez kilka wieków ¿y³y tutaj obok siebie ró¿ne nacje:
polska, rosyjska, ¿ydowska, niemiecka i romska. W ten sposób, chc¹c nie chc¹c,
Piotrków sta³ siê tyglem wielu kultur, które wywiera³y wp³yw na politykê,
obyczajowo�æ, ¿ycie miasta, a nawet... budowle, które tu powstawa³y.

W³adze miasta postanowi³y wykorzystaæ tê historyczn¹ wielokulturowo�æ
trybunalskiego grodu. Tak zrodzi³ siê projekt �Trakt Wielu Kultur�, który
zak³ada odnowienie najstarszej czê�ci miasta. Rewitalizacja rozpoczê³a siê
w ubieg³ym roku i prowadzona jest na wszelkie dostêpne sposoby � poczy-
naj¹c od pozyskiwania pieniêdzy, poprzez remont historycznej czê�ci Piotr-
kowa, przez programy, usprawnienia, akcje spo³eczne i kulturalne, a¿ do
szerokiej promocji � zarówno w mie�cie, jak  i w kraju. O tym, ¿e pomys³
takiej rewitalizacji jest trafiony, �wiadcz¹ fakty - miasto dosta³o z pieniêdzy
unijnych ponad 16 mln z³! Nasz �Trakt� zosta³ te¿ doceniony przez fachow-
ców. £ódzki oddzia³ Towarzystwa Urbanistów Polskich, który organizuje
doroczny konkurs na najlepiej zagospodarowan¹ przestrzeñ publiczn¹ w wo-
jewództwie, wyró¿ni³ Trakt Wielu Kultur w kategorii �Zrewitalizowana prze-
strzeñ publiczna�.

Wie¿a ci�nieñ by³a pierwszym budynkiemWie¿a ci�nieñ by³a pierwszym budynkiemWie¿a ci�nieñ by³a pierwszym budynkiemWie¿a ci�nieñ by³a pierwszym budynkiemWie¿a ci�nieñ by³a pierwszym budynkiem
wyrwyrwyrwyrwyremontowanym z pieniêdzy �Temontowanym z pieniêdzy �Temontowanym z pieniêdzy �Temontowanym z pieniêdzy �Temontowanym z pieniêdzy �Traktu�.raktu�.raktu�.raktu�.raktu�.

Trasa �Traktu� liczy 1 km 273 m i uwypukla
budowle historyczne oraz miejsca, które piotrko-
wianom od lat kojarz¹ siê z wielokulturow¹ prze-
sz³o�ci¹.  Prze�led�my zatem drogê �Traktu�.

Trasa rozpoczyna siê na dworcu PKP i - choæ
nie jest to celowe - wygl¹da jakby pocz¹tek
�Traktu� ustalony zosta³ z my�l¹ o przyjezdnych.
Faktycznie - dworzec zawsze mia³ dla miasta
ogromne znaczenie, Piotrków by³ bowiem wa¿n¹
stacj¹ na trasie przeje¿d¿aj¹cej têdy historycz-
nej kolei warszawsko-wiedeñskiej.

Opuszczaj¹c dworzec udajemy siê na ulicê Ju-
liusza S³owackiego, mijaj¹c malownicz¹ wie¿ê
ci�nieñ z pocz¹tku dwudziestego wieku, grun-
townie odnowion¹ w ubieg³ym roku.

Trasa naszej wêdrówki biegnie ulic¹ S³owac-
kiego, ³¹cz¹c¹ star¹ i now¹ czê�æ miasta, miedzy
innymi obok przepiêknej cerkwi prawos³awnej.

Remonty i przebudowy obejmuj¹ nie tylko
ulicê S³owackiego, ale tak¿e ulice i budynki przy-
leg³e. Na pocz¹tku grudnia zakoñczy³a siê grun-
towna przebudowa ulicy D¹browskiego.

Ulic¹ S³owackiego, obok budynku S¹du
Okrêgowego i ko�cio³a oo. Bernardynów przez
Plac Ko�ciuszki pod¹¿amy na teren Starego Mia-
sta. Oczom przechodniów ukazuj¹ siê tu w¹skie
uliczki, a dalej malowniczy �redniowieczny
uk³ad - miejsce, którego dzi� nie powstydzi³yby
siê inne miasta, czyli Starówka.

Ze Starówki przechodzimy ulic¹ Zamkow¹
(obok historycznego zamku Zygmunta Starego,
gdzie odbywa³y siê te¿ s³ynne Trybuna³y Koron-
ne) do ulicy Jerozolimskiej. Tutaj znajduje siê
ostatni punkt trasy � budynek dawnej Wielkiej
Synagogi ¿ydowskiej, w którym dzi� mie�ci siê
Miejska Biblioteka Publiczna.

Prace budowlane, remontowe i modernizacyj-
ne prowadzone w ramach projektu �Trakt Wielu
Kultur� maj¹ zakoñczyæ siê w listopadzie 2011
roku. Do tego czasu ma nie tylko zmieniæ siê ob-
licze historycznej czê�ci Piotrkowa. miasto ma
tak¿e przyci¹gn¹æ turystów. Turystyka bowiem to
ta ga³¹� gospodarki, od której zaczyna siê pomy�l-
ny rozwój spo³eczno � gospodarczy miasta.

DziewiêtnastowiecznaDziewiêtnastowiecznaDziewiêtnastowiecznaDziewiêtnastowiecznaDziewiêtnastowieczna
cerkiew prawos³awnacerkiew prawos³awnacerkiew prawos³awnacerkiew prawos³awnacerkiew prawos³awna
w stylu neobizantyjskimw stylu neobizantyjskimw stylu neobizantyjskimw stylu neobizantyjskimw stylu neobizantyjskim
wybudowana zosta³awybudowana zosta³awybudowana zosta³awybudowana zosta³awybudowana zosta³a
w czasie zaboróww czasie zaboróww czasie zaboróww czasie zaboróww czasie zaborów.....
Niewielka liczebnieNiewielka liczebnieNiewielka liczebnieNiewielka liczebnieNiewielka liczebnie
parafia prawos³awnaparafia prawos³awnaparafia prawos³awnaparafia prawos³awnaparafia prawos³awna
istnieje w Piotrkowie poistnieje w Piotrkowie poistnieje w Piotrkowie poistnieje w Piotrkowie poistnieje w Piotrkowie po
dzi� dzieñ, choæ dzi� niktdzi� dzieñ, choæ dzi� niktdzi� dzieñ, choæ dzi� niktdzi� dzieñ, choæ dzi� niktdzi� dzieñ, choæ dzi� nikt
ju¿ nie pamiêta, ¿eju¿ nie pamiêta, ¿eju¿ nie pamiêta, ¿eju¿ nie pamiêta, ¿eju¿ nie pamiêta, ¿e
prawos³awie  sprprawos³awie  sprprawos³awie  sprprawos³awie  sprprawos³awie  sprowadziliowadziliowadziliowadziliowadzili
do miasta nie Rosjanie,do miasta nie Rosjanie,do miasta nie Rosjanie,do miasta nie Rosjanie,do miasta nie Rosjanie,
a osiemnastowiecznia osiemnastowiecznia osiemnastowiecznia osiemnastowiecznia osiemnastowieczni
GrGrGrGrGrecy z Macedonii, ale toecy z Macedonii, ale toecy z Macedonii, ale toecy z Macedonii, ale toecy z Macedonii, ale to
ju¿ zupe³nie innaju¿ zupe³nie innaju¿ zupe³nie innaju¿ zupe³nie innaju¿ zupe³nie inna
historia...historia...historia...historia...historia...
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Budynek przyBudynek przyBudynek przyBudynek przyBudynek przy
ul. S³owackiego 5,ul. S³owackiego 5,ul. S³owackiego 5,ul. S³owackiego 5,ul. S³owackiego 5,
wybudowany nawybudowany nawybudowany nawybudowany nawybudowany na
miejscu dawnegomiejscu dawnegomiejscu dawnegomiejscu dawnegomiejscu dawnego
magazynu solnego,magazynu solnego,magazynu solnego,magazynu solnego,magazynu solnego,
powsta³ w latach 1904-powsta³ w latach 1904-powsta³ w latach 1904-powsta³ w latach 1904-powsta³ w latach 1904-
1907 z przeznaczeniem1907 z przeznaczeniem1907 z przeznaczeniem1907 z przeznaczeniem1907 z przeznaczeniem
na siedzibê s¹duna siedzibê s¹duna siedzibê s¹duna siedzibê s¹duna siedzibê s¹du
gubergubergubergubergubernialnego inialnego inialnego inialnego inialnego i
hipoteki. Przez lata by³hipoteki. Przez lata by³hipoteki. Przez lata by³hipoteki. Przez lata by³hipoteki. Przez lata by³
najbarnajbarnajbarnajbarnajbardziej okaza³ymdziej okaza³ymdziej okaza³ymdziej okaza³ymdziej okaza³ym
gmachem w Piotrkowiegmachem w Piotrkowiegmachem w Piotrkowiegmachem w Piotrkowiegmachem w Piotrkowie
i stanowi³ symboli stanowi³ symboli stanowi³ symboli stanowi³ symboli stanowi³ symbol
�wietno�ci miasta. Dzi��wietno�ci miasta. Dzi��wietno�ci miasta. Dzi��wietno�ci miasta. Dzi��wietno�ci miasta. Dzi�
jest siedzib¹ S¹dujest siedzib¹ S¹dujest siedzib¹ S¹dujest siedzib¹ S¹dujest siedzib¹ S¹du
Okrêgowego.Okrêgowego.Okrêgowego.Okrêgowego.Okrêgowego.
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Wielu KulturWielu KulturWielu KulturWielu KulturWielu Kultur

Budynek w którym mie�ci siê Miejska Biblioteka Publiczna zosta³ wzniesiony
w latach 1791-1793 jako synagoga. By³ domem modlitwy dla ¿ydowskiej spo³ecz-
no�ci ówczesnego Piotrkowa a¿ do II wojny �wiatowej. W tym czasie synagoga
zosta³a dwukrotnie powa¿nie zdewastowana � pierwszy raz w roku 1854 przez
Rosjan, a po raz drugi w czasie wojny przez Niemców. Gruntownego remontu
 i modernizacji obiekt doczeka³ siê dopiero w latach 1964-65. Ówczesne w³adze
zdecydowa³y, ¿e w by³ej Wielkiej Synagodze bêdzie mie�ci³a siê biblioteka.

Remont elewacji, dachu, nawierzchniRemont elewacji, dachu, nawierzchniRemont elewacji, dachu, nawierzchniRemont elewacji, dachu, nawierzchniRemont elewacji, dachu, nawierzchni
wokó³ budynku, wymiana okien, orazwokó³ budynku, wymiana okien, orazwokó³ budynku, wymiana okien, orazwokó³ budynku, wymiana okien, orazwokó³ budynku, wymiana okien, oraz
�zszywanie pêkniêæ� nier�zszywanie pêkniêæ� nier�zszywanie pêkniêæ� nier�zszywanie pêkniêæ� nier�zszywanie pêkniêæ� nierdzewnymidzewnymidzewnymidzewnymidzewnymi
prêtami, którprêtami, którprêtami, którprêtami, którprêtami, które usun¹ re usun¹ re usun¹ re usun¹ re usun¹ rysy i spêkania  -ysy i spêkania  -ysy i spêkania  -ysy i spêkania  -ysy i spêkania  -
tak w wielkim skrócie mo¿natak w wielkim skrócie mo¿natak w wielkim skrócie mo¿natak w wielkim skrócie mo¿natak w wielkim skrócie mo¿na
podsumowaæ wykonane prace. Ladapodsumowaæ wykonane prace. Ladapodsumowaæ wykonane prace. Ladapodsumowaæ wykonane prace. Ladapodsumowaæ wykonane prace. Lada
dzieñ znikn¹ rusztowania i bibliotekadzieñ znikn¹ rusztowania i bibliotekadzieñ znikn¹ rusztowania i bibliotekadzieñ znikn¹ rusztowania i bibliotekadzieñ znikn¹ rusztowania i biblioteka
miejska uka¿e siê w pe³nej krasie.miejska uka¿e siê w pe³nej krasie.miejska uka¿e siê w pe³nej krasie.miejska uka¿e siê w pe³nej krasie.miejska uka¿e siê w pe³nej krasie.

UrUrUrUrUrokliwym Rynkiem Tokliwym Rynkiem Tokliwym Rynkiem Tokliwym Rynkiem Tokliwym Rynkiem Trrrrrybunalskim znów zachwycili siê filmowcyybunalskim znów zachwycili siê filmowcyybunalskim znów zachwycili siê filmowcyybunalskim znów zachwycili siê filmowcyybunalskim znów zachwycili siê filmowcy, którzy chc¹ tu, którzy chc¹ tu, którzy chc¹ tu, którzy chc¹ tu, którzy chc¹ tu
ulokowaæ akcjê filmu.ulokowaæ akcjê filmu.ulokowaæ akcjê filmu.ulokowaæ akcjê filmu.ulokowaæ akcjê filmu.

rz¹d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyj¹³ znak graficzny dla projektu �Trakt Wielu Kultur�. Pro-
jekt ma za zadanie przywróciæ do ¿ycia staromiejsk¹ tkankê, nadaæ jej funkcje turystyczne, kultural-
ne, gospodarcze i publiczne oraz wp³yn¹æ na poprawê jako�ci ¿ycia i bezpieczeñstwa mieszkañców.

Logo marki �Trakt Wielu Kultur� bêdzie wykorzystywane przez bran¿ê hotelarsk¹, gastronomiczn¹, kulturaln¹,
edukacyjn¹, pami¹tkarsk¹ oraz informacyjn¹.

Jedn¹ z wyrJedn¹ z wyrJedn¹ z wyrJedn¹ z wyrJedn¹ z wyremontowanych uliczekemontowanych uliczekemontowanych uliczekemontowanych uliczekemontowanych uliczek
jest Szewska. Wieczorjest Szewska. Wieczorjest Szewska. Wieczorjest Szewska. Wieczorjest Szewska. Wieczorem stanowiem stanowiem stanowiem stanowiem stanowi

niepowtarzalny klimat Starniepowtarzalny klimat Starniepowtarzalny klimat Starniepowtarzalny klimat Starniepowtarzalny klimat Starego Miasta.ego Miasta.ego Miasta.ego Miasta.ego Miasta.
TTTTTutaj przez ca³e wakacjeutaj przez ca³e wakacjeutaj przez ca³e wakacjeutaj przez ca³e wakacjeutaj przez ca³e wakacje

odbywa³y siê improdbywa³y siê improdbywa³y siê improdbywa³y siê improdbywa³y siê imprezy plenerezy plenerezy plenerezy plenerezy plenerowe,owe,owe,owe,owe,
wystawywystawywystawywystawywystawy, spektakle i koncer, spektakle i koncer, spektakle i koncer, spektakle i koncer, spektakle i koncertytytytyty.....
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6
�Raptem kilka urzêdów w kraju mo¿e poszczyciæ siê posiadaniem tego typu cer�Raptem kilka urzêdów w kraju mo¿e poszczyciæ siê posiadaniem tego typu cer�Raptem kilka urzêdów w kraju mo¿e poszczyciæ siê posiadaniem tego typu cer�Raptem kilka urzêdów w kraju mo¿e poszczyciæ siê posiadaniem tego typu cer�Raptem kilka urzêdów w kraju mo¿e poszczyciæ siê posiadaniem tego typu certyfikatówtyfikatówtyfikatówtyfikatówtyfikatów. T. T. T. T. Tym barym barym barym barym bardziej mi³o midziej mi³o midziej mi³o midziej mi³o midziej mi³o mi
pogratulowaæ Pañstwu otrzymania ich�� powiedzia³  Adam Sarpogratulowaæ Pañstwu otrzymania ich�� powiedzia³  Adam Sarpogratulowaæ Pañstwu otrzymania ich�� powiedzia³  Adam Sarpogratulowaæ Pañstwu otrzymania ich�� powiedzia³  Adam Sarpogratulowaæ Pañstwu otrzymania ich�� powiedzia³  Adam Sarnaszek dyrnaszek dyrnaszek dyrnaszek dyrnaszek dyrektor bran¿y cerektor bran¿y cerektor bran¿y cerektor bran¿y cerektor bran¿y certyfikacji i audytu,tyfikacji i audytu,tyfikacji i audytu,tyfikacji i audytu,tyfikacji i audytu,
wrêczaj¹c prwrêczaj¹c prwrêczaj¹c prwrêczaj¹c prwrêczaj¹c prezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi cerezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi cerezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi cerezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi cerezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi certyfikaty jako�ci. Urtyfikaty jako�ci. Urtyfikaty jako�ci. Urtyfikaty jako�ci. Urtyfikaty jako�ci. Uroczyste wrêczenie dokumentów mia³ooczyste wrêczenie dokumentów mia³ooczyste wrêczenie dokumentów mia³ooczyste wrêczenie dokumentów mia³ooczyste wrêczenie dokumentów mia³o

miejsce podczas Sesji Rady Miasta.miejsce podczas Sesji Rady Miasta.miejsce podczas Sesji Rady Miasta.miejsce podczas Sesji Rady Miasta.miejsce podczas Sesji Rady Miasta.

Jako�æ i bezpieczeñstwo zosta³y docenioneJako�æ i bezpieczeñstwo zosta³y docenioneJako�æ i bezpieczeñstwo zosta³y docenioneJako�æ i bezpieczeñstwo zosta³y docenioneJako�æ i bezpieczeñstwo zosta³y docenione

TTTTTrwa budowa kanalizacji na najwiêkszymrwa budowa kanalizacji na najwiêkszymrwa budowa kanalizacji na najwiêkszymrwa budowa kanalizacji na najwiêkszymrwa budowa kanalizacji na najwiêkszym
piotrkowskim osiedlu domkówpiotrkowskim osiedlu domkówpiotrkowskim osiedlu domkówpiotrkowskim osiedlu domkówpiotrkowskim osiedlu domków
jednorjednorjednorjednorjednorodzinnych �Jeziorodzinnych �Jeziorodzinnych �Jeziorodzinnych �Jeziorodzinnych �Jeziorna�.na�.na�.na�.na�.
Koszt inwestycji to 2,6 mln z³.Koszt inwestycji to 2,6 mln z³.Koszt inwestycji to 2,6 mln z³.Koszt inwestycji to 2,6 mln z³.Koszt inwestycji to 2,6 mln z³.

Bêdzie kanalizacjaBêdzie kanalizacjaBêdzie kanalizacjaBêdzie kanalizacjaBêdzie kanalizacja

na Wierzejachna Wierzejachna Wierzejachna Wierzejachna Wierzejach
Na Osiedlu Jeziorna II zakoñczy³a siê

budowa I etapu kanalizacji sanitarnej.
Domy na osiedlu Jeziorna II zaopa-

trywane s¹ w wodê z przydomowych
studni, a �cieki odprowadzane s¹ do
szamb. Wiele dzia³ek jest jeszcze nie-
zagospodarowanych. Budowa kanaliza-
cji, któr¹ miasto rozpoczê³o w lipcu tego
roku ma poprawiæ zarówno standard
¿ycia mieszkañców, jak i stan �rodowi-
ska naturalnego wokó³ jeziora Bugaj.
Do miejskiej sieci pod³¹czone zostan¹
wszystkie dzia³ki. Prace rozpoczê³y siê

od  w³¹czenia  do istniej¹cego kana³u
sanitarnego w ul. Sasanek kana³u z ul.
Bosmañskiej, Stokrotek, �witezianki,
nastêpnie ul. Marynarskiej, Kapitañ-
skiej, Regatowej, Kajakowej  i Go�dzi-
ków. Niebawem rozpocznie siê druga
inwestycja na Wierzejach - budowa ulic
wraz z kanalizacj¹ deszczow¹ na osie-
dlu Jeziorna I.

Prace na najwiêkszym piotrkowskim
osiedlu domków jednorodzinnych. bêd¹
kosztowa³y miasto 2,6 mln z³. Roboty
zakoñcz¹ siê w maju 2010 roku.

Budujemy ulice, uliczki, drogi...Budujemy ulice, uliczki, drogi...Budujemy ulice, uliczki, drogi...Budujemy ulice, uliczki, drogi...Budujemy ulice, uliczki, drogi...
£ódzka. Na skrzy¿owaniu ulic Hutniczej, Wysokiej i £ódz-

kiej pojawi³ siê ju¿ zarys nowego ronda. To widoczny efekt prac zwi¹-
zanych z modernizacj¹ ulicy £ódzkiej, które trwaj¹ od koñca wrze-
�nia.  Ekipy drogowe pracuj¹ bardzo sprawnie � przez pó³tora mie-
si¹ca wykonane zosta³y prace ziemne w rejonie skrzy¿owania Hutni-
czej, Wysokiej i £ódzkiej, a nowy asfalt pokry³ 300-metrowy odcinek
ulicy od ronda �w. Faustyny do granic miasta. Przed drogowcami jesz-
cze wiele prac, bowiem modernizacja 3 km ulicy £ódzkiej bêdzie
polega³a na: gruntownej przebudowie drogi wraz ze �cie¿kami rowe-
rowymi, budowie ronda u zbiegu ul. £ódzkiej, Armii Krajowej, Hut-
niczej i Wysokiej, przebudowie sieci wodoci¹gowej i o�wietlenia ulicz-
nego oraz na budowie kanalizacji deszczowej.  Prace potrwaj¹ do 15
pa�dziernika przysz³ego roku. Rozbudowa ulicy £ódzkiej to inwesty-
cja kosztowna, bowiem szacowana jest na oko³o 10 mln z³., ale mia-
sto zap³aci za ni¹ tylko 25 %. 75% kosztów pokryj¹ pieni¹dze, które
pozyskali�my z funduszy Unii Europejskiej.

Batorego. Niebawem bêdzie mo¿na wjechaæ na ulicê Koperni-

ka od strony ulicy Batorego. Przebudowana zosta³a ju¿ ca³a infrastruktura
podziemna,  na pasie zieleni rozdzielaj¹cym jezdnie pojawi³y siê: przej-
�cie dla pieszych i �cie¿ka rowerowa. Powsta³a te¿ wyspa rozdzielaj¹ca
pasy ruchu przy ³¹czeniu ulicy Batorego z Kopernika. Z miejskiej kasy
finansowana jest równie¿ budowa parkingu �Starówka�, który bêdzie
�wietnym rozwi¹zaniem na roz³adowanie ruchu w centralnej czê�ci mia-
sta. Obecnie dobiegaj¹ koñca prace na drugim z parkingów, zakoñczy³y
siê te¿ prace nad zatokami postojowymi, które powsta³y po obu stronach
ulicy. Parking �Starówka� usytuowany zostanie po obu stronach ul. Bato-
rego (na wysoko�ci skrzy¿owania z ulic¹ Kopernika), gdzie powstanie
oko³o 100 miejsc postojowych. Koszt prac to 1,1 mln z³.

Jerozolimska. Miasto �mia³o siêga po pieni¹dze zewnêtrz-

ne. Najwiêcej wniosków o wsparcie pieniêdzmi z zewn¹trz z³o¿yli-
�my na finansowanie inwestycji drogowych.  Siêgamy nie tylko po
kasê unijn¹, ale tak¿e po pieni¹dze z bud¿etu pañstwa. Tak by³o w przypadku
budowy ulicy Jerozolimskiej, na któr¹ fundusze pozyskali�my z tzw. �schety-
nówek� Pierwszy etap modernizacji ulicy Jerozolimskiej - od Ronda Sule-
jowskiego do skrzy¿owania z ulic¹ Wojska Polskiego wraz z przebudow¹
tego skrzy¿owania - trwa³ od kwietnia do pa�dziernika br. Na 500- metro-
wym odcinku ulicy po³o¿ono now¹ nawierzchniê jezdni, wykonano obustronny
ci¹g pieszo-rowerowy z kostki betonowej i zjazdy do posesji. Przebudowane
zosta³o tak¿e skrzy¿owanie i sygnalizacja �wietlna w miejscu gdzie przeci-
naj¹ siê ulice Jerozolimska i Wojska Polskiego. Inwestycja kosztowa³a 2,7
mln z³., ale  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011 Piotrków otrzyma³ na ni¹ 1 mln 197 tys.z³. W³a�nia zakoñczy³a
siê przebudowa drugiego odcinka ulicy Jerozolimskiej � od Wojska Polskiego
do Rzemie�lniczej.  Modernizacja skrzy¿owania Jerozolimskiej z Litewsk¹,
wymiana infrastruktury podziemnej i budowa nowego o�wietlenia kosztuje bli-
sko 1,4 mln z czego 528 tys. pochodzi ze �Schetynówek�.

Wilcza. Pieni¹dze zewnêtrzne to bardzo du¿y zastrzyk finan-

sowy na budowê ulic w mie�cie, nie jest to oczywi�cie �ród³o jedyne.
Jak co roku na budowê i remont naszych dróg przeznaczona jest do�æ
du¿a kwota z miejskiej kasy. W³a�nie  dobieg³y koñca dwumiesiêcz-
ne prace drogowe, prowadzone na mniejszych uliczkach w mie�cie.
Efekt - 12 dróg lokalnych i dojazdowych o ³¹cznej d³ugo�ci 3,6 km.
zyska³o now¹ nawierzchniê. Przebudow¹ objête by³y ulice:  Dzia³ko-
wa, Fabianiego, Handlowa, Kasztanowa, £u¿ycka, Ma³a, Mazowiec-
ka, Majewskiego, Piaskowa, Roosvelta (³¹cznik z Kolejow¹), �wier-
czów i Wilcza. Wiêkszo�æ przebudowywanych dróg zosta³a wybudo-
wana od podstaw tzn. od wykopania korytarza drogi przez po³o¿enie
podbudowy z t³ucznia koñcz¹c na po³o¿eniu nowej nawierzchni. Mia-
sto wyda³o na te inwestycje blisko 1 mln 160 tys. z³.

66666

 �Otrzymanie tych certyfikatów by³o mo¿liwe tylko dziêki do-
brze wykonuj¹cym swoje obowi¹zki urzêdnikom pracuj¹cym w ma-
gistracie. I to im w³a�nie bardzo dziêkujê� - podkre�la³ prezydent
miasta odbieraj¹c dokumenty. Nadanie Urzêdowi Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego 30 wrze�nia br. cetryfikatów z zakresu zarz¹dzania
jako�ci¹ (norma ISO 9001:2008) oraz bezpieczeñstwa informacji (nor-
ma ISO 27001:2005) odby³o siê ju¿ po raz drugi.

Audytorzy kontroluj¹cy piotrkowski Urz¹d Miasta podkre�lali no-

woczesno�æ zastosowanych rozwi¹zañ informatycznych, s³u¿¹cych
mieszkañcom pomoc¹ w uzyskiwaniu przez Internet wielu potrzeb-
nych informacji, pobieraniu aktualnych wniosków i formularzy, czy
mo¿liwo�ci internetowego umawiania siê, za³atwiania spraw lub
sprawdzania aktualnego etapu, na jakim jest dana sprawa. Wielu z
tych rozwi¹zañ nie posiadaj¹ du¿e, bogatsze aglomeracje. Wprowa-
dzenie nowatorskich rozwi¹zañ informatycznych mo¿liwe by³o dziêki
wykorzystaniu funduszy europejskich.

Na zdjêciu od lewej: Jacek Lara, kierownik Referatu Informatyki, Renata Karbowniczek, dyrektor Biura Obs³ugi Mieszkañców
i Nadzoru Organizacyjnego i Karol Strojecki, Pe³nomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jako�ci¹ i Bezpieczeñstwa Informacji.
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Spotkanie z mistrzemSpotkanie z mistrzemSpotkanie z mistrzemSpotkanie z mistrzemSpotkanie z mistrzem

Ani deszcz,  ani niekorzystna aura nie
wystraszy³y najwierniejszych mi³o�ników
amerykañskich samochodów. Na piotr-
kowskim lotnisku juz po raz drugi odby³
siê American Old Picnic.13 czerwca na
lotnisku przy ul. Przemys³owej mo¿na
by³o ogl¹daæ amerykañskie kr¹¿owniki
szos. Piknik by³ okazj¹ nie tylko do po-
dziwiania pojazdów, ale równie¿ do spo-
tkañ mi³o�ników Dodgeów, Jeepów,
Chryslerów  czy Pontiaców.

Ko�ció³ farny p.w. �w. Ja-

W wakacje przysz³ego rW wakacje przysz³ego rW wakacje przysz³ego rW wakacje przysz³ego rW wakacje przysz³ego rokuokuokuokuoku
miasto zyska obiekt spormiasto zyska obiekt spormiasto zyska obiekt spormiasto zyska obiekt spormiasto zyska obiekt sportowytowytowytowytowy.....
Nowoczesna hala powstajeNowoczesna hala powstajeNowoczesna hala powstajeNowoczesna hala powstajeNowoczesna hala powstaje
przy Zespole Szkó³przy Zespole Szkó³przy Zespole Szkó³przy Zespole Szkó³przy Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych Nr 4Ponadgimnazjalnych Nr 4Ponadgimnazjalnych Nr 4Ponadgimnazjalnych Nr 4Ponadgimnazjalnych Nr 4
przy ul. Sienkiewicza 10/12.przy ul. Sienkiewicza 10/12.przy ul. Sienkiewicza 10/12.przy ul. Sienkiewicza 10/12.przy ul. Sienkiewicza 10/12.

Hala Hala Hala Hala Hala coraz bli¿ejcoraz bli¿ejcoraz bli¿ejcoraz bli¿ejcoraz bli¿ej
Pe³nowymiarowa hala, widownia z 244 miej-

scami siedz¹cymi, zaplecze sanitarno-socjalne oraz
dwa budynki-³¹czniki � tak w wielkim skrócie
wygl¹da inwestycja, któr¹ miasto prowadzi od
ubieg³ego roku. Choæ halê w pe³nej krasie bêdzie
mo¿na obejrzeæ dopiero pod koniec wakacji, to bu-
dowla jest ju¿ mocno zaawansowana.

Powierzchnia sali z widowni¹ i ³¹cznikiem bê-
dzie wynosiæ 1.315,34 m2. W ramach projektu
przebudowana zostanie tak¿e czê�æ dydaktyczna
szko³y o powierzchni u¿ytkowej ok. 1.400 m2.

 Koszt ca³ej inwestycji zamknie siê kwot¹ pra-
wie 10 mln z³., z czego niemal 8,5 mln z³. miasto
pozyska³o z Regionalnego Programu Operacyj-
nego.

Micha³ B¹kiewicz, reprezentant �z³otej� dru¿y-
ny  Mistrzostw Europy w pi³ce Siatkowej Mê¿-
czyzn go�ci³ 16 wrze�nia w rodzinnym mie�cie.
Z³oty medalista zosta³ zaproszony przez Pre-
zydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka na spo-
tkanie przy kawie. Prezydent podziêkowa³
piotrkowianinowi za ogromne osi¹gniêcia
i rozs³awienie naszego miasta. W gabinecie

dosz³o do niespodzianek - Micha³ B¹kiewicz
spotka³ siê ze swoim pierwszym trenerem
Antonim Szczepkowskim, a z r¹k wiceprze-
wodnicz¹cego Rady Miasta Rafa³a Czajki
otrzyma³ �Z³oty Medal za Zas³ugi dla Piotr-
kowa Trybunalskiego�. W po³udnie Micha³
spotka³ siê z najm³odszymi piotrkowianami
w Szkole Podstawowej Nr 2.

Dzieñ sercaDzieñ sercaDzieñ sercaDzieñ sercaDzieñ serca
Ju¿ po raz drugi Piotrków obchodzi³ �wiatowy

Dzieñ Serca. 27 wrze�nia w Parku Jana Paw³a II
mo¿na by³o zbadaæ ci�nienie, poziom cholestero-
lu i cukru we krwi, a tak¿e skorzystaæ z porady
lekarza. Impreza cieszy³a siê bardzo du¿ym zain-
teresowaniem. Oprócz bezp³atnych badañ ca³e ro-
dziny mog³y wzi¹æ udzia³ w pikniku, przygotowa-
nym przez Urz¹d Miasta i Oddzia³ Kardiologicz-
ny Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego przy
wspó³pracy OSiRu i Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego oddzia³ w £odzi.

Biblioteka dowoziBiblioteka dowoziBiblioteka dowoziBiblioteka dowoziBiblioteka dowozi

ksi¹¿ki do domuksi¹¿ki do domuksi¹¿ki do domuksi¹¿ki do domuksi¹¿ki do domu
Ka¿dy, kto ma ograniczon¹ sprawno�æ ruchow¹

- z powodu inwalidztwa lub podesz³ego wieku -
mo¿e skorzystaæ z nowej us³ugi Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. Równie¿ niewidomi mog¹ zama-
wiaæ ksi¹¿ki nagrane na kasety magnetofonowe,
a nawet wypo¿yczyæ radiomagnetofon.

W ofercie biblioteki znajduje siê literatura dla
dzieci i m³odzie¿y, lektury szkolne oraz ksi¹¿ki dla
doros³ych � powie�ci obyczajowe, przygodowe,
sensacyjne, historyczne, biograficzne, fantastyka
i fantasy. Ksi¹zki mo¿na zamawiaæ telefonicznie:
(44) 646 51 79

kuba, jedn¹ z najstarszych �wi¹tyñ
w Piotrkowie Trybunalskim, na kilka ty-
godni pokry³o rusztowanie.  Renowa-
cja ma przywróciæ �wi¹tyni wygl¹d
z XIX wieku. Wie¿a od dawna wyma-
ga³a remontu, gdy¿ istnia³o zagro¿enie
osuniêcia siê kopu³y. Remontowi pod-
dawane s¹ gzymsy i mocowania ce-
gie³ przy kopule wie¿y na zewn¹trz oraz
wewn¹trz budynku. Koszt prac szaco-
wany jest na ok. 70 tys. z³. Jest
to ogromna suma dla bud¿etu ko�cio-
³a, dlatego renowacjê wspar³ finanso-
wo Urz¹d Miasta, ale mile widziani s¹
te¿ sponsorzy prywatni.

Odnawiamy stadion miejskiOdnawiamy stadion miejskiOdnawiamy stadion miejskiOdnawiamy stadion miejskiOdnawiamy stadion miejski
Prace modernizacyjne na stadionie trwaj¹ od 28

maja i zakoñcz¹ siê w pa�dzierniku przysz³ego
roku. Po modernizacji nasz stadion wreszcie uzy-
ska status obiektu na poziomie europejskim. Mo-

dernizacja obejmuje dostosowanie wymiarów bo-
iska pi³karskiego (nawierzchnia trawiasta) do wy-
mogów PZPN (68x105 m). W planie przebudowy
zawarte s¹  nowe bie¿nie 100m, 400m oraz do bie-

gu z przeszkodami, rozbiegi do skoków wzwy¿,
w dal i w trójskoku, rzutnia do pchniêcia kul¹
i rzutu oszczepem.

Miejsce starego budynku klubowego zaj¹³ ju¿
nowy, dwukondygnacyjny o powierzchni u¿ytko-
wej 476,9 m2 i kubaturze 2.185 m3. Na parterze
bêd¹ przebieralnie z natryskami dla zawodników
oraz pomieszczenia dla sêdziów, obserwatorów
i pierwszej pomocy. Na piêtrze - pokoje dla dzien-
nikarzy, monitoringu, sala konferencyjna, niewielki
bufet, pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty.
Stadionowe trybuny posiada³y bêd¹ 2.827 miejsc
siedz¹cych, bêdzie te¿ jedna trybuna z zadaszeniem
oraz  wygrodzony sektor dla widzów dru¿yny go-
�ci. Ca³y obiekt dostosowany zostanie do potrzeb
osób niepe³nosprawnych. Koszt modernizacji to
ok. 4,5 mln z³., dziêki staraniom prezydenta mia-
sta inwestycja otrzyma³a dofinansowanie ze �rod-
ków zewnêtrznych w wysoko�ci 1 mln z³.

77777



Nasz Piotrkówgrudzieñ 2009 rokugrudzieñ 2009 rokugrudzieñ 2009 rokugrudzieñ 2009 rokugrudzieñ 2009 roku
8

MMMMM iiiiiniony rniony rniony rniony rniony rok obfitowa³ok obfitowa³ok obfitowa³ok obfitowa³ok obfitowa³

PiotrPiotrPiotrPiotrPiotrkowska Starówka zyje!kowska Starówka zyje!kowska Starówka zyje!kowska Starówka zyje!kowska Starówka zyje!.....

w wydarzenia kulturalne na piotrkowskiejw wydarzenia kulturalne na piotrkowskiejw wydarzenia kulturalne na piotrkowskiejw wydarzenia kulturalne na piotrkowskiejw wydarzenia kulturalne na piotrkowskiej
Starówce. Setki piotrkowian uczestniczy³oStarówce. Setki piotrkowian uczestniczy³oStarówce. Setki piotrkowian uczestniczy³oStarówce. Setki piotrkowian uczestniczy³oStarówce. Setki piotrkowian uczestniczy³o
w imprw imprw imprw imprw imprezach, organizowanych przez Urz¹dezach, organizowanych przez Urz¹dezach, organizowanych przez Urz¹dezach, organizowanych przez Urz¹dezach, organizowanych przez Urz¹d
Miasta, O�rMiasta, O�rMiasta, O�rMiasta, O�rMiasta, O�rodek Dzia³añ Arodek Dzia³añ Arodek Dzia³añ Arodek Dzia³añ Arodek Dzia³añ Artystycznychtystycznychtystycznychtystycznychtystycznych
i Stowarzyszenie Lo¿a Kulturalna Stari Stowarzyszenie Lo¿a Kulturalna Stari Stowarzyszenie Lo¿a Kulturalna Stari Stowarzyszenie Lo¿a Kulturalna Stari Stowarzyszenie Lo¿a Kulturalna Stare Miasto.e Miasto.e Miasto.e Miasto.e Miasto.
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