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WIEŚCI Z MIASTA

Rozmowy z RIG
PIOTRKÓW. Udogodnienia, jakie dla przedsiębiorców przygotowały władze miasta oraz
możliwości zainwestowania w Piotrkowie to
tematy, które omawiane były podczas spotkania z członkami Regionalnej Izby Gospodarczej.
Kolejne udogodnienia przygotowane przez władze miasta dla przedsiębiorców oraz możliwości
zainwestowania w Piotrkowie to główne tematy
omawiane podczas spotkania z członkami Rady Regionalnej Izby Gospodarczej, której przewodniczy Anna Kowalewska. O nowościach,
które mają jeszcze bardziej pobudzić aktywność
gospodarczą w naszym mieście, opowiadał
Bogdan Munik, Sekretarz Miasta.
- Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała
się Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej, którą przedsiębiorcy zgodnie uznali za dobry pomysł – mówi Bogdan Munik. Jak dodaje

Sekretarz Miasta podczas spotkania omawiany
był także projekt Młode Stare Miasto oraz przygotowywana w magistracie uchwała, która pozwoli na udzielanie bonifikat przedsiębiorcom
chcącym prowadzić działalność w lokalach
gminnych zlokalizowanych na Starówce. Do
każdego z tych przedsięwzięć będą opracowane szczegółowe regulaminy, które powstaną
przy współpracy z RIG.
Spotkanie zapoczątkuje cykl konsultacji między
miastem a RIG. - Dyskusja była bardzo twórcza,
zgłoszono szereg ciekawych propozycji, cieszy
nas taka formuła współpracy - komentowała po
spotkaniu - Anna Kowalewska.
Konsultacje odbywać się mają raz na kwartał lub
raz na pół roku. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie zorganizowanie konferencji,
na której przedstawione zostałyby możliwości
zainwestowania w Piotrkowie oraz pozyskiwania przez przedsiębiorców funduszy unijnych.

Tereny powstałe po wyburzeniu pustostanów przy ul. Batorego 4, 4a oraz 6

Porządki przy Batorego
PIOTRKÓW. Zakończyły się wyburzenia pustostanów przy ul. Batorego 4, 4a
oraz 6.Teraz teren ten zostanie przeznaczony na sprzedaż, a miasto wnioskuje
jeszcze do konserwatora zabytków o zgodę na wyburzenie pustostanu przy ul.
Batorego 6a.
Zakończyły się wyburzenia pustostanów przy ul. Batorego. Z powierzchni ziemi zniknęły rudery przy numerach 4, 4a oraz 6.
- Cały teren został uprzątnięty i teraz przygotowujemy go do sprzedaży w trybie przetargowym. To dobra lokalizacja na inwestycję – wyjaśnia prezydent Krzysztof Chojniak, który dodaje, że miasto chce jeszcze uatrakcyjnić ten teren poprzez wyburzenie
pozostałego budynku przy ul. Batorego 6a.
- Zawnioskujemy do konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na wyburzenie kamienicy, która od dawana nie jest zamieszkana i psuje wizerunek tej części miasta.Remont nie jest ekonomicznie uzasadniony i dodatkowo jest w takim stanie, że zagraża
bezpieczeństwu przechodniów – zaznacza prezydent.

Spotkanie z członkami Regionalnej Izby Gospodarczej
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TPPT i fundacja „Wyciągamy dzieci z bramy”
po raz trzeci rozstrzygnęły konkurs fotograficzny
Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego oraz
Fundacja „Wyciągamy dzieci z bramy” rozstrzygnęły
konkurs fotograficzny „Zabytki i zaułki starego Piotrkowa Trybunalskiego”.

Śpiewajaco uczcili Dzień Kobiet
PIOTRKÓW. 5 marca 2015r. w Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK
obchodzony był Dzień Kobiet.
Podczas uroczystego wieczoru zaproszone Panie mogły zobaczyć występ
Kabaretu „Trzeciaki” prowadzonego przez instruktora pana Michała Fijołka oraz
wysłuchać koncertu zespołu wokalnego „Ewki” pod kierunkiem instruktora pana
Czesława Kasprzaka. Konferansjerem oraz wykonawcą pięknych utworów
muzycznych był pan Andrzej Woźnicki. Obydwie grupy artystyczne rozwijają swoje
umiejętności na warsztatach prowadzonych w Klubie Seniora w OEA MOK.Bisom
i brawom nie było końca. Jeszcze raz życzymy wszystkim Paniom samych
wspaniałości z okazji Ich święta.

Detale architektoniczne, urok zabytkowych bram, zapomnianych choć kiedyś tętniących życiem miejsc w Piotrkowie – to
wszystko oddali na zdjęciach uczestnicy konkursu „Zabytki
i zaułki starego Piotrkowa Trybunalskiego”, który zorganizowały TPPT oraz fundacja „Wyciągamy dzieci z bramy”.
Prace oceniali Witold Stawski oraz Małgorzata Gletkier.

Pierwszą nagrodę - 300 złotych otrzymał Jan Hoffman
za zestaw 2 fotografi „Maszynownia wąskotorówki” oraz „Wybite szyby”. Dwie drugie nagrody w wysokości 200 zł powędrowały do Weroniki Łukasiewicz za zdjęcie „Piotrkowskie
piwniczki” oraz do Michała Strzębskiego za fotografię „Mur
i cienie słońca”. Trzecią nagrodę (150 zł) dostała Amelia Mikusek za zestaw 3 fotografii „Rynek w świetle czerni i bieli”
Komisja konkursowa przyznała też trzy wyróżnienia, które
otrzymali Amelia Walecka za fotografię „Starożytne okna”,
Wiktoria Suchodolska za fotografię „Chłodny listopadowy
dzień”oraz Patryk Śpiewak za fotografię „Między drzewami”.

Nagrody laureatom wręczał
prezes Fundacji Jacek Sokalski

