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Samorząd powiatu i mieszkańcy
liczą na szybką budowę S12
Mieszkańcy gmin Aleksandrów,
Sulejów, Moszczenica i Grabica
oraz samorząd powiatu piotrkowskiego liczą, że ich wspólny głos zostanie usłyszany przez decydentów
w Ministerstwie Infrastruktury
i udownictwa, przyczyniając się do
jak najszybszego wznowienia prac
nad budową długo wyczekiwanego
tranzytu wschód-zachód, czyli drogi ekspresowej S12.
Jeden z ostatnich przykładów z 18 lipca w Poniatowie, kiedy to 31-letnia
kobieta, jadąca oplem w kierunku
Piotrkowa, z niewiadomych przyczyn
zjechała na przeciwległy pas ruchu,
doprowadzając do zderzenia z cysterną, w której był asfalt. Substancja wyciekła na jezdnię, a w wyniku wypadku rannych zostało 7 osób, w tym
czworo dzieci. Utrudnienia trwały blisko 8 godzin. Dla przykładu w całym
2015 roku odnotowano 105 kolizji, 14
wypadków, z udziałem 17 rannych.
Powodem, rosnącej liczby zdarzeń
i poszkodowanych, jest zwiększony
ruch tranzytowy i samochodowy. Jego uciążliwości doświadczają szcze-

gólnie mieszkańcy gmin Grabica,
Moszczenica, Sulejów iAleksandrów,
gdyż ruch tirów odbywa się tuż pod
ich oknami. Najgorsza sytuacja jest na
dwóch odcinkach dróg: DK 91 od
Srocka do Piotrkowa oraz DK 12/74
z Piotrkowa do Sulejowa, wraz z „wąskim gardłem”, jakim jest most na rzece Pilicy w Sulejowie, jedyny most
między Tomaszowem Mazowieckim
a Przedborzem. Dodatkowo na odcinku pomiędzy Piotrkowem a Przygłowem tworzą się korki, a przejazd do
Sulejowa trwa blisko godzinę. Powiat
Piotrkowski wraz z 20 samorządami
oraz instytucjami, zlokalizowanymi
wzdłuż drogi, nie ustają w staraniach
o budowę drogi S12. Niezbędna dla
tego regionu inwestycja, znów została
przesunięta w planach Ministerstwa
Rozwoju i Infrastruktury. Trasa znajduje się obecnie w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE. Ponadto jest też na 23 pozycji z 51 przedsięwzięć, umieszczonych w załączniku 1, Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 20142023. W aktywną działalność Stowa-

Rada Powiatu Piotrkowskiego jednomyślnie w październiku 2016 roku podjęła uchwałę w sprawie przyśpieszenia budowy S12 od Piotrkowa Tryb. do Puław
rzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi
Ekspresowej S12 włączył się, w październiku ubiegłego roku, samorząd
powiatu piotrkowskiego. Przyjęte
przez Radę Powiatu Piotrkowskiego
stanowisko o wpisanie do Rozporzą-

Mistrzostwa Polski w Badmintonie
Wodnym w Piotrkowie już 28 lipca!
Rozmowa Katarzyny Szyposzyńskiej zDorotą Danielak,
sędzią głównym zawodów, swego czasu doskonałą zawodniczką
tradycyjnego badmintona, dziś trenerką Ruchu Piotrków.

I Mistrzostwa Polski w Badmintonie Wodnym już
w piątek 28 lipca na kąpielisku „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim. Proszę powiedzieć coś więcej
na temat tego wydarzenia, bo trzeba przyznać, że sam
pomysł wydaje się interesujący i oryginalny.
To nowość, ale wiele dyscyplin, które dziś są olimpijskimi rodziła się w bólach. Miejmy nadzieję, że nowa konkurencja przypadnie do gustu zawodnikom. Dla mnie to
też nowość, ale przyokazji promujemy tradycyjnego badmintona.
Ajeśli chodzi oszczegóły piątkowej imprezy. Zawody rozegrane zostaną w wodzie. Zawodnicy będą w niej stać
do wysokości 70-80 cm, siatka od lustra wody znajdować
się będzie na wysokości 1,55 m. Mecze rozgrywane będą
w grach podwójnych. Nie ma podziału na turniej kobiet
i mężczyzn. Drużyny mogą być mieszane. Każda gra rozgrywana będzie do 2 wygranych setów. Aby wygrać seta
należy zdobyć 21 pkt. Obowiązywać będzie system rozgrywek grupowo-pucharowy – w zależności od ilości
zgłoszeń. Siatka o szerokości 70-80 cm zawieszona zostanie na wysokości 1,55 m nad lustrem wody. Gra rozgrywana będzie napunkty napolu odługości13m iszero-

kości 6 m. Lotki używane w turnieju będą wykonane
z plastiku. Rakietki i lotki zapewnia Organizator. Od zawodników wymagany jest tylko strój sportowy.
Kto może zgłosić się do udziału w Mistrzostwach?
W imprezie udział będzie mógł wziąć każdy kto ukończył 13 lat. Nie musi mieć doświadczenia zawodniczego,
bo to nowa dyscyplina i tu każdy będzie amatorem.
Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia i w jaki sposób
można zgłosić chęć udziału w Mistrzostwach?
Zapisy przyjmuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie, al. 3 Maja 6B, tel. 44 732 65 69 lub przed turniejem
do godziny 9: 30. Udział w zawodach jest bezpłatny.
Czy są przewidziane jakieś atrakcje dla osób, które
pojawią się na kąpielisku „Słoneczko”, a nie będą brały udziału w Mistrzostwach?
Mistrzostwom towarzyszyć będzie festyn rodzinny. Organizatorzy zaplanowali pokazy ratownictwa medycznego czy motoryzacyjne. Będzie też coś dla miłośników …
rugby. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, odbędzie
się m.in. turniej badmintona na piasku dla dzieci do 13 lat.
Oczywiście z nagrodami!

dzenia Rady Ministrów Drogi Krajowej Nr 12 na odcinku od Piotrkowa
Trybunalskiego do zachodniej granicy Państwa w Łęknicy, jako drogi ekspresowej, zostało przesłane do Premiera RP Beaty Szydło. – Niestety na
kolejne przesunięcie ewentualnego
rozpoczęcia budowy S12 wpłynął zapewne fakt zablokowania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, a konkretnie wariantu przechodzącego przez powiat piotrkowski. – Dalsze wstrzymywanie
projektowania tak ważnego dla
mieszkańców przedsięwzięcia, będzie miało fatalne skutki nie tylko dla
tych, którzy mieszkają wzdłuż DK 12,
ale także dla użytkowników pobliskich dróg lokalnych – wskazuje wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. –
Tak duże natężenie ruchu, zwłaszcza
tranzytowego, powoduje uciążliwości, związane z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców
oraz powoduje degradację nawierzchni dróg gminnych i powiatowych (Zalesice-Kałek, Piotrków – Koło i Koło –
Przygłów).
Pomimo tych przeszkód, członkowie
Stowarzyszenia - z prośbą o poparcie
stanowiska - wystąpili do łódzkich
przedsiębiorców, jako kreatorów lokalnego rozwoju. - Rozwój lokalny to
zbiorowy wysiłek, nie można liczyć
na to, że dokona się on sam – przyznaje wicestarosta powiatu. - Ważne jest,
żeby jak największa liczba ludzi przedsiębiorców, organizacji, w tym
pozarządowych i samorząd - była zainteresowana rozwojem lokalnym,
żeby popierała ten proces i chciała
w nim aktywnie uczestniczyć. Brak
tej ważnej dla nas, strategicznej z pun-

ktu widzenia regionu, drogi ogranicza
rozwój gospodarczy i społeczny,
znacznej części województwa łódzkiego.
Mieszkańcy gmin Aleksandrów, Sulejów, Moszczenica i Grabica oraz samorząd powiatu piotrkowskiego liczą, że ich wspólny głos zostanie usłyszany przez decydentów w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
przyczyniając się do jak najszybszego
wznowienia prac nad budową długo
wyczekiwanego tranzytu wschód-zachód, czyli drogi ekspresowej S12.
Tymczasem ostatni artykuł, opublikowany przez Dziennik Gazetę Prawną
26 lipca tego roku, w sposób jednoznaczny potwierdza, że rządowe plany
budowy dróg do 2025 roku nie przewidują rozpoczęcia inwestycji na odcinku od Piotrkowa do Puław, czyli trasy
ekspresowej S12.
– To dla mieszkańców naszego powiatu bardzo zła wiadomość – komentuje
doniesienia prasowe starosta powiatu
piotrkowskiego Stanisław Cubała.
– Apelując do Pani Premier Beaty
Szydło o przyśpieszenie budowy S12,
chodziło nam o szeroko rozumiane
dobro mieszkańców, zarówno to związane z bezpieczeństwem w ruchu
komunikacyjnym, a także to, które
dotyczy ożywienia gospodarczego tej
części kraju.
Jednak jak zapewnia starosta powiatu
zamierza na najbliższym posiedzeniu
Stowarzyszenia S12 omówić dalsze
działania w tej sprawie.

