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Tytuł  interpelacji: Interpelacja w sprawie: 
Oświetlenia terenu Parku Sportowego „Wyzwolenie" zlokalizowanego przy 
ZSP Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim. 

Treść  interpelacji: 

Wsłuchując się  w głosy mieszkańców osiedla „Wyzwolenie" oraz dyrekcji 
i pracowników Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 5 w naszym mieście 
wnoszę  o rozważenie możliwości zamontowania oświetlenia na terenie 
zielonym wraz z boiskiem szkolnym, zlokalizowanym przy ZSP Nr 5. 
Usytuowanie tego terenu w centrum osiedla bezpośrednio przy ul. Wyzwolenia 
sprzyja integracji mieszkańców oraz młodzieży, którzy szukają  odpoczynku w 
cieniu drzew, a jednocześnie mogą  czynnie uprawiać  sporty i rekreację, co 
sprzyja propagowaniu zdrowego stylu życia. Teren ten stanowi miejsce 
integracji różnych grup społecznych oraz wpisuje się  w promocję  aktywnego 
wypoczynku. 

W roku 2016 z Budżetu Obywatelskiego zostało wyremontowane boisko 
wielofunkcyjne, które stanowi bazę  wypoczynku dla uczniów i mieszkańców 
miasta. W roku bieżącym oddano Strefę  Rekreacji STREET WORKOUT 
PARK „Wyzwolenie" jako dalszą  kontynuację  rozbudowy „ Parku sportowego 
Wyzwolenie". Jest to połączenie popularnych ścieżek zdrowia oraz 
współczesnego street workout'u, wykorzystania do ćwiczeń  elementów 
zabudowy miejskiej ( wbudowanych na stałe urządzeń  do ćwiczeń  fizycznych 
takich jak zestaw drabinek, drążków i poręczy gimnastycznych, zestaw płotków 
gimnastycznych oraz uchwytów). Dopełnieniem są  dwa stoły do ping — ponga 
oraz dwa stoliki szachowe z siedzeniami. Szkoła czeka również  na realizację  
Budżetu Obywatelskiego z roku 2018. Projekt ten obejmuje dostosowanie 
istniejącego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z jednoczesnym 
podniesieniem bezpieczeństwa. W ramach projektu zakłada się  modernizację  
ogrodzenia Parku Sportowego „ Wyzwolenie" od strony ul. Wyzwolenia, 
montaż  furtek i bramy wjazdowej. Projekt zakłada również  położenie kostki 
brukowej w części terenu, umożliwiając tym samym dojazd osób na wózkach 
inwalidzkich do istniejącego boiska i pozostałych przyrządów. Zainstalowana 
zostanie karuzela integracyjna pozwalająca na jednoczesne korzystanie z niej 
osób pełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich. Wokół  karuzeli położona 
zostanie nawierzchnia bezpieczna, a na części kostki naklejone zostaną  gry 
z masy termoplastycznej prefabrykowanej. Umieszczone zostaną  również  



stojaki na rowery. 
Wszystkie te przedsięwzięcia i działania mają  na celu oddanie 

Piotrkowianom do użytku miejsca bezpiecznego i kreatywnego. Jednak dla 
pełnego zabezpieczenia sprzętu i obiektów niezbędne jest oświetlenie opisanego 
terenu. Na dzień  dzisiejszy oświetlenie boiska i wszystkich innych urządzeń  
odbywa się  tylko za pomocą  oświetlenia ulicznego z ulicy Wyzwolenia. 
Oświetlenie całego terenu Parku Sportowego „ Wyzwolenie" zwiększy czas 
jego funkcjonowania i zapewni bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i osobom 
z niego korzystającym. 

Problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa po południu oraz w dni 
wolne od zajęć  lekcyjnych. Na teren Parku Sportowego „Wyzwolenie" 
przychodzą, oprócz osób chcących skorzystać  ze wszystkich urządzeń  oraz 
boiska, osoby pod wpływem alkoholu, zakłócających wypoczynek innych. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa gospodarze obiektu zwracali się  do Straży 
Miejskiej oraz Policji, lecz działania ww. służb nie przynoszą  wymiernych 
efektów. 

Wielokrotnie mieszkańcy sąsiednich posesji skarżą  się, że 
popołudniami i w dni wolne od zajęć  lekcyjnych młodzież  oraz inne osoby 
zakłócają  im spokój między innymi rozpalając ogniska (próbowano rozpalić  
ognisko na płycie wyremontowanego boiska, spożywając alkohol, prowokując 
bójki i kierując groźby wobec innych). 

Szkoła podjęła działania skierowane na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa montując w br. monitoring wizyjny terenu oraz podpisała 
umowę  z firmą  ochrony mienia na dozór terenu ( jednak środki fmansowe 
na ten cel są  ograniczone i niewystarczające). Dyrekcja zwracała się  również  
o podłączenie monitoringu tego terenu do systemu monitoringu Straży Miejskiej 
- jednak bezskutecznie. 

Mieszkańcy i zarządzający szkolą  są  przekonani, że podstawowym 
problemem jest brak oświetlenia terenu Parku Sportowego „Wyzwolenie". 
Upewnia to młodocianych przestępców o ich bezkarności oraz anonimowości — 
system monitoringu nie identyfikuje twarzy bez odpowiedniego oświetlenia. 
Działania skierowane na jego budowę  będą  milowym krokiem do zapewnienia 
pełnego bezpieczeństwa i zadowolenia korzystających z terenu sportowego 
mieszkańców miasta. 
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