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Wielowymiarowy rozwój Piotrkowa

Okres Nowego Roku to wyj�tkowy czas podsumowa� tego co za nami,  
ale tak!e !ycze� na kolejny, nowy rozdzia" w naszym !yciu.

Przy tej sposobno#ci !yczymy Pa�stwu zdrowia i pogody ducha.
Niech Nowy Rok przyniesie wiele rado#ci i satysfakcji 
zarówno na p"aszczy$nie zawodowej, jak i osobistej. 

%yczymy, aby w Nowym Roku nie opuszcza"a Pa�stwa pomy#lno#&, a kolejne 
miesi�ce przynios"y spe"nienie wszystkich marze� i planów.
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Bezpieczniej na drogach...

Więcej miejsc parkingowych...

Drugie w naszym mieście „aktywne przejście” zwiększające 
bezpieczeństwo pieszych. Światła przy ul. Próchnika zapalają 
się, gdy przechodzień zbliża się do pasów. Kolejne takie przej-
ście zaplanowaliśmy w bieżącym roku.

ul. Krakowskie Przedmieście.

w rejonie ul. Kostromskiej i Polnej.

ul. Wyzwolenia.

46 samochodów zaparkuje przy jeziorze Bugaj.

Modernizacja ul. Wojska Polskiego na tzw. ryneczku to zada-
nie dwuletnie. Przebudowujemy odcinek od wiaduktu kole-
jowego do al. Armii Krajowej. Zadbaliśmy o bezpieczne, płyn-
ne skomunikowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Polną i „starą” 
Łódzką, projektując w tym miejscu rondo. 

Pracownicy firmy Haering mają łatwiejszy dojazd do zakładu 
pracy dzięki zmodyfikowanemu skrzyżowaniu ulic Żelaznej i 
Haeringa.

Nowe rondo, ze zmodyfikowanym „turbinowym” oznakowaniem, to poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa na jednym z najruchliwszych 
skrzyżowań w mieście.

Z myślą o budowie bulwarów nad rzeką Strawą modernizu-
jemy ul. Pereca. 

Nowo wyremontowany odcinek ul. Kostromskiej między  
ul. Wojska Polskiego a ul. Limbową.

Bezpieczniej na drogach

Budowa nowego ronda na skrzy�owaniu ulic Dmowskiego / �elaznej / Armii Krajowej / Górnej oraz rozpocz�cie prze-
budowy ul. Wojska Polskiego na tzw. ryneczku - to dwie najwi�ksze tegoroczne inwestycje drogowe. To jednak tylko cz�!" 
prac, których zadaniem jest poprawa bezpiecze#stwa na piotrkowskich ulicach.

Z myślą o bezpieczeństwie systematycznie poprawiamy stan 
dróg na osiedlu Wierzeje. To m.in. budowa ulic Żeglarskiej i 
Koralowej.

Co rok budujemy w mie!cie nowe miejsca postojowe. Oto niektóre parkingi, które powsta$y w odpowiedzi na sugestie mieszka#ców Piotrkowa:

BuBudodowawa n nowowegego o rorondnda a nana s skrkrzyzy�o�owawaniniu u ululicic D Dmomowswskikiegego o / / / / / / �e�e�elalalaznznznznejejejej / Armii K K Krararajojojowewewewej j j j / / / GóGóGóGóGórnrnrnrnejejejej o o orararaz z z rozpocz�cie e e prze/ / / / -BuBudodowawa n nowowegego o rorondnda a nana s skrkrzyzy�o�owawaniniu u ululicic D Dmomowswskikiegego o / / / / / �e�e�elalalalalaznznznznejejejej / Armiiiiiiiiii K K K K Krararajojojojowewewewej j j j / / / GóGóGóGóGóGórnrnrnrnrnejejej o o orararaz z z z rozpocz�cie prze/ / / / 

Dbamy o bezpieczeństwo na drogach

Poprawiliśmy komfort jazdy kierowców poruszających się  
ul. Dmowskiego na odcinku od wybudowanego ronda do ul. 
Kostromskiej.
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min�� kolejny rok 
pracy na rzecz naszego 
miasta - Piotrkowa Try-
bunalskiego. Rokrocznie, 
na pocz�tku stycznia pod-
sumowujemy minione 12 
miesi�cy i przedstawiamy 
plany na najbli�sz� przy-
sz�o��. 

Rok 2019 ob!towa�  
w inwestycje oraz wyda-
rzenia kulturalne i sporto-
we. Na stronach niniejszej 
gazety znajd� Pa"stwo 
informacje na temat m.in.
wyremontowanych dróg, 
dzia�a" proekologicznych, 
wybudowanych mieszka", 
funkcjonowania (otwar-
tej w czerwcu) Mediateki 
800-lecia wraz z kinem 
�Piksel�, czy rozwoju bazy 
sportowo-rekreacyjnej. 

Tegoroczne wydanie 
gazety �Nasz Piotrków� w spo-
sób szczególny po�wi�cone jest 
rozwojowi przedsi�biorczo�ci  
w grodzie trybunalskim, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem 
!rm produkcyjnych. Chcemy w 
ten sposób podkre�li�, jak wa�-
na - dla wielowymiarowego roz-
woju miasta - jest wspó�praca 
samorz�du z przedsi�biorcami. 
Na terenie Piotrkowa prowadzi 
dzia�alno�� 5.431 !rm (stan na 
grudzie" 2019). Jest to o 98 !rm 
wi�cej ni� rok wcze�niej. To naj-
lepszy dowód, �e w Piotrkowie 

Trybunalskim panuje dobry klimat 
inwestycyjny. Wp�ywaj� na to 
chocia�by: ulgi dla przedsi�bior-
ców, dzier�awienie dzia�ek pod 
dzia�alno�� gospodarcz� zaledwie 
po 10 groszy za metr kwadrato-
wy, dobrze rozwini�ta sie� dróg  
i uzbrajanie terenów w media.

Niektórzy piotrkowianie  
z sentymentem wspominaj� 
nieistniej�ce ju� huty szk�a, czy 
lata �wietno�ci Fabryki Maszyn 
Górniczych PIOMA, ale równo-
cze�nie nie zdaj� sobie sprawy, 
�e w PIOMIE nadal prowadzona 

jest produkcja, a spó�-
ki tam funkcjonuj�ce 
zatrudniaj� ponad 1,5 
tysi�ca osób. Ponadto 
w mie�cie dzia�a jesz-
cze kilkadziesi�t innych 
!rm produkcyjnych  
z bran�: motoryzacyj-
nej, metalurgicznej, 
wydobywczej i gór-
niczej, hafciarskiej 
czy browarniczej. 
#�cznie w piotr-
kowskim przemy�le 
zatrudnionych jest 
kilka tysi�cy osób. 
Wiele !rm to liderzy 
w swoich bran�ach - 
sprzedaj� produkty na 
ca�ym �wiecie. Pro!le 
kilku z nich opisujemy 
na kolejnych stronach 
gazety.

Drodzy Piotrkowianie, 
gwarantem rozwoju naszego 

miasta s� stabilne !nanse. Ko"-
czymy rok z dobr� kondycj� !nan-
sow� potwierdzon� ratingiem na 
wysokim poziomie �A� ze stabiln� 
perspektyw�. Odpowiedzialna po-
lityka !nansowa Piotrkowa okaza�a 
si� szczególnie wa�na w ostatnim 
czasie. Samorz�dy obarczono kosz-
townymi zadaniami, a w �lad za 
tym nie przekazano dodatkowych 
pieni�dzy na ich realizacj�, przez co 
wi�kszo�� miast mia�a problemy z 
przygotowaniem przysz�orocznych 

bud�etów. Piotrków Trybunalski 
poradzi� sobie z tym wyzwaniem, 
cho� nie obesz�o si� bez trudnych 
i ma�o popularnych decyzji. Musieli-
�my zrezygnowa� z wykonania nie-
których remontów, ograniczy� ilo�� 
imprez kulturalnych i sportowych 
oraz zmieni�, niewery!kowane od 

lat, op�aty. Mimo to, plan wydatków 
w 2020 roku - wzorem lat ubie-
g�ych - charakteryzuje bezpiecze"-
stwo i proinwestycyjno��. Podczas 
grudniowej sesji przyj�ty zosta� bu-
d�et na 2020 rok. Zaplanowali�my 
w nim ponad 74 miliony z�otych na 
inwestycje, co - w erze koniecznych 
ci�� - daje �wietny wynik. Dzi�ki 
tym pieni�dzom m.in. doko"czymy 
modernizacj� ul. Wojska Polskiego 
wraz z w��czeniem tzw. �starej� 
#ódzkiej do ronda Solidarno�ci, 
przebudujemy ulice: Broniewskiego 
i Zalesick�, wybudujemy kompleks 
boisk na stadionie miejskim �Con-
cordia� oraz plac rekreacyjno-spor-
towy wraz z boiskiem przy SP11. 
Kontynuowana b�dzie realizacja 
projektu �M�ode-Stare Miasto� oraz 
dalsza modernizacja zasobu miesz-
kaniowego. Staramy si� tak�e o ze-
wn�trzne pieni�dze, dzi�ki którym 

b�dziemy mogli wyremontowa� 
ulic� Rakowsk� i przebudowa� 
hal� �Relax�. 

Gwa�townie rosn�ce wydatki, 
przy jednoczesnym ograniczeniu 
dochodów, s� dla samorz�dów 
bardzo dotkliwe. Je�eli tenden-
cja nie zmieni si� nale�y bra� 

pod uwag� wyha-
mowanie inwestycji 
oraz obni�enie mo�-
liwo�ci ubiegania si� 
o �rodki zewn�trzne. 
To mo�e skutkowa� 
od�o�eniem w czasie 
realizacj� niektórych 

przedsi�wzi��. 
Mimo wielu wyzwa" z opty-

mizmem patrzymy w przy-
sz�o��. Pami�tajmy, �e Piotrków 
Trybunalski to nasz wspólny 
dom.  Mo�emy si� spiera�, ró�-
ni� pogl�dami i pomys�ami na 
rozwój miasta, ale fundamen-
tem naszych dzia�a" powin-
no by� jedno � pomy�lny roz-
wój  Piotrkowa Trybunalskiego,  
a wi�c pomy�lno�� nas wszyst-
kich, czego naszemu miastu,  
a przede wszystkim mieszka"-
com serdecznie �ycz� w 2020 
roku.rokrokrokrokrokrokrokrokroku.u.u.u.u.u.

- Opracowanie budżetu na 2020 rok było dużym wyzwaniem. 

Powodem były skutki programów rządowych wdrożonych w 2019 

roku, których efektem było m.in. zmniejszenie dochodów miasta 

o ok. 8 mln zł z wpływów z podatku PIT. Należy zwrócić uwagę na 

wciąż rosnące koszty, co widzimy w cenach usług i towarów za-

równo w budżecie miasta, jak i w naszych budżetach domowych. 

Jaskrawym przykładem jest podniesienie minimalnego wyna-

grodzenia wpłynie na zwiększenie naszych wydatków o prawie 

11 mln zł – mówi Wiesława Łuczak, Skarbnik Miasta i podkreśla:  

- Ze względu na zbyt niską subwencję, jaką otrzymujemy z Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej, dokładamy do oświaty coraz więcej 

pieniędzy. W 2019 roku dołożyliśmy blisko 49 mln zł, a w tym roku 

wzrośnie do około 53 mln. Dokładanie kolejnych milionów do 

oświaty odbywa się, niestety, kosztem realizacji innych zadań.

dochody własne
co trzecia złotówka
na oświatę

co czwarta złotówka
na politykę społeczną  
i rodzinną

ciepłownictwo, 
gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

co szósta  złotówka
na wydatki majątkowe 

płownictwo, 
podarka k

w tym:

kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego

infrastruktura
drogowa

subwencje

dotacje krajowe

środki 
Unii Europejskiej

iempracowanie budżetu na 2020 rok było dużdużdużym ym ym wyzwanwanwaniemiemiemanie be budżudżetu  2020 rokrok by było ło dużdużduż iemiemiem

Bud�et na 2020 rok
Dochody w 2020 roku wynios! PowPow

rokrok

o o

wciwci

rówrówrów
dochody własnene

DDDDDDDDDDoooocccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooddddddddddddddddddyyyyyyyyyyyyyyyyyy wwwwwwwwwwwwwwww 22222222222222222220000000000000000000020 rokuuuuuuuuuuu wyniosssssssss!!!!!!!!!!!!!

508,6  mln z"
233 mln 195,3 mln

149 mln

86,5 mln

32,9 mln

16,8 mln

16,7 mln

138,4 mln

123,3  mln

14 mln

Wydatki w 2020 roku wynios!WWWWWWWWWWWWyyyydddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiii wwwwwwwwwwww 222222222222222222222222000000000000000020 rokkkkuuuuuuuuuuuuuuu   wyniossssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!WWWWyddddaaaaatkkkkkkiiiii www 2000020 rokkuuuuuu   wyniossss!!!WWWWyddddaaaatkkkkiiii www 200020 rokkuuuuuu   wyniossss!!!

561,8  mln z"

Powyższe wskaźniki potwierdzają, że budżet Piotrkowa jest  

realny, oszczędny i prorozwojowy. Ale jest przede wszystkim 

bezpieczny.

Od pocz�tku VIII kadencji samorz�du obrady Rady Miasta mo�na ogl�-

da� �na �ywo� za po�rednictwem internetu. Transmisje on-line dost�pne 

s� na stronach www.piotrkow.pl oraz www.bip.piotrkow.pl. Pod tymi 

adresami mo�na znale$� równie� archiwalne nagrania sesji.

Obecny sk�ad Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Marian B�aszczy�ski (Przewodnicz�cy Rady Miasta), Dariusz Cecotka, Rafa� Czajka, Krysty-

na Czechowska, Urszula Czuba�a, Konrad Czy!y�ski, S�awomir Dajcz, Jan Dziemdziora, Piotr Gajda, "ukasz Janik, Lech Ka#mierczak, Halina Madej, Piotr 

Masiarek, Wies�awa Olejnik (Wiceprzewodnicz�ca Rady Miasta), Andrzej Piekarski, Bogumi� P$cina, Ludomir Pencina (Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta), 

Sergiusz Stachaczyk, Mariusz Staszek (Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta), Monika Tera, Marlena W$!yk-G�owacka, Sylwia Wi$c�awska, Jadwiga Wójcik.

Poziom zadłużenia na koniec 2020 roku w relacji do plano-

wanych dochodów wyniesie 34 % (przy limicie 60%). 

Poziom obciążenia dochodów obsługą długu wyniesie 

4,48% przy limicie dla naszego miasta wynoszącym 10,22%.
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Urząd bez plastiku

 Kolejny krok w stron� ekologii miasto zrobi�o rezygnuj�c ze wszystkich produktów plastikowych 
jednorazowego u�ytku. Z urz�du znikn��y plastikowe butelki, kubki, talerzyki czy mieszade�ka do napo-

jów. Zast�piono je alternatywnymi produktami, m.in. ze szk�a oraz papieru. Tym samym magistrat wpi-
sa� si� w ogólno!wiatowy trend konkretnych dzia�a" proekologicznych, a troska o ochron� !rodowiska  
i zdrowie mieszka"ców sta�a si� jednym z priorytetowych dzia�a" piotrkowskiego samorz�du. 

Bawili�my si�... 4

Piotrków od lat stawia na poszanowanie �rodowiska naturalnego 
oraz edukacj� ekologiczn�. Aby nasze miasto stawa�o si� czystsze, 
zdrowsze i bardziej przyjazne mieszka�com podejmujemy szereg 
dzia�a� proekologicznych: walk� ze smogiem, eliminowanie z u�yt-
ku tworzyw sztucznych, dbanie o ziele� miejsk�. Na tym jednak nie 
poprzestajemy i ju� planujemy kolejne inwestycje, jak chocia�by 
wprowadzenie autobusów zeroemisyjnych, których zadaniem b�dzie 
ochrona �rodowiska. 

Z ekologią na Ty

Podłączenia do miejskiej sieci

Ekologiczna elektrociepłownia

Plan na elektromobilność

 D��enie do stworzenia modelowego miasta ekologicznego Piotrków chce realizowa# równie� 
poprzez wymian� taboru MZK. W miejsce dotychczasowych autobusów maj� pojawi# si� nowe �emzet-
ki� zasilane pr�dem. W tym celu radni w bie��cym roku zatwierdzili Plan Zrównowa�onej Mobilno!ci. 
Zgodnie z za�o�eniami dokumentu Piotrków pod��a# ma w kierunku wprowadzenia niskoemisyjnej 
komunikacji miejskiej poprzez zakup autobusów elektrycznych.

- Przyj�cie Planu to dopiero pierwszy krok. Kolejny to pozyskanie do$nansowania, które pozwoli�o-

by rozpocz�# wymian� taboru na proekologiczny - informuje wiceprezydent Adam Karzewnik. 

etoetoetoetowycwycwycwycwyci zi zi zi zdrodrodro

PI TRK W STAWIA NA EK L GIĘ

 Od kilku lat w Piotrkowie trwa restrukturyzacja systemu ciep�owniczego, która ma na celu do-

stosowanie kot�ów miejskiej ciep�owni do wymogów dyrektyw unijnych. Utworzona spó�ka �Elektrocie-

p�ownia Piotrków Trybunalski� zajmie si� modernizacj� systemu ciep�owniczego poprzez kogeneracj� 
gazow�. Kogeneracja oznacza, �e ciep�ownia b�dzie wytwarza# nie tylko energi� ciepln�, ale tak�e 
elektryczn�, a jej %ród�em b�dzie gaz. - Utworzenie spó�ki miejskiej by�o koniecznym warunkiem, aby 
móc w przysz�o!ci ubiega# si� o do$nansowanie !rodkami zewn�trznymi - w tym szczególnie unijnymi 
- planowanych inwestycji w restrukturyzacj�. Dotychczasowa spó�ka MZGK posiada�a zbyt ma�y kapita� 
oraz udzia�y prywatne, co elimonowa�o nas z ubiegania si� o !rodki unijne - podkre!la wiceprezydent 
Adam Karzewnik. 

 Rozbudowa sieci ciep�owniczej i pod��czanie kolejnych nieruchomo!ci do miejskiej ciep�owni 
to jedno z wielu zada" podejmowanych przez miasto maj�cych na celu popraw� jako!ci powietrza  
w Piotrkowie. W 2019 roku rozpocz�li!my budow� 2 km ciep�oci�gu wraz z budow� trzech w�z�ów 
cieplnych w ul. &wirki. - Dzi�ki tej inwestycji do miejskiej sieci pod��czymy: Dom Pomocy Spo�ecznej, 
by�� siedzib� gimnazjum nr 1 i zaplecze stadionu miejskiego �Concordia�. Ciep�oci�g da mo�liwo!# 
przy��czenia si� tak�e kolejnym podmiotom np. Piotrkowskiej Spó�dzielni Mieszkaniowej (np. blokom 
przy ul. Roosvelta), szpitalowi czy te� prywatnym nieruchomo!ciom - wylicza Marek Krawczy"ski, pre-

zes Elektrociep�owni Piotrków i zaznacza, �e ma to na celu pod��czenie jak najwi�kszej liczby nierucho-

mo!ci do miejskiej sieci.
- Jest to z jednej strony relatywnie tanie dla odbiorców, a z drugiej komfortowe oraz ekologiczne 

rozwi�zanie. Szczególnie maj�c na uwadze, �e w ci�gu najbli�szych lat w ciep�owni nast�pi zmiana 
%ród�a ciep�a na gaz ziemny. 



  grudzie� 2019 5

Dbamy o czyste powietrze

Kanalizacja sanitarna

Zielony Piotrków

 Tereny zielone w Piotrkowie Trybunalskim obejmuj� ok. 22% jego powierzchni. Ziele� pe�ni 
bardzo wa�n� rol� w mie�cie i podlega z jednej strony ochronie, a z drugiej jest odtwarzana. Dzieje si� 
tak dzi�ki nasadzeniom zast�pczym, do których zobowi�zani s� wszyscy, którzy musz� dokona! wycinki 
drzew. To swoista rekompensata dla �rodowiska. 

Miasto oczywi�cie dba o istniej�c� ziele�, a tak�e rozwija rekreacyjne tereny zielone. Corocznie 
podejmowany jest wysi�ek w kierunku poprawy ich jako�ci, by wp�ywa�y one pozytywnie na nasz� 
aglomeracj� nie tylko pod wzgl�dem wizerunkowym, ale równie� ekologicznym, ekonomicznym, 
czy technologicznym. W ostatnim czasie stawiamy na nowe gatunki, które poza atrakcyjnym wygl�-

dem, maj� du�e zalety pozwalaj�ce zwalcza! smog. W ubieg�ym roku posadzili�my 655 drzew, 11000 
krzewów i 80 pn�czy i oko�o hektara trawników. Powy�sze nasadzenia wykonali�my jako cz��! zrealizo-

wanych inwestycji oraz urz�dzania terenów zielonych w mie�cie.
Gros tej ro�linno�ci to krzewy i drzewa miododajne. Zdajemy sobie spraw�, �e bez pszczó� nie jest 

mo�liwie prawid�owe funkcjonowanie ekosystemu, którego cz��ci� jest tak�e cz�owiek. Kieruj�c si� t� 
my�l�, w 2017 roku otworzyli�my miejsk� pasiek� przy ul. "wirki.

Wzoruj�c si� na dzia�aniach podj�tych przez miasto w�asn� pasiek� w 2019 roku ustawi�a piotr-
kowska galeria Focus Mall. Na wysoko�ci 18 metrów nad ziemi� stan��o pi�! uli, w których zamieszka�o 
ponad 250 tysi�cy pszczó�. 

  Kontrole z użyciem drona będą kontynuowane.

  Około 400-metrowy odcinek „sanitarki” wybudowaliśmy w ulicy Okrzei.   Pasieka na dachu galerii Focus Mall powstała na wzór miejskiej pasieki.   

  Tylko w 2019 roku posadziliśmy 650 nowych drzew i 11 tysięcy krzewów.

ei.ei.

 Du�ym wyzwaniem ekologicznym jest obecnie walka ze smogiem. Bardzo wa�nym aspektem 
jest monitorowanie jako�ci powietrza. To element maj�cy na celu u�wiadomienie mieszka�com, jak 
wa�ne jest to czym palimy w piecu. Dlatego Urz�d Miasta zainstalowa� 20 czujników powietrza. Uzy-

skiwane wyniki s� wa�nym #ród�em informacji o jako�ci powietrza. Sprawdzenie aktualnych danych 
jest bardzo proste i dost�pne za pomoc� aplikacji Airly na smartfony lub w internecie. Wiedza pozwala 
równie� na wi�ksz� dok�adno�! w typowaniu �trucicieli�, ich kontrolowanie oraz - tam gdzie to koniecz-
ne - wyci�ganie konsekwencji. 

Innym narz�dziem wykorzystywanym do mierzenia zanieczyszcze� powietrza i kontrolowania sk�a-

du dymu jest dron. Kontrol� w tym zakresie prowadzi�a Stra� Miejska. Dron podczas lotów bada� zawar-
to�! substancji szkodliwych. W przypadku wykrycia przez czujniki substancji wskazuj�cych na spalanie 
niew�a�ciwych materia�ów, w tym odpadów, funkcjonariusze kontrolowali posesje. 

Przypominamy, �e mieszkaniec ma obowi�zek udost�pnienia pomieszcze� kot�owni. Funkcjonariu-

sze mog� pobra! z paleniska prób� popio�u celem jego laboratoryjnego badania. 

 - Rokrocznie w Piotrkowie budujemy b�d# remontujemy kilometry kanalizacji sanitarnej. Robi-
my to zarówno w trakcie modernizacji dróg oraz jako samodzielne inwestycje. Mimo, �e efekty prac 
niewidoczne s� go�ym okiem, maj� du�e znaczenie dla prowadzenia prawid�owej gospodarki wodno-
�ciekowej. Szczególnie jest to wa�ne w sytuacji, gdy wybudowana sie! pozwala na likwidacj� szamb. 
Jest to kolejny z przyk�adów �wiadcz�cy o tym, �e dzia�ania podejmowane lokalnie przyczyniaj� si� do 
poprawy stanu �rodowiska. W 2019 roku kanalizacje sanitarn� wybudowali�my m.in. w ulicy Okrzei 
czy kolejne fragmenty na osiedlu Jeziorna - informuje Barbara Król, kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony $rodowiska i zaznacza, �e miasto po to zainwestowa�o w nowoczesn� oczysz-
czalni� �cieków, aby zadba! o �rodowisko, odprowadzaj�c jak najwi�ksz� ilo�! �cieków poprzez miejsk� 
kanalizacj�. 
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Mediateka: kulturalno-naukowe 

centrum Piotrkowa

Mediateka
doceniana, nagradzana i wyró�niania

  - Inaugurujemy dzia!alno"# wyj$tkowego miejsca, które b%dzie wzmacnia# i bu-

dowa# wspólnot% lokaln$ na bazie kultury i nauki. Jestem przekonany, �e to miejsce 

b%dzie s!u�y!o mieszka&com, turystom, ale b%dzie tak�e promieniowa!o na ca!y region  

i województwo !ódzkie � tak w po!owie roku, podczas uroczystego otwarcia Mediateki 

800-lecia, mówi! prezydent Krzysztof Chojniak. 

Mediateka zosta!a oddana do u�ytku w czerwcu i od razu sta!a si% wyj$tkowym miejscem 

na mapie Piotrkowa Trybunalskiego. Nie da si% opisa# i odda# wszystkiego, co wydarzy!o si% w 

Mediatece w ci$gu ostatniego pó! roku. W zdj%ciowym kalejdoskopie przypomnijmy najwa�-

niejsze wydarzenia inauguracyjnych miesi%cy kulturalno-edukacyjnego centrum miasta. 

 Mediateka 800-lecia to przede wszystkim miejsce spotka�. Znako-

mite wra!enie robi tak!e pi"kna architektura. Imponuj#cy obiekt $wiet-
nie wpisa% si" w rewitalizowane Podzamacze. Równocze$nie staj#c si" 
miejscem m.in. wielu fotogra&cznych sesji. 

Budowa zosta%a doceniona równie! przez niezale!nych ekspertów. 
Obiekt otrzyma% tytu% �Top Inwestycji Komunalnej 2019� podczas Eu-

ropejskiego Kongresu w Katowicach. Wyró!nienie dla budynku przyzna% 
te! Polski Zwi#zek In!ynierów i Techników Budownictwa � Nagroda  
I stopnia. 

  Cybernetyczny „gospodarz” uroczystości otwarcia Mediateki - robot Eugenis.

  ... z byłej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jerozolimskiej do nowoczesnego budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.

  Od pierwszego dnia nowoczesna wypożyczalnia oblegana była  

     przez wielu czytelników. 

  Dużym zainteresowaniem na inauguracji otwarcja Mediateki cieszyły się  

rozmowy z robotem Eugenisem, który oprowadzał gości po nowym obiekcie.

  Pierwszą czytelniczką w Mediatece została Magdalena Gawin, 

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Symboliczną inauguracją Mediateki 800-lecia był żywy łańcuch, stworzony przez mieszkańców miasta, przenoszący 800 książek... 

  Mediateka została wybrana „Top Inwestycją Komunalną 2019”.
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kino studyjne w Mediatece 
 W listopadzie odby� si� pierwszy seans nowego piotrkowskiego kina. �Piksel� to kino stu-

dyjne, w którym mo!na zobaczy" ciekawe, ambitne, czasem niszowe #lmy, dla których nie ma 
miejsca w kinie komercyjnym. 

� Projekt opiera� b�dzie si� o #lmy niszowe, które zosta�y stworzone dla �idei�, a nie �dla 
pieni�dzy� � mówi Renata Wojtczak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i zapowiada utworze-

nie dyskusyjnego klubu #lmowego dzia�aj$cego przy kinie. - Po projekcji mi�o jest porozmawia"  
z re!yserem #lmu o kulisach jego powstawania, fabule czy grze aktorskiej. 

Jak zapowiada dyrektor Wojtczak seanse odbywaj$ si� w czwartki lub soboty.
- Utworzenie kina by�o mo!liwe m.in. dzi�ki pieni$dzom pozyskanym z Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej. Zakupili%my: projektor, oprogramowanie wraz ze sterowaniem, system nag�o%nie-

nia oraz profesjonalne o%wietlenie � wylicza dyrektor Wojtczak.
Podczas inauguracji kina �Piksel� go%cili re!yser Adam Guzi&ski oraz aktorka Urszula Grabow-

ska-Ochalik. W�a%nie #lmy piotrkowskiego re!ysera by�y pierwszymi, które wy%wietlono w ki-
nie �Piksel�. Podczas inauguracji widzowie obejrzeli �Wspomnienie lata� oraz impresj� #lmow$  
o mie%cie �Nast�pna stacja Piotrków Trybunalski�. 

Do tej pory obejrzeli%my #lmy o Irenie Sendlerowej, Janie Karskim czy Amy Winehouse. Infor-
macji o aktualnych seansach mo!na szuka" na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
lub portalu miejskim www.piotrkow.pl 

  W pierwszym tygodniu działalności w Mediatece odbył się I Tydzień Nauki i Techniki z licznymi pokazami dla dzieci i dorosłych.

  Organizując cykliczne zajęcia popularno-naukowe współpracujemy 

z technicznymi uczelniami wyższymi, m.in. z Politechniką Częstochow-

ską”. Na 2020 rok zaplanowaliśmy również szereg ciekawych warsztatów.

  Młodsi piotrkowianie bardzo chętnie korzystają z oferty Mediateki.

  Mediateka jest miejscem organizacji wielu spotkań i konferencji.  Zajęcia naukowe z programowania bardzo ciekawią uczniów.

  Podczas wakacji organizowano wiele ciekawych zajęć  

     (na zdjęciu warsztaty sitodruku).

  W auli odbywają się spotkania autorskie oraz mini recitale,  

     gościem była m.in. Olga Bończyk. 

  Młodzież z reżyserem Sławomirem Grünbergiem po projekcji filmu „Karski i władcy ludzkości”.

  Ogromnym zainteresowaniem młodzieży cieszy się pracownia gier komputerowych.

  Gościem kina “Piksel” była m.in. aktorka Urszula Grabowska-Ochalik.     

W�a�nie �lmy piotrkowskiego re�ysera by�y pierwszymi, które wy�wietlono w kinie Piksel. Podczas inauguracji widzowie obejrzeli �Wspomnienie lata� oraz impresj� �lmow� o mie�cie �Nast�pna stacja Piotrków Trybunalski�
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  Dobry klimat inwestycyjny, ulgi dla przedsi�biorców, po�o�enie w samym centrum Polski, 

lokalizacja w pobli�u najwi�kszych krajowych szlaków komunikacyjnych, dost�p do linii kole-

jowej � te wszystkie atuty Piotrkowa Trybunalskiego sprawiaj!, �e nasze miasto jest idealnym 

miejscem dla prowadzenia dzia�alno"ci gospodarczej. Dzia�a tu kilkadziesi!t #rm produkcyj-

nych, a wiele z nich to "wiatowi liderzy w swoich bran�ach.

    $!cznie w przemy"le w naszym mie"cie zatrudnionych jest oko�o 8 tysi�cy osób. Zaprasza-

my na wycieczk� nie tylko po najwi�kszych przedsi�biorstwach, ale tak�e po mniej znanych, 

o bardzo ciekawym pro#lu dzia�alno"ci.

 Firma Emerson powsta�a  
w 1992 roku i jest jednym z najwi!k-
szych dostawców w bran"y biurowo-
serwisowej. Produkty powsta�e w na-

szym mie#cie ciesz$ si! uznaniem w 
wi!kszo#ci krajów w Europie, ale tak"e 
na Kubie, w Chinach czy Zjednoczo-

nych Emiratach Arabskich. Emerson 
jest najwi!kszym w Polsce producen-

tem zdrapek marketingowych i lote-

ryjnych oraz jednym z najwi!kszych w 
Europie producentów formularzy oraz 
druków specjalistycznych. 

 Na terenie Piotrkowa dzia�a �$cznie kilkadziesi$t %rm produkcyjnych. S$ w#ród nich (oprócz prezen-

towanych szerzej) tak"e: PIOMA Odlewnia � bran"a odlewnicza, Famur � bran"a górnicza, Zamet 

Industry � producent maszyn i urz$dze& dla przemys�u, Haftina � bran"a hafciarska, Nowalijka � 

bran"a rolno-spo"ywcza, Szk�o-Dekor � bran"a ozdób choinkowych, Sulimar � bran"a browarnicza,  
Duninex II � bran"a spo"ywcza, Pinokio � bran"a odzie"owa, Dolfos � producent premiksów i pasz dla 
zwierz$t, ICA Polska � bran"a lakiernicza, Sigma � bran"a odzie"owa, Grespania ceramika � bran"a 
ceramiczna, MIKAS � bran"a odzie"owa, Generiks � bran"a ochrony ro#lin, �Sklejki� � budownictwo 

i przemys� meblarski, Wima � bran"a stolarska. Oraz wiele innych, mniejszych %rm. Ze wzgl!du na 
powierzchni! gazety przedstawiamy szerzej kilkana#cie z nich. Wi!cej na ten temat piotrkowskich %rm 
produkcyjnych zamie#cili#my na stronie internetowej miasta www.piotrkow.pl. 

Dobre, bo piotrkowskie
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Piotrków bogaty w �rmy produkcyjne

 Firma Haering Polska to najwi!kszy zak�ad produk-
cyjny w naszym mie#cie. Przedsi!biorstwo specjalizuje si! 
w wytwarzaniu precyzyjnych detali oraz podzespo�ów do 
samochodów zdecydowanej wi!kszo#ci marek na #wiecie. 
Firma stawia na nowoczesno#', innowacyjno#' oraz dobrze 
wykszta�con$ kadr!. Od 2009 roku przy zak�adzie produk-
cyjnym dzia�a Akademia Haeringa, która kszta�ci przysz�ych 
pracowników. W ubieg�ym roku %rma zacz!�a przygotowa-

nia do utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego, któ-

rego zadaniem b!dzie wdra"anie nowych technologii oraz 
automatyzacji. 

 Firma Haering Polska to najwi!kszy zak�ad produkuk

Haering Polska

Emerson Polska
Artfol

 W ca�ej gamie produktów powstaj$cych w Piotrko-

wie Trybunalskim nie brakuje tak"e foliowych opakowa&. 
Jednym z liderów w tej bran"y jest %rma Artfol, dzia�aj$ca 
w Piotrkowie ju" ponad 30 lat. Artfol produkuje m.in. fo-

li!, worki, torebki, foli! stretch. Odbiorcami produktów s$ 
najwi!ksi producenci z bran"y spo"ywczej, poligra%cznej, 
odzie"owej i budowlanej. 

 Najwi!ksze sportowe gwiazdy bij$ rekordy #wiata 
sprz!tem wyprodukowanym przy ulicy *yczliwej. Wszystko 
dzi!ki %rmie Polanik, której produkty s$ obecne na za-

wodach najwy"szej rangi, m.in. Igrzyskach Olimpijskich, 
Mistrzostwach +wiata czy Europy. Firma Polanik ma ju" 
ponad 50 lat. W latach siedemdziesi$tych zak�ad wdro"y� 
produkcj! oszczepów i tak rozpocz!�a si! jego przygoda z 
�królow$ sportu�. Dzi# w Polaniku powstaje ca�a gama lek-
koatletycznych produktów, na czele z �Kulami Majewskie-

go�, �Dyskami Ma�achowskiego� czy m�otami, którymi Anita 
W�odarczyk bi�a rekordy #wiata. 

Niedawno %rma zako&czy�a rozbudow! zak�adu, dzi!ki 
czemu dzia�alno#' prowadzi obecnie na powierzchni 7.000 
m.kw. Podniesiono tak"e moce przerobowe i usprawniono-

procesy produkcyjne. Jak podkre#laj$ w�a#ciciele %rmy, na 
tym nie koniec rozwoju. - Planujemy kolejne inwestycje w 
budynki, maszyny i urz$dzenia do produkcji � zapowiada 
Dariusz Szczepanik, prezes %rmy Polanik. 

 Najwi!ks rto gwiazdy bij$ kordy #wiata

Polanik

 Plasimet to jedna z trzech piotrkowskich %rm  
z bran"y motoryzacyjnej. W zak�adzie wytwarzane s$ 
m.in. elementy metalowe do samochodów oraz kosiarek. 
Firma powsta�a w 1980 roku, a swoj$ produkcj! przenio-

s�a do Piotrkowa w 2010 roku. W ostatnim czasie przed-

si!biorstwo rozbudowa�o swoj$ hal! produkcyjn$ przy 
ulicy Wierzejskiej. Cz!#ci produkowane w Plasimet mo"-
na znale/' w takich markach samochodowych, jak: Audi, 
Jaguar, Volkswagen, BMW, Nissan, Lancia, Suzuki, czy 
Alfa Romeo oraz u najwi!kszego #wiatowego producenta 
sprz!tu ogrodniczego i le#nego - Husqvarna. Du"a cz!#' 
wyrobów tra%a do fabryk w Polsce, ale %rma eksportuje 
tak"e m.in. do Szwecji, Wielkiej Brytanii, W�och, Turcji 
oraz Stanów Zjednoczonych. 

Plasimet to jedna z trzech piotrkowskich %rm

Plasimet

 Pomoc osobom niepe�nosprawnym � to g�ówne prze-

s�anie przy#wiecaj$ce gamie produkcyjnej piotrkowskiej 
%rmy MBL. G�ównym pro%lem dzia�alno#ci jest produkcja 
cz!#ci i komponentów do wózków inwalidzkich oraz sprz!tu 
rehabilitacyjnego. 

Jednak niewiele osób zdaje sobie spraw!, "e w Piotr-
kowie Trybunalskim produkowane s$ tak"e samoloty,  
a dok�adnie wiatrakowce. Takie ma�e #mig�owce powstaj$ 
w %rmie MBL Classics. To jednak nie jedyny pro%l dzia�al-
no#ci. W MBL Classics poddawane s$ renowacji zabytkowe 
samochody, szczególnie marki Maserati. 

 Pomoc osobom niepe�nosprawnym to g�ówne prze

MBL i MBL Classics
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 W Piotrkowie Trybunalskim produkowane s� bro-

wary, czyli urz�dzenia do produkcji piwa. Ich konstru-

owaniem zajmuje si! "rma Minibrowary.pl. Kadzie 
przygotowane przy ulicy Twardos#awickiej tra"aj� do 
hoteli oraz restauracji w Polsce i Europie. Swoist� kon-

tynuacj� projektu Minibrowary.pl by#o powstanie w 2014 
roku browaru Jan Olbracht Rzemie�lniczy. Browar 
wytwarza kilka sta#ych gatunków piw oraz limitowane, 
sezonowe partie piw specjalnych nawi�zuj�cych do lo-

kalnych legend. 
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Na terenie Piotrkowa w 2019 roku prowadzi�o 

dzia�alno�� ponad 5 tys. podmiotów gospodarczych. 

To o 100 �rm wi�cej ni� w roku 2018.

Minibrowary.pl

Jan Olbracht
Rzemie�lniczy

 Maserati, Mercedes, Fiat, Dacia oraz Alfa Romeo � 
elementy do samochodów tak znanych marek produkowa-

ne s� w naszym mie$cie � w "rmie Cooper Standard.  To 
jedno z najwi!kszych przedsi!biorstw w Piotrkowie Trybu-

nalskim i kolejne z bran%y motoryzacyjnej. Firma zajmuje 
si! produkcj� systemów: uszczelnie&, hamulcowych i do-

starczania paliwa dla motoryzacyjnych gigantów. W fabry-

ce przy ulicy Dmowskiego pracuje kilkaset osób. Dwa lata 
temu "rma obchodzi#a dwudziest� rocznic! istnienia. 

 Ma Maserseratiati, M, Mercercedes, s, FiaFiat, t, DacDacia ia oraoraz Az Alfa Ro Romeomeo

Cooper Standard

 Szlachet-Stal to piotrkowskie przedsi!biorstwo pro-

dukuj�ce maszyny i urz�dzenia do uboju drobiu.  Rodzima 
"rma dzia#a od 1995 roku. Pocz�tkowo produkowa#a wy-

#�cznie na rynek lokalny. Z ka%dym kolejnym rokiem nie 
tylko zwi!ksza swoj� produkcj!, ale tak%e rozszerza asor-
tyment wykonywanych urz�dze& i usprawnia standardowe 
wyroby. Urz�dzenia produkowane w Piotrkowie eksporto-

wane s� m.in. do Niemiec, Holandii, Litwy oraz Ukrainy. W 
ostatnim czasie  Szlachet-Stal rozpocz�# ekspansj! na rynki 
Ameryki Pó#nocnej (pierwsze maszyny zamontowano w Ka-

nadzie) oraz azjatyckie, jak chocia%by Kazachstan. 

Szlachet-Stal

 Konstrukcja kopu#y $wi�tyni Opatrzno$ci Bo%ej, 
most nad Wis#� w Toruniu, konstrukcja budynku rotundy 
w Warszawie, wiadukt kolejowy w Bia#ej Rawskiej nad 
S8 � to tylko niektóre stalowe dzie#a stworzone przez 
piotrkowsk� "rm! Viamontex, która zajmuje si! budo-

w�, wytwarzaniem i monta%em obiektów z konstrukcji 
stalowych. Centra handlowe, ch#odnie, cementownie, 
hale logistyczne, sportowe i produkcyjne przemys#u hut-
niczego, to g#ówne dzie#a piotrkowian. Zdecydowanie 
najwi!kszym odbiorc� us#ug jest jednak energetyka ca-

#ego kraju. 

Viamontex

 Produktami pochodz�cymi z Piotrkowa nakarmi-
my tak%e naszych czworonogów. ARES Bracia Macio#ek  
Sp. z.o.o. to producent karmy dla zwierz�t domowych. 
Przedsi!biorstwo specjalizuje si! w produkcji kie#bas dla 
psów i kotów, a ponadto oferuje m.in. makarony i musli dla 
zwierz�t oraz such� karm!. Ares dostarcza do swoich klien-

tów $rednio 1000 ton karmy miesi!cznie, a swoje produkty 
dowozi dla najwi!kszych sieci handlowych w Polsce oraz dla 
klientów zagranicznych w wielu krajach Europy. 

 Produktami hod ymi Piotrk karmi

Ares

 REAC, to obok "rmy MBL druga "rma produkuj�ca 
sprz!t dla osób niepe#nosprawnych. Przedsi!biorstwo jest 
producentem si#owników elektrycznych do wózków inwa-

lidzkich, mechanizmów podnoszenia i pochylania wózków 
oraz mechanizmów pionizacji. REAC eksportuje swoje pro-

dukty g#ównie do USA, Chin i pa&stw Europy Zachodniej. 

 Piotrków Trybunalski ma znakomite tradycje w pro-

dukcji szk#a. Kontynuatorem tych tradycji jest huta szk#a  
Anewal, która w tym roku realizowa#a inwestycj! pozwa-

laj�c� na poszerzenie dzia#alno$ci. Produkcja opiera si! na 
s#oikach dla bran%y spo%ywczej oraz przetwórstwa rolno-spo-

%ywczego, a tak%e na zniczach i naczyniach ozdobnych. 

REAC, to obok "rmy MBL druga "rma produkuj�ca 

 Piotrków Trybunalski akomite tradycj

Reac 

Anewal 

 Chemia budowlana? Tak%e z Piotrkowa' W naszym 
mie$cie znajduje si! jeden z dwudziestu zak#adów pro-

dukcyjnych jednego z najbardziej znanych producentów 
chemii budowlanej w Polsce � "rmy Atlas. Na liniach 
fabryki zlokalizowanych w naszym mie$cie wytwarzane 
s� m.in. suche mieszanki budowlane, kleje do ok#adzin 
ceramicznych, kleje do systemów ociepleniowych, zapra-

wy budowlane oraz farby elewacyjne i wewn!trzne. 

Atlas

 W ca#ej gamie produktów powstaj�cych w Piotrko-

wie Trybunalskim znajdziemy tak%e $wiecie. Produkuje je 
"rma �Euro-Kerze�. Przez pierwsze lata produkowano 
wy#�cznie $wiece wykonywane r!cznie: para"nowe i ste-

arynowe. Z czasem rozszerzono asortyment o $wiece z na-

turalnego wosku pszczelego. *wiece z Piotrkowa certy"ko-

wane s� corocznie przez niezale%ne instytucje. Najwy%szej 
jako$ci surowce wraz z odpowiednim doborem knotów  
i barwników pozwalaj� na umieszczanie znaku jako$ci RAL 
na oferowanych przez Euro-Kerze produktach. 

 W ca#ej ie duktów wstaj� h w Piotrko

Euro-Kerze
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M   c zabawy przez ca�y r   k!
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   Ostatni weekend maja to tradycyjne występy artystów z miast partnerskich Piotrkowa Trybunalskiego.

   Podczas Meetingu Gospodarczego prezentują się piotrkowskie firmy produkcyjne.

   Przez trzy dni bawiliśmy się na urodzinach ulicy Słowac-
kiego. Była kolorowa zabawa z okazji „Dnia Dziecka”, piknik dla 
czworonogów i koncerty gwiazd.

   W tym roku w sercu Starówki odbył się pierwszy Trybunalski Festiwal Smaku, na który...

   W 2019 roku przypadała 500. rocznica zakończenia
      budowy piotrkowskiego Zamku Królewskiego.

   Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich odbyła się  
      ponownie na stadionie miejskim „Concordia”.

   W świątecznym klimacie piotrkowianie kolędowali
      po raz kolejny w Rynku Trybunalskim.

   ...złożyły się Trybunały Nalewkowe…    ...V Święto Miodu…    ...oraz taneczna Biesiada Trybunalska. 

   Wiele muzycznych gwiazd zagrało podczas tegorocznych Imienin Piotrków.  
      Zaśpiewali m.in. Mateusz Ziółko, O.S.T.R. oraz LemON. 
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   Ścieżka rowerowa 
      wzdłuż całej ulicy Wroniej.

   Ścieżka rowerowa 
      wzdłuż zbiornika Bugaj.

   Ścieżka rowerowa w pasie
      dawnej kolejki wąskotorowej.

   Ścieżka rowerowa  
      wzdłuż ul. Haeringa.

   Stacja roweru miejskiego  
      na osiedlu „Łódzka”.

 80 rowerów w dziesi�ciu stacjach rozmieszczonych po ca�ym Piotrkowie 
� tak do ko�ca pa�dziernika 2022 roku wygl�da� b�dzie projekt roweru miej-
skiego. Sezon rowerowy rusza 1 kwietnia. Pierwsze 20 minut ka!dego wypo-
!yczenia jest darmowe.

 Zako�czy�a si� modernizacja placu Niepodleg�o"ci. Rozpocz�ta w 2018 
roku inwestycja to ho�d dla 100 lat niepodleg�o"ci Rzeczypospolitej i kolejny 
etap rewitalizacji Podzamcza.  

 Boisko do pi�ki no!nej ze sztuczn� traw� oraz wielofunkcyj-
ne boisko z poliuretanow� nawierzchni� wejd� w sk�ad kom-
pleksu, który powstanie na stadionie miejskim �Concordia�. 

Rowerem miejskim po kilometrach �cie�ek

Plac Niepodleg�o�ci przyjazny mieszka�com 

Stawiamy na sport i rekreacj�

Sztuczna trawa na Concordii 

 Do dyspozycji rowerzystów w mie�cie 
mamy ju� blisko 30 kilometrów �cie�ek rowe-

rowych. Tylko w 2019 roku przyby!o ich 2,8 
km. Drogi dla jedno�ladów wybudowali�my 
wzd!u� ulic: Wroniej, Haeringa, "eglarskiej  
i Koralowej, a tak�e jeziora Bugaj (I etap), 
w �ladzie kolejki w#skotorowej (od Parkowej 
do D!ugiej) i przy nowo powsta!ym rondzie 
Dmowskiego/Armii Krajowej. 

 Skwer zmieni! si$ nie do poznania. Alej-
ki wykonane z kostki wiod# w nowym �ladzie,  
a bezpieczny plac zabaw zaprasza najm!odszych do 
zabawy. Zniszczony szalet zast#pi!a zautomatyzo-

wana toaleta, a uporz#dkowana ziele% z krzewami  
i tysi#cami kwiatów b$dzie wiosn# cieszy!a oczy spa-

cerowiczów. 

Przy ods!oni$tych zabytkowych miejskich 
murach zainstalowano �wietln# iluminacj$,  
a na placu stan$!y zupe!nie nowe elementy, m.in. 
urz#dzenie smart, stacja naprawcza dla rowe-

rów oraz indukcyjne (i standardowe) !adowarki  
do smartfonów. 

 Place do gier b$d# w pe!ni wyposa�one, o�wietlone oraz ogrodzone 
pi!kochwytami. Ponadto wzd!u� linii bocznych zostan# ustawione !awki re-

zerwowych (pi!ka no�na) oraz standardowe !awki parkowe (wielofunkcyj-
ne). Pod koniec roku w Urz$dzie Miasta wy!oniono &rm$, która zrealizuje 
inwestycj$. Prace rozpoczn# si$, gdy pozwoli na to aura. Pierwsze mecze na 
boiskach rozegramy w 2020 roku. 

   Kompleks powstanie na terenie bocznych boisk. 

   Poliuretanowa bieżnia przy Szkole Podstawowej nr 16.   Kompleks boisk i nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2.

   Strefa Street Workout przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5.   Plac zabaw i strefa Street Workout przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2.

   Oprócz urokliwego parku, na placu Niepodległo- 
      ści zmieniliśmy niemal wszystko...

   ...czyniąc to miejsce dużo atrakcyjniejszym nie tylko dla piotrkowian,  
       ale i coraz liczniejszych w naszym mieście turystów. 
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  Zmiana wizerunku uliczek i placów, powstanie �bulwarów nad rzek� Stra-
w��, rewitalizacja spo!eczno-gospodarcza oraz stworzenie atrakcyjnego osie-
dla mieszkaniowego na Podzamczu - to g!ówne za!o"enia programu �M!ode 
- Stare Miasto�, który magistrat realizuje od kilku lat. Miasto buduje i moder-
nizuje istniej�ce kamienice. Remonty budynków prowadz� równie" prywatni 
w!a#ciciele. Mamy tutaj wiele wzorcowych przyk!adów, cho$ zdarzaj� si% nie-
chlubne wyj�tki.
   Dope!nieniem projektu MSM jest wybudowanie na pl. Pofranciszka&skim 
nowoczesnego centrum kultury i nauki � Mediateki 800-lecia. 

 Rewitalizacja Starego Miasta i Podzam-
cza nie polega jedynie na remontowaniu dróg, 
chodników, wodoci�gów czy kanalizacji. To 
równie� rozwój przedsi�biorczo�ci, rewitaliza-
cja spo!eczna oraz inwestycje w tkank� miesz-
kaniow�. Wszystko po to, aby z tej cz��ci Piotr-
kowa ponownie stworzy" atrakcyjne osiedle 
mieszkaniowe.

- Robimy to nie tylko poprzez budow� 
kamienic, ale tak�e remontuj�c mieszkania  
w istniej�cych budynkach. #�cznie do u�ytku 
piotrkowian do ko$ca 2021 roku oddamy po-
nad 100 mieszka$ � informuje Adam Karzew-
nik, wiceprezydent Piotrkowa.

Przypominamy, �e pierwsz� wyremonto-
wan� miejsk� kamienic� na Podzamczu by! 
budynek dawnego pogotowia ratunkowego 
przy ul. Pereca 18. Zamieszka!o tutaj 12 rodzin. 
Nast�pnie przyszed! czas na pierwszy, wybudo-
wany od podstaw budynek. Mowa o klimatycz-
nej kamienicy przy ul. Zamurowej 3, do której 

 Wystarczy cho"by krótki spacer po Starym Mie�cie,  
by go!ym okiem dostrzec wielo�" budowanych, czy komplek-
sowo modernizowanych kamienic. Jednak to nie jedyne dzia!a-
nia magistratu w zakresie inwestowania w architektur� Starego 
Miasta i Podzamcza. 

- Wymieniamy okna i drzwi oraz remontujemy dachy, bal-
kony, klatki schodowe oraz ca!e fasady kamienic nale��cych do 
miejskiego zasobu mieszkaniowego � wylicza El�bieta Sapi$-
ska, prezes Towarzystwa Budownictwa Spo!ecznego. Tylko w 
minionym roku wyremontowali�my kamienice po!o�one przy 
pl. Czarnieckiego 6/7, Garncarskiej 13 (wraz z pod!�czeniem do 
miejskiej sieci ciep!owniczej) oraz pl. Niepodleg!o�ci 5. 

wprowadzi!o si� 16 rodzin. Magistrat kolejnych 
9 mieszka$ przygotowa! przy Rynku Trybunal-
skim 5. - W ostatnim czasie miasto wybudo-
wa!o trzy, nawi�zuj�ce stylem do staromiejskiej 
zabudowy Podzamcza, kamienice przy Garn-
carskiej 6 i 8 oraz u zbiegu ulic Jerozolimskiej i 
Starowarszawskiej - przypomina A. Karzewnik. 
Znalaz!o si� w nich !�cznie 46 mieszka$ oraz 
lokale us!ugowe. Obecnie trwa remont � od 
fundamentów poprzez stropy po poszycie da-
chowe - kamienic po!o�onych przy ulicach: 
Garncarskiej 4, Zamurowej 16 i Starowarszaw-
skiej 5. Tutaj swoje �m� znajdzie 25 rodzin. 

Na tym oczywi�cie nie koniec. - Przygoto-
wujemy si� do remontów i budowy kolejnych 
kamienic na Podzamczu � zapowiada wiceprezy-
dent i podkre�la, �e zarówno stawiane od pod-
staw, jak i modernizowane kamienice pod!�cza-
my do miejskiej sieci ciep!owniczej. - Likwiduj�c 
piece w�glowe przyczyniamy si� do eliminacji 
smogu � podsumowuje Adam Karzewnik. 

PODZAMCZE ODRADZA SI� NA NASZYCH OCZACH

Ponad 100 mieszka! na Podzamczu

Stare kamienice odzyskuj" blask

  Odnowiona kamienica przy pl. Czarnieckiego 6/7...

  Wybudowana od podstaw kamienica u zbiegu ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej.

  Kompleksowy remont przechodzi m.in. kamienica przy ul. Zamurowej 16...   ...która po zakończeniu prac będzie się prezentować niezwykle efektownie.

  ...i odnowiona elewacja kamienicy przy pl. Niepodległości 5.
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  Przy ulicy Piaskowej powstaje nowe osiedle domków jednorodzinnych. Mia-
sto systematycznie rozbudowuje media w tym rejonie. A na tym nie koniec.

OSIEDLE DOMKÓW PRZY PIASKOWEJ 

 Budowniczy boom przy ul. Piaskowej 
to m.in. efekt sprzeda�y przez miasto dzia�ek 
pod budownictwo jednorodzinne w ramach 
programu �Piotrków Trybunalski � tu miesz-
kam�.

Dzi!ki temu programowi piotrkowianie 
mieli okazj! naby" dzia�k! za zaledwie 25 
procent ceny uzyskanej w przetargu i rozpo-
cz#" budow! domu. Nieruchomo$ci zloka-
lizowane by�y w ró�nych cz!$ciach miasta,  
a szczególnym zainteresowaniem cieszy�y si! te  
z ul. Piaskowej. Niestety wraz ze zmian# prawa  
i usuni!ciem szczególnej formy w�asno$ci, jak# 

by�o wieczyste u�ytkowanie, miasto musia�o 
zaprzesta" realizacji programu. 

Mimo to tereny przy Pisakowej nadal ciesz# 
si! zainteresowaniem, dlatego magistrat syste-
matycznie rozbudowuje kanalizacj! sanitarn# 
oraz wodoci#g w tym rejonie. - W 2019 roku 
kontynuowali$my prace przy ulicy Piaskowej  
i na tym nie koniec. Przygotowujemy si! do 
budowy dróg na osiedlu. Gotowy jest ju� pro-
jekt, a w ostatnim czasie wydana zosta�a de-
cyzja o zezwoleniu na jej budow! � informuje 
Ma�gorzata Majczyna, dyrektor Biura Inwesty-
cji i Remontów. 

  Na osiedlu 800-lecia miasto planuje wybudować kilkaset mieszkań.

  Obok inwestycji miejskich bloki na osiedlu budują też deweloperzy.

  Osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Piaskowej rozrasta się z każdym miesiącem.

Osiedle 800-lecia
coraz większe

 Osiedle 800-lecia to najnowsze osiedle mieszkaniowe, 
jakie powsta�o w Piotrkowie. Budynki stawia tu miasto oraz 
deweloperzy. Mamy �Zielon# Alej!� oraz �Klonow# Dolin!�. 
%#cznie kilkaset mieszka& w budownictwie prywatnym. Miasto 
w ramach Towarzystwa Budownictwa Spo�ecznego planuje tu-
taj wybudowa" sze$" bloków.

- Do dwóch ju� powsta�ych bloków wprowadzi�o si! 67 rodzin 
� informuje El�bieta Spai&ska, prezes TBS i dodaje: - Obok stan# 
kolejne dwa budynki, a nabór na te mieszkania ruszy niebawem. 
Cho" na tym nie koniec, bo miasto przekaza�o TBS kolejn# dzia�-
k!, na której stan# bloki nr 5 i nr 6 - podsumowuje. 

  Na przestrzeni jedenastu lat trwania konkursu „Nowa Elewacja” nagrodzono i wyróżniono w nim 56 kamienic, których odrestaurowane elewacje upiększają wizerunek Piotrkowa.

 Mimo wielkiego zainteresowania piotrkowian konkursem �Nowa Ele-

wacja� i jego pi!knych efektów (powy�ej), nie wszyscy w�a$ciciele podejmuj# 

si! trudu renowacji prywatnych budynków. Do tego cz!$" z nich od wielu lat 

jest zaniedbana. Odpadaj#ce fragmenty gzymsów czy fasad, to tylko niektóre 

mankamenty. Wszystko to powoduje, �e odstraszaj# swym wygl#dem i psuj# 

estetyk! rewitalizowanych terenów. Niechlubnych przyk�adów jest kilka: budy-

nek po �Metalpla$cie� przy ul. Próchnika, dawna restauracja �Europa� przy pl. 

Ko$ciuszki, czy kamienica przy skrzy�owaniu ul. Pereca z ul. Starowarszawsk#.

- Wielokrotnie apelowali$my do w�a$cicieli wspomnianych kamienic o 

podj!cie remontu. W niektórych przypadkach chcieli$my nawet kupi" ca�# 

nieruchomo$". Jednak �#dano od nas du�o wi!kszych kwot ni� wynika�o to z 

wyceny rzeczoznawcy. Zwracali$my si! tak�e do Inspektora Nadzoru Budowla-

nego i innych s�u�b o podj!cie dzia�a&. Niestety w obecnym stanie prawnym 

niemo�liwe jest zmuszenie (zw�aszcza przez samorz#d) w�a$ciciela prywatnej 

nieruchomo$ci do podj!cia dzia�a& remontowych. Nale�y mie" nadziej! na 

zmiany legistlacyjne w tym zakresie, które pozwoli�yby upora" si! z tym pro-

blemem wyst!puj#cym praktycznie w ca�ym kraju. By�oby to niezwykle istotne  

dla wszystkich miast borykaj#cych si! z tym problemem - podsumowuje wice-

prezydent Andrzej Kacperek. 

  Ruina prywatnego budynku przy ul. Próchnika 25  

     (dawnej siedziby „Metalplastu”).

  Ruina prywatnej kamienicy na rogu ul. Pereca 

      i ul. Starowarszawskiej.

Nie na wszystko miasto ma wpływ

 Rokrocznie w Piotrkowie przybywa wyremon-

towanych budynków. Cz!$" z nich to tak�e nieru-

chomo$ci prywatne. W�a$nie z my$l# o w�a$cicielach 

takich kamienic organizowany jest konkurs �Nowa 

Elewacja�. - Ma to zach!ci" do wykonywania reno-

wacji budynków, a tym samym poprawiania wize-

runku miasta � mówi prezydent Krzysztof Chojniak, 

pomys�odawca przedsi!wzi!cia i dodaje, �e konkurs 

„Nowa Elewacja”
PRYWATNE KAMIENICE WPŁYWAJĄ NA WIZERUNEK MIASTA

jest form# podzi!kowania za w�o�ony trud i wysi�ek.

Na najlepszych czekaj# nagrody 'nansowe, któ-

rych pula wynosi 75 tys. z�. Za nami 11 edycji kon-

kursu �Nowa Elewacja�. %#cznie zg�oszono do niego 

a� 56 kamienic. Kapitu�a konkursowa przyzna�a na-

grody 43 zmodernizowanym budynkom, pozosta�e 

13 otrzyma�o wyró�nienia. %#czna kwota wyp�aco-

nych dotychczas nagród wynosi blisko 630 tys. z�. 
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przedstawiciele �rm odbieraj�cych odpady to wzrastaj�ce 
koszty funkcjonowania, w tym ustawowe podwy�szenie mi-
nimalnego wynagrodzenia. Jednak najistotniejszym ele-
mentem wp�ywaj�cym na wzrost cen jest stale rosn�-
ca op�ata !rodowiskowa ustalana przez Ministerstwo 
Klimatu. W 2016 roku wynosi!a ona 120,76 z!, natomiast  
w 2020 roku ro"nie ona do 270 z! za ton# (jest to wzrost  
o 123%). Dane te ewidentnie wskazuj�, �e �aden samorz�d 
w kraju nie jest decydentem w tym zakresie. 

Porównanie wzrostu op�at za !mieci w wybranych miastach regionu (w %):

14

 - Uatrakcyjnienie oferty, dostosowanie do po-

trzeb mieszka'ców oraz zwi#kszenie liczby pasa�e-

rów � to g!ówne powody wprowadzenia nowo"ci 
w komunikacji miejskiej, które przybli�a Zbigniew 
Stankowski, prezes MZK. Od kwietnia w ofercie MZK 
znalaz!y si#:

Wzrost op�aty !rodowiskowej ustalanej przez MInisterstwo Kli-
matu (dawne Ministerstwo "rodowiska) na przestrzeni lat:

  2016 rok - stawka 120,76 z�
  2019 rok - stawka 170 z�
  2020 rok - stawka 270 z�

Nowo�ci w MZK

Bilet dwugodzinny
Zakup takiego biletu uprawnia do podró�owania 
wszystkimi liniami przez dwie godziny od momentu 
jego skasowania. Koszt biletu - 4 z! (normalny) i 2 z! 
(ulgowy).

Bilet jednodniowy
Bilet uprawnia do podró�owania wszystkimi liniami 
w okresie od momentu jego skasowania do godz. 
23:59 tego samego dnia. Koszt biletu - 9 z! (normal-
ny) i 4,5 z! (ulgowy).

Karnet czterech biletów jednoprzejazdowych
Bilety z karnetu mo�na wykorzystywa* pojedynczo  
i na wszystkich liniach. Karnet nie b#dzie mia! termi-
nu wa�no"ci. Koszt karnetu � 10 z! (co daje 2,50 z! 
za przejazd).

Poza tym funkcjonuj� dotychczasowe bilety: socjal-
ny (1,40 z!), 30-dniowy: imienny - 80 z! (normalny)  
i 40 z! (ulgowy) oraz na okaziciela 90 z! (normalny)  
i 45 z! (ulgowy).

Za bilet standardowy kupiony w jednym z kilku-

dziesi#ciu punktów sprzeda�y zap!acimy mniej ni� u 
kierowcy, tj. 2,60 z! (normalny)/1,30 z! (ulgowy). U 
kierowcy odpowiednio 3 z!/1,50 z!.

Ta'szy bilet kupimy tak�e za pomoc� aplikacji mo-
bilnej moBILET (zdj#cie powy�ej). 

- Dysproporcje w cenach maj� zach#ci* do ku-

powania biletów w punktach lub aplikacji. W ten 
sposób chcemy ograniczy* sprzeda� u kierowców,  
która nie tylko zwi#ksza niebezpiecze'stwo na drodze, 
ale powoduje opó+nienia w rozk!adzie jazdy � podkre-

"la prezes Stankowski. 
Szczegó�owy wykaz mo#na znale$& na stronie 

www. piotrkow.pl oraz piotrkowskiego MZK. 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od marca 2019 dzia!a przy ul. Orlej 11 (wjazd 
od ul. ;elaznej). Mo�na odda* tutaj odpady wielkogabarytowe lub zbierane selektywnie zgodnie z regulaminem 
funkcjonowania punktu. <mieci mo�e odda* wy!�cznie osoba mieszkaj�ca i wnosz�ca op!at# w Piotrkowie. W PSZOK 
nie s� przyjmowane odpady z dzia!alno"ci gospodarczej.

     PSZOK czynny jest: - we wtorek i czwartek w godz. 9:00-17:00;
                                                        - w sobot' w godzinach 10:00-15:00.

Przypomnijmy, �e 6 wrze"nia 2019 r. wesz!a w �ycie nowelizacja tzw. �ustawy "mieciowej�. Zmiany nak!adaj� 
m.in. obowi�zek segregacji odpadów. W!a"ciciele nieruchomo"ci, którzy do tej pory nie segregowali "mieci musz� 
z!o�y* now� deklaracj# z okre"lon� selektywn� zbiórk� odpadów. W przeciwnym wypadku na w!a"ciciela nierucho-

mo"ci zostanie na!o�ona op!ata dodatkowa (33 z! za ka�d� osob#, a od 1 marca 40 z! za osob# miesi#cznie). 

PSZOK przy ul. Orlej

 Przy modernizacji ronda Sulejowskiego zadbali"my o zainstalowanie 
wagi dla samochodów ci#�arowych, z której korzysta Inspekcja Transportu 
Drogowego. Pracownicy ITD przeprowadzili ju� szereg kontroli !api�c na go-

r�cym uczynku kierowców !ami�cych przepisy. Jest to wa�ne szczególnie ze 
wzgl#du na wzmo�ony ruch TIRów, które zamiast przebudowywanej �jedynki� 
wybieraj� na swój tranzyt drog# krajow� 91 przebiegaj�c� przez nasze miasto. 
Niejednokrotnie, jak pokazuj� kontrole, poruszaj�c si# prze!adowanym czy te� 
nie do ko'ca sprawnym pojazdem. Na takich kierowców ITD nak!ada wysokie 
mandaty. Kontrole z wykorzystaniem wagi przeprowadzane s� systematycz-
nie i b#d� kontynuowane. - Dzi#kujemy inspektorom ITD oraz policjantom za 
wspó!prac# na rzecz poprawy bezpiecze'stwa i ochrony naszych dróg � mówi 
wiceprezydent Andrzej Kacperek. 

Waga dla TIRów

  ITD systematycznie kontroluje przejeżdżające przez miasto TIRy.

 Od nowego roku praktycznie we wszystkich samorz�dach w kraju 
wzrosn� op!aty za us!ugi komunalne "wiadczone przez gminy. Piotrków  
na tym tle wygl�da przyzwoicie. Op!aty ustalane przez miasto nie zmienia-

j� si# tak dynamicznie, jak w przypadku innych miejscowo"ci. Takim przy-

k!adem s� chocia�by ceny wody i "cieków czy biletów wst#pu na obiekty 
O"rodka Sportu i Rekreacji. 

 Podpułkownik John Benett i lekarz wetery-

narii Zbigniew Skrzek dołączyli do zaszczytne-

go grona Honorowych Obywateli Miasta Piotrko-

wa Trybunalskiego. Poczet zasłużonych postaci  

dla grodu trybunalskiego tworzą już 33 osoby. 

Piotrków dobrym miastem do !ycia

Ceny weekendowych biletów na basen w regionie (w z�):

14 z�
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  O 137%, 173%, a nawet 300% wzros�y ceny za odbiór odpadów w niektórych miastach w Polsce. 
Zmiana stawki, cho� zdecydowanie mniejsza, czeka nas tak�e w Piotrkowie.

 W Piotrkowie nowe stawki � 20 z! za "mieci segre-

gowane od osoby � b#d� obowi�zywa* od 1 marca 2020. 
Sk�d bierze si# taka zmiana? Na pocz�tku nale�y podkre"li*, 
�e to nie miasto kszta!tuje ceny � jest jedynie cenobiorc�. 
Cho* Rada Miasta podejmuje uchwa!# to jej rola ogranicza 
si# tylko do zatwierdzania stawek, które s� wynikiem prze-

targu. System musi si# bilansowa*, tzn. miasto nie mo�e na 
tym zarabia*, ani do tego nie mo�e dok!ada*. Jakie s� g!ów-

ne sk!adniki wp!ywaj�ce na wzrost stawek? Jak twierdz� 

  O 137%,7%, 173%,3%, a nawet 300% w% wzros�ys�y ceny ny za odbiór odpadpadów w niek

Zmiana stawki za �mieci

  1 maja min!�o 15 lat od wej"cia Polski do Unii Europej-
skiej. Piotrków wykorzysta� szanse jak# da�a wspólnota.

 Nasze miasto z funduszy unijnych pozyska!o pieni�dze na realiza-

cj# a� 47 projektów. =�czna warto"* do�nansowa' wynios!a oko!o 325 
mln z�, a warto"* zrealizowanych o te pieni�dze projektów to grubo 
ponad pó! miliarda (ok. 520 mln z�). W ci�gu pi#tnastu lat zrealizo-

wali"my m.in. 18 projektów edukacyjnych, 10 drogowych, 7 informa-

tycznych i 4 rewitalizacyjne. Warto"* unijnych dotacji w przeliczeniu na 
jednego mieszka'ca to blisko 4,5 tys. z!. 

  1 ma ma maja ja ja ja minminmin!�o!�o!�o!�o!�o!�o!�o!�o!�o!�o 15 15 15 la la la lat ot ot od wd wd wej"ej"ej"ciaciacia Po Po Polsklsklsklsklsklsklsklsklsklski di di di di di di di do Uo Uo Uniiniinii Eu Eu Europroprop

15 lat Piotrkowa w UE
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  Zespo�y Taneczno-Akrobatyczne �Aerobik�, �Maxi Aerobik�, �Per�a� i �Per�a 1�  

w 2019 r. bra�y udzia� w wielu Ogólnopolskich i Mi!dzynarodowych Festiwalach Ta"ca 

m.in.: w Kielcach, Ma�ogoszczy, Suchedniowie, Mogielnicy czy #odzi, prezentuj$c wy-

sokie umiej!tno%ci. Pozwoli�o to zdobywa& najwy'sze laury w startach eliminacyjnych 

Mistrzostw Polski w ró'nych stylach tanecznych. 

  W Piotrkowie seniorzy nie narzekaj$ na monotoni! i nud!. W%ród wielu instytu-

cji s$ takie, które maj$ bogat$ ofert! dla tej grupy spo�ecznej. Do g�ównych nale'$ 

Uniwersytet Trzeciego Wieku dzia�aj$cy przy piotrkowskiej (lii UJK oraz Klub Seniora, 

który od 2011 roku funkcjonuje w O%rodku Edukacji Artystycznej MOK. 

  Atletyczny Klub Sportowy %wi!towa� w 2019 roku 20-lecie 
swojego istnienia. By� to okres fantastycznej dzia�alno%ci ob(-
tuj$cej w medale zarówno na zawodach rangi ogólnopolskiej, 
jak i mi!dzynarodowej. 

 Dziewi�� sztuk przeno�nych de�brylatorów zakupi� piotrkowski magistrat. Urz�dze-

nia pomagaj�ce ratowa� !ycie zosta�y zainstalowane w miejskich placówkach.

 Automatyczny Elektroniczny De�brylator (AED) to w pe�ni zautomatyzowa-

ne urz�dzenie, którego zadaniem jest przywrócenie prawid�owej akcji serca. Sprz�t 
oddzia�uje na organizm poprzez zamocowane na klatce piersiowej elektrody. Urz�-
dzenie jest tak zaprojektowane, !e od pocz�tku do ko"ca informuje osob� prowa-
dz�c� reanimacj� o podejmowaniu kolejnych kroków. Dzi�ki temu osoby bez kwa-
li#kacji medycznych mog� w bezpieczny sposób przeprowadzi$ akcj� ratunkow�.

8 de#brylatorów zamontowano w budynkach: MOK (al. 3 Maja 12 i ul. 
S�owackiego 13); hala �Relax� (al. 3 Maja 6 B); Centrum Rekreacyjno-Rehabili-
tacyjne (ul. Belzacka 108/100); PKS Polonia (ul. Reagana 18); �Concordia� (ul. 
%wirki 6); Mediateka 800-lecia (ul. M. Curie-Sk�odowskiej 3); Urz�d Miasta (ul. 
Szkolna 28). Zewn�trzny AED zainstalowany jest na budynku UM przy Pasa!u 
Rudowskiego 10. Pomys�odawc� wdro!enia systemu de#brylatorów by�a M�o-
dzie!owa Rada Miasta. 

�Jaskó�czyn� z gradem medali

Rado�� �ycia Trzeciaków

De�brylatory pomog� ratowa� !ycie

20 lat AKS

�Polonia� w IV lidze 

Mistrzostwa ze srebrem 

Zapraszamy na lodowisko

 - Zespoły i soliści wytańczyli łącznie 19 pierwszych, 9 
drugich i 12 trzecich miejsc – cieszy się Magdalena Markie-
wicz instruktor z Klubu Kultury „Jaskółczyn” PSM.

Warto dodać, że na Festiwalu w Łodzi „Jaskółczyn” 
otrzymał nagrodę Grand Prix dla najlepszej szkoły tańca.  

Zwieńczeniem całorocznych startów są Wicemistrzo-
stwa Polski: w tańcu sportowym fantasy show dla zespo-
łu „Aerobik” oraz solistów i duetów: Kingi Klimczyk, Leny 
Trawińskiej, Kornelii Wiernickaiej i Hani Hanc. Świetnie 
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 Klub Seniora, który obecnie liczy ponad 200 człon-

ków, stwarza wiele możliwości aktywnego spędzania 

wolnego czasu i rozwijania swoich pasji poprzez udział 

w bezpłatnych warsztatach m.in.: tanecznych, pla-

stycznych, ceramicznych/decoupage, fotograficznych  

czy komputerowych. Dużym powodzeniem cieszą się 

kabaret „Trzeciaki”, grupa teatralna „Boczny Tor” oraz chór 

„Radość Życia” działające w ramach Klubu Seniora. 

Nabyte umiejętności artyści prezentują zarówno  

w konkursach i przeglądach ogólnopolskich oraz podczas 

koncertów, wernisaży i spektakli, które wystawiają. Se-

niorzy pomagają też innym przekazując dochód ze sprze-

daży swoich prac na cele charytatywne. Przedstawiciele 

 Gala 20-lecia była okazją do 
podsumowań i podziękowań. Pamiąt-
kowe medale wręczono zawodnikom, 
trenerom, działaczom, sponsorom i 
samorządowcom od lat wspierającym 
rozwój zapasów. - Piotrkowskie zapasy 
ciągle rozwijają się. Szkolimy nowych 
adeptów. Mamy nadzieję, że na naj-
bliższych Igrzyskach Olimpijskich w 
Tokio wystąpią dwaj nasi zawodnicy. 
W stylu klasycznym Mateusz Bernatek 
oraz w stylu wolnym Murad Gadżijew 
– mówił podczas gali Marcin Cejnóg, 
prezes AKS Piotrków Trybunalski. 

 Polonia Piotrków znów gra w IV lidze. Zespół prowadzony przez Roberta 

Grzesiuka okazał się najlepszy w poprzednim sezonie w lidze okręgowej. Do-

bra gra w rundzie jesiennej sprawiła, że klub z „Wyzwolenia” zajmuje trzecie 

miejsce w ligowej tabeli. 

Rozwija się także infrastruktura stadionu miejskiego przy ulicy Reagana. Na 

stronę zachodnią boiska przeniesiono trybunę, którą dodatkowo zadaszono. 

 Sezon sportów zimowych w pełni. Wszystkich fanów łyżew serdecz-

nie zapraszamy do wspólnej zabawy na lodowisku. – Przygotowaliśmy ofer-

ty dla rodzin, uczniów a także specjalną promocję na zbliżające się ferie – 

zachęca Leszek Heinzel, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

  W czerwcu zorganizowa-

no w Piotrkowie Mistrzostwa 

Polski Juniorów i Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski w badmin-

tonie. Turniej obfitował w wiele 

emocjonujących pojedynków  

w każdej fazie rozgrywek. 

Ze świetnej strony zapre-

zentował się zawodnik piotr-

kowskiego KKS Ruch, Mateusz 

Danielak (na zdjęciu), który zdo-

był srebrny medal. 

zaprezentowali się również soliści disco dance i new stars 
fantasy, którzy zdobyli  9 złotych, 7 srebrnych i 4 brązowe 
medale – wylicza M. Markiewicz i podsumowuje. 

- Tancerze nie tylko rywalizują w konkursach, ale biorą 
również udział w koncertach charytatywnych, WOŚP, im-
prezach organizowanych przez miasto. „Jaskółczyn” jest 
także współorganizatorem corocznego Festiwalu Tańca o 
„Złotego Piotrka”, na który do Piotrkowa przyjeżdża ponad 
800 tancerzy. 

Klubu Seniora nawiązują również kontakty zagraniczne. 

W 2019 roku wyjechali do Austrii, gdzie uczestniczyli 

w zajęciach rozwijających umiejętności wykorzysty-

wania nowoczesnych technologii. Wraz z rówieśnikami  

z Łotwy, Francji i Austrii testowali różne aplikacje i ko-

munikatory. Seniorzy uczyli się tańców ludowych, go-

towania oraz zwiedzali Wiedeń. Równolegle promowali 

polską kulturę, nasze miasto i działalność OEA. - Swoją 

aktywnością seniorzy zaczęli wykraczać poza granice 

kraju – mówi Liliana Adaszek, opiekun Klubu Seniora  

i zapowiada, że placówka planuje uatrakcyjnienie ofer-

ty. - Serdecznie zapraszamy do OEA przy ul. Słowackie-

go 13 – podsumowuje. 

  Piotr Stępień i Mateusz Bernatek.

  Poloniści w rozgrywkach IV ligi pokazują się z bardzo dobrej strony.

  To już trzynasty sezon na lodowisku w parku ks. J. Poniatowskiego.

  Różnorodna aktywność piotrkowskich seniorów jest godna wyłącznie podziwu.

  Taneczno-akrobatyczne popisy tancerzy z  „Jaskółczyna.
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Poziomo:

3. Zak�ad Us�ug Komunalnych w Piotr-
kowie Trybunalskim
4. Bizanty!ski obraz sakralny wyobra-

"aj#cy postacie $wi%tych
7. Miejsce wymiany walut
10. Firma $wiadcz#ca us�ugi w specja-

listycznym sprz#taniu obiektów, ochro-

nie mienia oraz monitoringu obiektów
15. Nazwa jednego z placów w Piotr-
kowie
17. Szklana ozdoba choinkowa, któr# w 
Piotrkowie wyrabia 'rma Szk�o-Dekor
20. Piotrkowska 'rma do której nale"y 
m. in. Centrum Gastronomiczne Alta-

mira czy YAVO
23. Jedna z najwi%kszych 'rm bran"y 
owocowo-warzywnej z siedzib# przy 
ulicy (yczliwej w Piotrkowie
24. Nieistniej#ca ju" restauracja mie-

sz#ca si% przy placu Ko$ciuszki
25. Zwyczajowa nazwa budynku przy 
Rynku Trybunalskim 7, niegdy$ wi%zie-

nie dla powsta!ców
26. Piotrkowski producent formularzy 
i druków specjalistycznych maj#cy 

swoj# siedzib% przy ul. Belzackiej
27. Belzacki lub miejski
28. Polska formacja wojskowa, utwo-

rzona w 1914 roku
30. Tytu� polskiego serialu z 1988 roku, 
którego 'na�owa batalistyczna scena by�a 
nagrywana na piotrkowskim lotnisku
33. Para'nowa, stearynowa lub wo-

skowa. Produkuje j# piotrkowska 'rma 
Euro-Kerze
34. Regionalny napój na bazie chmielu, 
którego producentem jest 'rma Duninex
36. Warszawsko-wiede!ska lub w#sko-

torowa
38. Produkuje sprz%t sportowy dla 
$wiatowej klasy lekkoatletów
39. Polski producent odzie"y dzieci%cej 
lub g�ówny bohater ksi#"ki Collodiego
45. Nieistniej#cy ju" ogród kolejowy w 
okolicach dworca
46. Piotrkowska Fabryka Maszyn Gór-
niczych / Jeden z najwi%kszych $wiato-

wych producentów i urz#dze! górniczych  
z oddzia�em w Piotrkowie
48. Ulica, przy której mie$ci si% Ko$ció� 
Ewangelicko-Augsburski
50. Adam � - uczestnik wojny obron-

nej 1939, zwi#zany z naszym miastem
51. Mie$ci si% przy ulicy S�owackiego 
5 w Piotrkowie

Pionowo:

1. Nazwa jednej z piotrkowskich 'rm 
ochroniarskich
2. W mitologii grackiej Ziemia-Matka

5. Piotrkowski zak�ad przetwórstwa 
owoców dzia�aj#cy od 1985 roku
6. Imi% bohaterki 'lmu z 1957 roku,  
w której rol% wcieli�a si% Barbara Kwiat-
kowska
8. Odbywa� si% w nim Trybuna� Koronny
9. Produkuje browary Cornelius i Try-

buna�
11. Koronny lub Konstytucyjny. Rów-

nie" nazwa piotrkowskiego piwa
12. Piotrkowski Browar Rzemie$lniczy 
uruchomiony w Piotrkowie Trybunal-
skim w 2014 roku
13. Dzia�aj#ca w naszym mie$cie od 
2010 roku 'rma zajmuj#ca si% produk-
cj# elementów metalowych dla prze-

mys�u motoryzacyjnego
14. Potoczna nazwa ko$cio�a p.w. $w. 
Jakuba
16. Matki Bo"ej Piotrkowskiej lub Matki 
Bo"ej Trybunalskiej
18. Zak�ad z Piotrkowa, wytwarzaj#cy 
cz%$ci dla motoryzacji
19. W�oska marka samochodu, które-

go renowacj# zajmuje si% MBL Classic
21. Dawna piotrkowska huta szk�a 
dzia�aj#ca w mie$cie od 1897 roku
22. Lider haftu komputerowego istnie-

j#cy w naszym mie$cie od 1991 roku
29. Producent si�owników elektrycz-
nych m. in. do mechanizmów pionizacji 
czy wózków inwalidzkich
31. Na jego po�udniowej $cianie herb 
dynastii Jagiellonów
32. Pierwszy gubernator piotrkowski, 
który sprawowa� funkcj% w okresie 
1867-1884
35. W 1469 roku podczas sejmu w 
Piotrkowie sk�ada� go wielki mistrz za-

konu krzy"ackiego
37. Kap�an w cerkwi prawos�awnej
40. W naszym mie$cie specjalizuje si% 
w utrzymaniu czysto$ci w miejscach 
pracy kontrahentów czy kompleksowej 
obs�ugi technicznej nieruchomo$ci
41. �Sulejowski � w nim pierwsza 
wzmianka o Piotrkowie z 1217 roku
42. Piotrkowski producent i dystrybu-

tor produktów dla zwierz#t domowych 
i gospodarskich
43. Nazwa wiod#cego producenta 
wielkogabarytowych konstrukcji stalo-

wych, a tak"e urz#dze! dla przemys�u 
offshore z siedzib# w Piotrkowie Trybu-

nalskim
44. Or%" rycerza
47. Najwa"niejsze opracowanie Tory
49. Nazwa 'rmy braci Macio�ek spe-

cjalizuj#ca si% w produkcji przysmaków 
dla zwierz#t domowych. W mitologii 
greckiej bóg wojny
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Imi% i nazwisko:

Adres: Telefon / e-mail:

 nr 16 KRZY�ÓWKA
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