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Szanowni Państwo, Drodzy Piotrkowianie
U progu Nowego Roku stajemy przed kolejnymi wyzwaniami,

zarówno w wymiarze osobistym, zawodowym, 

jak i tym społecznym, dotyczącym naszego miasta.

Pragniemy życzyć Państwu wielu radosnych chwil.

Niech każdy dzień 2016 roku przyniesie zdrowie, miłość, 

dostatek, satysfakcję oraz realizację planów i zamierzeń.
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   ul. Przemysłowa

   ul. Świerczowska

   łącznik ul. 18 stycznia - ul. Wronia

   ul. Śląska

Z myślą o kierowcach i pieszych
 Główne arterie i mniejsze uliczki, chodniki w centrum 

miasta oraz na osiedlach – kolejny rok upłynął pod zna-

kiem inwestycji drogowych. 
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 W minionym roku ekipy  

w pomarańczowych kamizelkach moż-
na było spotkać m.in. na ulicach Rol-
niczej, Sikorskiego, Wojska Polskiego, 
Dębowej, Norwida, Koralowej, Świer-
czów, Dalekiej, Szkolnej oraz uliczkach 
osiedla Pawłowska. 

Wybudowano również ważny łącznik pomiędzy ulicami 18 stycznia i Wro-

nią. - Droga będzie pewnego rodzaju przedłużeniem zachodniej obwodnicy 
miasta w kierunku południowym - zaznacza wiceprezydent Adam Karzewnik 
i zapowiada budowę kolejnego odcinka obwodnicy N-S tylko, że w kierunku 
północnym, od ulicy Modrzewskiego do Wojska Polskiego. 

Miasto remontując pamięta nie tyl-
ko o kierowcach, ale i o pieszych. Kom-

fort spacerowiczów poprzez wymianę 
starych płyt chodnikowych na kostkę 
betonową poprawiono przy ulicach: 
Leonarda, Stronczyńskiego, Przemy-

słowej, Jedności Narodowej, Dmow-

skiego, Belzackiej, Wyspiańskiego  
i Świerczowskiej. 

   al. Sikorskiego

   ul. Strończyńskiego

   ul. Dmowskiego

   ul. Leonarda

   ul. Mała

   ul. Norwida

   ul. Dębowa

   ul. Rolnicza

   ul. Daleka

   ul. Wyspiańskiego

Czy wiesz, że...- Magistrat pozyskał 3 mln zł na budowę 
kolejnego odcinka obwodnicy N-S od ul. 

Modrzewskiego do ul. Wojska Polskiego.

   ul. Wojska Polskiego

   osiedle Pawłowska

   ul. Szkolna

   ul. Koralowa

   ul. Świerczów



PiotrkówPiotrkówmiastem perspektyw

- To był ważny czas dla Piotr-
kowa Trybunalskiego. Podjęliśmy 
wiele inicjatyw, które mają kluczo-

we znaczenie dla funkcjonowania 
miasta – podsumowuje minio-

ne miesiące prezydent Krzysztof 
Chojniak i zwraca uwagę na dwie 
podstawowe płaszczyzny, nad 
którym samorząd w sposób wy-

jątkowy pochylał się w 2015 roku. 
– Szczególną wagę przykładaliśmy 
do dalszego inwestowania w mia-

sto, kładąc równocześnie nacisk 
na tworzenie dobrego klimatu dla 
przedsiębiorców.

Powstanie Piotrkowskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej, przygo-

towywanie atrakcyjnych, uzbrojo-

nych i dobrze skomu-

nikowanych terenów 
inwestycyjnych w re-

jonach ulic: Miast Part-
nerskich-Wierzejska, 
Wierzejska-Broniew-

skiego oraz najem lo-

kali pod działalność gospodarczą 
po preferencyjnych cenach na 
starówce - to inicjatywy, które 
podjęte zostały przez samorząd 
naszego miasta od grudnia 2014 
roku. Na tym miasto nie poprze-

staje we wspieraniu przedsiębior-
ców. - W Piotrkowie działa także 
uchwała „de minimis” zwalniająca 
z podatku od nieruchomości irmy, 
które zainwestują określoną pulę 
pieniędzy bądź zatrudnią nowych 

W 2015 roku wykonano pierw-

sze projekty, o realizacji których 
zdecydowali piotrkowianie. Powsta-

ły: boisko przy Szkole Podstawowej 
nr 2, plac rozrywki dla dzieci i do-

rosłych na cyklodromie oraz nowe 
chodniki przy ulicach Wroniej i Po-

przecznej.
Za nami już głosowanie na pro-

jekty do budżetu obywatelskiego 
2016. Piotrkowianie wybrali moder-
nizację boisk przy ZSP nr 5, szko-

łach podstawowych nr 13 i 16 oraz 
III LO. 

Ruszą także prace przy budowie 
kącika rekreacyjno-zabawowego 
przy ul. Ceramicznej, jedynego nie-

wykonanego w 2015 roku zadania. 
– Ceny osiągane w przetargach zna-

cząco przewyższały te zaplanowane, 
dlatego zmniejszony został zakres i 
ponownie ogłoszono przetarg – tłu-

maczą urzędnicy. 

 Inwestycje w placówki oświatowe to inwestycje w przyszłość.  
W minionym roku około 1,5 mln złotych przeznaczono na remonty w szko-

łach i przedszkolach. Większe bądź mniejsze prace wykonywano niemalże  
w każdej miejskiej placówce.

Najważniejsze inwestycje to rozbudowa Przedszkola nr 26  
(ul. W. Polskiego 133), termomodernizacja Przedszkola nr 5 (ul. K. Wielkie-

go), ocieplenie Szkoły Podstawowej nr 5 (ul. Jerozolimska) oraz budowa 
nowych pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 4 (ul. Sienkiewicza). 

pracowników – wyjaśnia prezy-

dent Krzysztof Chojniak. 
Jednym z najważniejszych 

osiągnieć minionego roku jest 
start programu „Młode Stare Mia-

sto”. Projekt zakłada dalszą popra-

wę wizerunku centrum miasta po-

przez modernizacje uliczek (ulica 
Garncarska, Prereca, pl. Zamkowy 
ze skwerem, regulacja rzeki Stra-

wy) oraz adaptowanie istniejących 
i budowanie nowych kamienic na 
Podzamczu głównie z myślą o mło-

dych małżeństwach. – Z pierwszą 
inwestycją wystartujemy jeszcze w 
2016 roku przy ulicy Garncarskiej 
– zapowiada prezydent i dodaje, 
że jednym z priorytetów projektu 

„Młode Stare Miasto” jest ożywie-

nie tej części miasta. – Podzamcze 
stanie się atrakcyjne do mieszka-

nia i do inwestowania - podkre-

śla Krzysztof Chojniak i zauważa, 
że doceniają już to piotrkowscy 
przedsiębiorcy lokując swoje pie-

niądze we wschodnią część Piotr-
kowa. 

Minione dwanaście miesięcy 
upłynęło pod znakiem inwestycji 
w obiekty służące aktywnemu wy-

poczynkowi. Zakończyły się dwa 
sztandarowe projekty, czyli rewi-
talizacja parku im. ks. J. Ponia-

towskiego oraz budowa komplek-
su sportowo-rekreacyjnego przy  
ul. Belzackiej (pomiędzy kortami  
a basenem). 

– Systematycznie tworzymy 
miejsca, w których piotrkowianie 
mogą aktywnie spędzić czas wolny. 
Ma to też związek z przyciąganiem 
przedsiębiorców do naszego mia-

sta. Jak wynika z fachowych analiz, 
przy wyborze miejsca do rozpoczę-

cia działalności gospodarczej inwe-

storzy biorą pod uwagę także bazę 
sportową, rekreacyjną i kulturalną 
– zaznacza prezydent Chojniak. 

Miasto już przygotowuje się  
do kolejnej takiej inwestycji, czy-

li renowacji parku Belzackiego. - 
Mamy gotowy projekt. Dokumen-

tacja pozwoli nam wystartować w 
tym roku o doinansowanie inwe-

stycji – mówi prezydent. 
Jak co roku nie zabrakło remon-

tów dróg i chodników. Wśród nich 
były cztery bardzo ważne dla ukła-

du komunikacyjnego w mieście. Uli-
ca Rolnicza, która połączyła wcze-

śniej wyremontowany fragment  
od ronda św. Faustyny do torów PKP 
z ulicą Krętą, tworząc w ten sposób 
szlak wschód-zachód. Kolejne to: 
budowa łącznika pomiędzy ulica-

mi 18 stycznia i Wronią oraz wy-

remontowanie odcinka al. gen. W. 
Sikorskiego, od Kostromskiej (wraz 
ze skrzyżowaniem) do al. A. Krajo-

wej, Wojska Polskie-

go (od Toruńskiej do 
POW). Tradycyjnie 
prowadzono pra-

ce na osiedlowych 
uliczkach ważnych  
dla mieszkańców 

konkretnych osiedli.
Pod koniec ubiegłego roku  

na sesji Rady Miasta uchwalono 
budżet na 2016 rok. 

– Jest on optymalny. Łączy 
szeroki wachlarz potrzeb z możli-
wościami inansowymi samorzą-

du – wyjaśnia Krzysztof Chojniak i 
przybliża szczegółowe dane. – Na 
inwestycje wydamy blisko 50 mi-
lionów złotych przy niewielkim 
zadłużeniu miasta, gdyż poziom 

obciążenia dochodów obsługą dłu-

gu wyniesie 5% planowanych do-

chodów, przy limicie dla Piotrkowa 
wynoszącym około 11%.  Dlatego 
jesteśmy miastem o bezpiecznych 
inansach i o dużych możliwościach 
inwestycyjnych – podsumowuje 
prezydent. 

Wśród inwestycji zaplanowa-

nych w tegorocznym budżecie, 
oprócz wymienionego projektu 
„Młode Stare Miasto” i rewalory-

zacji parku Belzackiego, miasto 
wykona m.in. budowę kolejnego 
odcinka obwodnicy N-S (na od-

cinku od ul. Modrzewskiego do 
Wojska Polskiego wraz z dwo-

ma rondami przy skrzyżowaniu  
z ul. Twardosławicką i Wojska Pol-
skiego), remonty al. Sikorskiego, 
ulic Śląskiej, Żwirki, Kołłątaja, Ko-

ścielnej, przebudowę Skate Parku, 
boisk przy szkołach ZSP nr 5, III 
LO, SP 13 i 16, kolejne termomo-

dernizacje placówek oświatowych 
oraz zagospodarowanie terenów 
wokół Jeziora Bugaj wraz z czysz-
czeniem dna zbiornika. 

 1 mln 200 tys. zł do wydania, po 300 tys. zł na każdy z 4 rejonów, 
na które podzielono miasto – tak w Piotrkowie wygląda pod wzglę-
dem inansowym budżet obywatelski, który ruszył pełną parą. 

 Minionych dwanaście miesięcy to pierwszy rok nowej kadencji samo-
rządu. Jest to dobry okres na pierwsze podsumowania tego, co już udało 
się zrobić oraz przedstawienie planów na kolejne lata. 

   SP nr 2 zyskała nowe boisko

   Plac rozrywki przy ul. Budki    PS nr 26 prezentuje się imponująco
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Piotrkowianie decydują
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Jesteśmy miastem o bezpiecznych finansach  
i o dużych możliwościach inwestycyjnych.

Coraz ładniej w szkołach



- Odrestaurowane budynki służą mieszkańcom i cieszą oczy space-

rowiczów – opowiada wiceprezydent Adam Karzewnik i wylicza ostatnio 
wyremontowane. - Wojska Polskiego 64 i 32, Jerozolimska 30, Rycerska 
9, Szewska 8 i pl. Czarnieckiego 8. 

Swoje kamienice remontują także prywatni właściciele. Dla nich 
miasto przygotowało konkurs „Nowa Elewacja”. Co roku nagradzane 
są najładniej odnowione nieruchomości, a pula nagród sięga 75 tys. 
zł. Zgłoszenia przyjmowane są do końca lutego roku następującego po 
tym, w którym zakończono prace. 
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   Kamienica przy ul. Szewskiej

   W Akademii Haeringa uczy się ok. 200 osób    Firma Plasimet produkuje dla samochodowych gigantów

 Audi, Alfa Romeo, Jaguar, Nissan, BMW, 
Suzuki czy Volkswagen, to tylko część świa-
towych marek samochodów, w których 
można znaleźć elementy produkowane  
w Piotrkowie. 

 Okolice Starego Miasta oraz Podzamcza  
to skarbnica pięknych kamienic. Ostatnie lata 
upływają pod znakiem remontów tych budyn-
ków, zarówno miejskich, jak i prywatnych. 

Produkują i inwestują w Piotrkowie 

Blask kamienic

   „Zielona Aleja” powstaje przy ul. Broniewskiego   Budowa „Klonowej Doliny”

 Nawet 300 rodzin może zamieszkać na nowym osiedlu, które powstaje 
we wschodniej części miasta, pomiędzy ulicami Broniewskiego i Wierzej-
ską. Bloki budują tutaj dwaj przedsiębiorcy, a niedługo swoje budynki 
postawi także miasto.

300 nowych mieszkań 

Pierwsi lokatorzy do „Zielonej Alei” - bo tak nazywa się 
jeden z projektów - przy ulicy Broniewskiego wprowadzą 
się w pierwszych miesiącach 2016 roku. Przedsięwzięcie 
zakłada budowę dziewięciu bloków, w których znajdzie 
się około 200 mieszkań. Nie zabraknie podziemnych par-
kingów, sklepów, punktów usługowych oraz zieleni.

Z kolei przy ul. Wierzejskiej powstaje „Klonowa Doli-
na” realizowana przez innego przedsiębiorcę. Inwestycja 

obejmuje budowę bloku dla 48 rodzin. Na parterze znaj-
dzie się parking, a na trzech pozostałych piętrach uloko-

wano mieszkania. Pierwsi lokatorzy mają wprowadzić się 
pod koniec roku.

Inwestycje w tym rejonie planuje również miasto, 
które w 2016 roku rozpocznie nabór najemców lokali do 
dwóch bloków, w których zamieszkają 63 rodziny. W per-
spektywie mają tutaj stanąć 4 bloki TBS. 

Dzieje się tak za sprawą działającej od 2010 roku irmy Plasi-
met. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją elementów metalowych  
dla przemysłu motoryzacyjnego. Zatrudnia około 100 osób, a jej wy-
roby traiają do fabryk w Polsce, ale także na eksport, m.in. do Szwe-

cji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Turcji oraz Stanów Zjednoczonych.
Inwestycje w naszym mieście kontynuuje niemiecka irma Ha-

ering, która również zajmuje się produkcją podzespołów do aut 
marek z całego świata. Pracuje tutaj już blisko 2 tysiące osób,  
a irma planuje zatrudnić jeszcze kilkuset pracowników. Jedną  
z możliwości dostania się do pracy w niemieckiej irmie jest nauka 
w Akademii Haeringa, która od tego roku działa w nowej siedzibie. 
Szkoła działa w systemie dualnym, co oznacza, że zajęcia teoretycz-
ne łączone są z praktyką w irmie. 

   Piotrkowianie z radością odebrali klucze do mieszkań

Wprowadzili się do bloków
 60 rodzin odebrało w październiku klucze do mieszkań w wybudowanych przez miasto blokach, przy ulicy Woj-

ska Polskiego 133. Powstały tutaj dwa budynki z pięcioma kondygnacjami: jedną podziemną i czterema nadziemnymi.  
Lokale zostały wykończone pod tzw. „klucz”. W każdym z nich zainstalowano indywidualne urządzenia do sterowania 
centralnym ogrzewaniem (tzw. logotermy) i podgrzewania wody użytkowej. Z rodzinami wykonawca ustalił szczegóły 
odnośnie wykończenia mieszkania m.in. doboru płytek, paneli. 

 Lampy LED to energoosz-
czędność i ekologia, dlatego ta-

kie oświetlenie systematycznie 
pojawia się na naszych ulicach. 
Nowoczesne oprawy instalowa-

ne są przy kompleksowych inwe-

stycjach, jak w przypadku m.in. 
modernizacji ul. Dalekiej, rewita-

lizacji parku Poniatowskiego czy 
budowy łącznika ul. Wroniej z ul. 
18 stycznia. Pojawiają się także 
jako „samodzielne” inwestycje. W 
minionym roku zainstalowano je 
na ulicach Zawodzie oraz Sienkie-

wicza. 

Inwestujemy w LEDy
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Stare Miasto dla młodych Piotrkowian
  grudzień 2015

   Przy ul. Garncarskiej stanie kamienica z oicyną na 15 mieszkań    Projekt kamienicy od strony fronowej...    ...i podwórza

   Nieruchomości czekają między innymi przy ul. Piaskowej

 Za projekt objęty umową na kwotę 205 mln zł miasto z własnych środków zapłaciło tylko 5,5 mln zł. O czym 
mowa? O największej w historii miasta inwestycji, czyli „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków”.

  Nawet 2,5 tysiąca osób może zamieszkać na terenie Podzamcza. Wszystko dzięki programowi 
„Młode Stare Miasto”, który zakłada budowę nowych kamienic oraz przebudowę istniejących budynków, 

głównie z myślą o młodych małżeństwach.
-  Wychodzimy naprzeciw potrzebom młodych piotrkowian, którzy nie 
mają zdolności kredytowej na zakup mieszkania, ale pracują i będą mo-

gli płacić czynsz komunalny – wyjaśnia założenia programu 
prezydent Krzysztof Chojniak i dodaje, że jednym z prio-

rytetów jest ożywienie tej części miasta. 
- Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki fuzji działań 

samorządu i przedsiębiorców, dlatego uruchomiliśmy pro-
gram najmu lokali pod działalność gospodarczą w rejonie 
Starego Miasta po bardzo preferencyjnych stawkach – in-
formuje prezydent. -  Ceny zaczynają się od 6,5 zł za metr 
kwadratowy w pierwszym roku najmu.  

 Sześć działek pod budownictwo jednorodzin-
ne sprzedano już w ramach programu „Piotrków 
Trybunalski - tu mieszkam”. Projekt ma związek z 
tzw. użytkowaniem wieczystym. Możemy stać się 
właścicielem działki poprzez nabycie wieczystego 
użytkowania. Wówczas płacimy jedynie 25 
procent ceny uzyskanej w przetargu.  

Nabywca ma obowiązek w ciągu dwóch 
lat rozpocząć na działce budowę domu, a w 
ciągu pięciu lat musi zamknąć stan surowy. 

W grudniu ubiegłego roku podsumowano realizację projek-
tu, który składał się z kilku elementów. Oprócz unowocześnienia 
technologii oczyszczania ścieków i remontu całego obiektu przy 
ulicy Podole, inwestycja objęła modernizację Stacji Uzdatniania 
Wody „Szczekanica”, renowację około 17 kilometrów sieci kanali-
zacji deszczowej i ogólnospławnej, wydłużenie o 22 kilometry ka-
nalizacji sanitarnej, budowę około 7 kilometrów wodociągu oraz 
renowację kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych.

- Była to kluczowa inwestycja dla całego miasta. Dzięki niej 
żyjemy w zdrowszym środowisku i pijemy czystą wodę – mówi 

Po co najmniej 5 latach właściciel może wykupić wie-
czyste użytkowanie. Wówczas otrzyma dodatkowo 
50 procentową boniikatę. - Aby z niej skorzystać na-
leży być płatnikiem podatku dochodowego od osób 
izycznych w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 2 
lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie 
boniikaty - wyjaśniają urzędnicy.

Łącznie w programie „Piotrków Trybunalski - tu 
mieszkam” do sprzedania jest ponad 50 dzia-
łek, w różnych częściach miasta. Szczegóły do-
tyczące całej oferty można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami (ul. Szkolna 28) 
pod nr tel. 732 18 52. 

Historyczna inwestycja w zdrowe środowisko

Grunty za grosze 
 Zaledwie 10 groszy za metr kwadratowy wyno-

si stawka dzierżawy gruntów w Piotrkowskiej Strefie 
Aktywności Gospodarczej. W skład strefy weszło pięć 
działek położonych w różnych częściach miasta, które 
są w całości lub częściowo uzbrojone. Umowy dzierża-

wy są podpisywane na 10 lat z możliwością przedłużenia. 
Tereny są o powierzchni od blisko 0,5 ha do ponad 1,5 
ha. Miasto planuje rozszerzenie PSAG.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami (ul. Szkolna 28) lub pod nr 
tel. 732 18 52.

DZIAŁKI ZA ĆWIERĆ CENY

prezydent Krzysztof Chojniak. 
Jak dodaje wiceprezydent Adam Karzewnik niewykonanie inwe-

stycji skutkowałoby nałożeniem wysokich kar na miasto za przekra-
czanie unijnych norm azotu i fosforu w odprowadzanych ściekach, 
co w efekcie drastycznie odbiłoby się na cenie wody i ścieków.

Inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu 118 mln zł z Unii 
Europejskiej oraz bardzo atrakcyjnej pożyczce z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na kwotę blisko 
44 mln zł. 

Co prawda miasto będzie musiało ją oddać, ale okres spłaty 

jest bardzo długi, gdyż wynosi 15 lat, a biorąc pod uwagę 
pięcioletni okres karencji w spłacie to jest ona nam udzielona 
na lat 20. 

- Do tego pożyczka jest oprocentowana na 0,5 % w ska-
li roku co powoduje, że odsetki są niewielkie. Odnosząc to 
do stopy inlacji, która odzwierciedla realną wartość pienią-
dza, można stwierdzić, że miasto “zarabia” na tej transakcji 
– stwierdza Wiesława Łuczak, Skarbnik Miasta i dodaje, że 
odzyskanie 37,5 mln zł podatku VAT wpłynęło na wydanie z 
kasy miasta jedynie 5,5 mln zł. 

Czy wiesz, że...

- Rotmistrz Witold Pilecki został patronem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1; 

- I Liceum Ogólnokształcące obchodziło w 2015 roku 340-lecie istnienia;

- Stanowiska wydawania dowodów osobistych, dowodów rejestracyjnych i praw jazdy 

przeniesiono do nowo wyremontowanych pomieszczeń magistratu przy ul. Szkolnej; 

- 8 dodatkowych kamer miejskiego monitoringu pojawiło się na piotrkowskich ulicach. 

Swoim „okiem” objęły ulice: Wojska Polskiego (od ul. Jerozolimskiej do tzw. „ryneczku”), 

Starowarszawską, Garncarską oraz Stefana Roweckiego-Grota. 
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   Koncepcja rewitalizacji parku „Belzackiego”

   Alejki parku czeka przebudowa

Czas na Park Belzacki

 Wyremontowane alejki, odnowiony staw i fontanna w ogrodzie botanicz-

nym, stylowe ławki i ledowe oświetlenie, „mostek zakochanych”, uporząd-

kowany drzewostan, krzewy i trawniki oraz kilka tysięcy nowych nasadzeń 
– tak wygląda park im. ks. J. Poniatowskiego po zakończonej rewitalizacji. 
Z okazji zakończenia inwestycji w zieleńcu zorganizowano piknik rodzinny 
„Dzień dobry w Parku”. 
Andrzej Kacperek, Wiceprezydent Miasta: To był ważny projekt dla ca-

łego naszego miasta. Jest to miejsce, w którym wolny czas spędza mnóstwo 
piotrkowian. Po zakończonej inwestycji spacer po parkowych alejkach jest 
czystą przyjemnością. 
Pani Paulina: Często przychodzę tutaj na spacery z dzieckiem. Na pierwszy 
rzut oka widać, jak wiele zostało zrobione. Park w pełnej krasie będzie moż-
na podziwiać dopiero wiosną kiedy zieleń zaczyna kwitnąć. 
Paweł Kendra, przewodnik PTTK: Najstarszy i przez lata najpiękniejszy 
piotrkowski park ma szansę stać się miejscem do piknikowania i rekreacji 
piotrkowian. Nasz Oddział PTTK od wielu lat wykorzystuje to miejsce do 
pracy z dziećmi i młodzieżą. Bezpośrednie sąsiedztwo placu zabaw, kortów i 
lodowiska w połączeniu z bogatą lorą tego miejsca sprzyjają edukacji przy-

rodniczej i wypoczynkowi osób w różnym wieku.
Łukasz i Agnieszka: Pomysł z „mostkiem zakochanych” jest bardzo traiony. 
Nie było w Piotrkowie takiego symbolicznego miejsca. 

Dzień dobry w parku...

 Wyremontowany park zachęca całe rodziny do spacerów i zabaw w otoczeniu malowniczej przyrody

 Miasto przygotowuje się do rewitalizacji 
kolejnego parku, tym razem „Belzackiego”. 
Gotowy jest już projekt. Oprócz prac przy 
roślinności, obejmą one także: alejki i ścieżki 
parkowe, przebudowane zostaną stawy. Do-
datkowo mają powstać: plac zabaw, siłownia 
zewnętrzna oraz taras widokowy.
W budżecie zabezpieczono już pieniądze, 
które pozwolą ubiegać się o dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. – Pie-
niądze z Funduszu pozyskaliśmy na rewitali-

zację parku ks. J. Poniatowskiego, dlatego 
tutaj też liczymy na sukces – informuje 
Małgorzata Majczyna z Biura Inwestycji  
i Remontów. Optymizmem napawają rów-
nież słowa Andrzeja Czapli, wiceprezesa 
WFOŚiGW, wypowiedziane podczas oce-
niania efektów prac wykonanych w parku 
przy ul. Żeromskiego. – Kontynuujemy 
program „Przyrodnicze perły wojewódz-
twa łódzkiego” i Piotrków ma duże szanse, 
aby po raz kolejny sięgnąć po pieniądze  
z Funduszu. 

Czy wiesz, że...

- Piotrków Trybunalski jest jednym z liderów informatyzacji w Europie Środkowo-

Wschodniej. Nasze miasto zostało uhonorowane prestiżowym wyróżnieniem Euro Crest 

Award przyznawanym miastom z krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej.
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   Tak miejsce to wyglądało przed inwestycją

   Siłownia terenowa przy ul. Topolowej    Plac zabaw...

   ...i siłownia plenerowa na os. Wyzwolenia   Siłownia przy ul. Wojska Polskiego   Urządzenia itness przy ul. Norwida   Siłownia na „Cyklodromie”

   W 2014 roku przy piotrkowskim kąpielisku „Sło-

neczko” powstała pierwsza w naszym mieście siłownia 
terenowa. Pomysł bardzo spodobał się piotrkowianom, 
którzy chętnie ćwiczą na świeżym powietrzu. 

Duże zainteresowanie mieszkańców tą inwestycją 
wpłynęło na dalszą rozbudowę placów z urządzeniami 
itness. Od kilku miesięcy piotrkowianie mogą aktyw-

nie spędzić czas na orbitrekach, drabinkach, wyciągach  
i ławeczkach przy ulicach: Belzackiej, Norwida, Wojska 
Polskiego, Topolowej, Wyzwolenia oraz Budki.    

   We wrześniu 2012 roku pojawiła się koncepcja zagospodarowania terenu zielonego przy 
ul. Belzackiej, pomiędzy basenem i kortami. Dziś to miejsce zmieniło się nie do poznania.

Prace rozpoczęły się w maju 2014 roku od budowy drogi, chodników, ścieżki rowerowej 
oraz parkingów. Inwestycję zakończono minionego października. Całe rodziny korzystają 

już z linarium, siłowni terenowej, ścianki wspinaczkowej, placu wypo-

czynkowego, placu zabaw oraz górki saneczkowej.
Po zrealizowaniu projektu, na powierzchni ponad hektara, 

powstał kompleks sportowy, w skład którego wcho-

dzą jeszcze: orlik, kryta pływalnia, korty te-

nisowe (wraz z halą balonową), skatepark  
oraz centrum rekreacyjno-rehabilitacyjne. 

Hektar na gry i zabawy  

Dbamy 
o kondycję
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Centrum Informacji Turystycznej
Kalendarz imprez 2016

 Przez całym rok w Piotrkowie Trybunalski trwają dziesiątki imprez. Większo ć 
z nich odbywała się w obrębie Starówki, która stała się centrum kulturalnym na-

szego miasta. 
Nie zabrakło imprez, które na stałe wpisały się  

w kalendarz wydarzeń, jak Imieniny Piotrków, kon-

cert z cyklu „Kamienica na…”, Biesiada Trybunalska  
oraz zupełnie nowych przedsięwzięć, jak Piotrkow-

skie więto Miodu oraz trójwymiarowy pokaz 
nawiązujący do zbliżającego się 800-lecia 
Piotrkowa Trybunalskiego. 

W minionym roku bawili my się… 

na koncertach,Bawimy się

 Trybunały kolejowe zainteresowały nie tylko dorosłyc
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 Piotrkowskie Centrum Informacji Turystycznej 

już po raz kolejny otrzymało najwyższy, czterogwiazd-

kowy certyikat Polskiego Systemu Informacji Tury-

stycznej. W naszym regionie podobnym dokumentem 
legitymuje się jedynie centrum z Łodzi.

Certyikat przyznawany jest za całokształt pracy, 
w tym organizację imprez, obsługę turystów oraz 

promocję na targach. W minionym roku pracowni-
cy CIT wzięli udział w ponad dwudziestu imprezach 
na terenie całego kraju. Oferta Piotrkowa prezento-

wana była m.in. w Warszawie, Poznaniu, Kielcach, 
Szczecinie, Krakowie a także na ITB Berlin 2015, 
największych targach turystycznych na świecie. 

  grudzień 5

Cztery gwiazdki królują nad Centrum 

Centrum Informacji Turystycznej
Kalendarz imprez 2016festynach, przedstawieniach

i biesiadach...
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  Nasz kraj będzie gospodarzem tegorocznych Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Choć główne 
uroczystości odbędą się w stolicy Małopolski to wydarzenie obejmie cały kraj. Pielgrzymi, którzy do Polski 
przybędą ze wszystkich zakątków świata, w Piotrkowie pojawią się na kilka dni przed rozpoczęciem oicjal-
nych uroczystości. 

Pudełko życia dla starszych

Nowy rok młodych seniorów 

Pamiętają o potrzebujących

 Święceń biskupowi nomi-
natowi udzielili Ksiądz Arcybi-
skup Metropolita Łódzki Ma-

rek Jędraszewski, nuncjusz 
apostolski w Polsce Ksiądz 
Arcybiskup Celestino Miglio-

re i Ksiądz Arcybiskup Wła-

dysław Ziółek, emerytowany 
Metropolita Łódzki. Biskup 
Marczak odprawił już kilka 
eucharystii w rodzinnym mie-

ście m.in. przy okazji uroczy-

stości z okazji Dnia Niepod-

ległości czy inauguracji Roku 
Miłosierdzia. 

Świąteczne podarunki dla rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
przygotował zespół Caritas działający 
przy paraii Najświętszego Serca Je-

zusowego, a roznosili je Mikołaje wraz  
ze swoimi Śnieżynkami.

- Co roku takie prezenty traiają do 
kilkudziesięciu rodzin. W paczkach są 
prezenty dla dzieci, słodyczeoraz arty-
kuły chemiczne, które przydadzą się  
w domach – opowiadają organizato-

rzy akcji.
O potrzebujących pamiętają 

również piotrkowscy wolontariusze 
projektu „Szlachetna Paczka”, którzy 
skierowali pomoc do kilkudziesięciu 
rodzin z Piotrkowa i okolic. – Cieszy 
fakt, że mieliśmy tylu darczyńców,  
dzięki czemu mogliśmy przygotować 
paczki także dla rodzin spoza rejonu 
piotrkowskiego – mówią liderzy akcji  
z naszego miasta. 

  Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy 
ilii UJK, Klub Seniora, zespół wokalny „Ewki”, kaba-

ret „Trzeciaki”, grupa teatralna „Boczny Tor” oraz Klub 
Starszych Panów – to część inicjatyw, w których ak-
tywnie działają  piotrkowscy seniorzy. 

Piotrkowianie udowadniają,  że jesień życia jest 
wesoła i kolorowa, a aktywność nie kończy się wraz 

z przejściem na emeryturę. – Właśnie wtedy można 
zacząć się realizować i angażować w zajęcia, na które 
wcześniej – ze względu na obowiązki – nie było czasu 
– mówiła Janina Franczak-Kujawska, prezes piotrkow-

skiego UTW podczas inauguracji roku akademickiego 
i zachęcała seniorów do aktywnego uczestnictwa  
we wszystkich inicjatywach. 

   Ks. biskup Marek Marczak

   Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na UTW   Pudełka rozdawano podczas 40-lecia szpitala przy ul. Rakowskiej

 Ksiądz doktor Marek Marczak został nowym biskupem pomocniczym Ar-
chidiecezji Łódzkiej. Uroczystość sakry biskupiej odbyła się w kwietniu ub.r. 
w Archikatedrze Łódzkiej. 

 Ogólnopolskie akcje „Serce na Gwiazdkę”  
oraz „Szlachetna Paczka” dotarły do Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Od 20 lipca trwać będą Dni 
Młodzieży w poszczególnych die-
cezjach. Możliwe, że pielgrzymi za-
goszczą także w Piotrkowie. Nasze 
miasto od kilku miesięcy aktywnie 
przygotuje się do tego wyjątko-
wego wydarzenia. O inicjatywach, 
jakie są z tej okazji podejmowane, 
opowiada ks. Damian Stachera, 
koordynator Światowych Dni Mło-
dzieży w Piotrkowie. 

Jak Piotrków Trybunalski 

przygotowuje się do ŚDM?
Obecnie pracujemy na dwóch 

płaszczyznach. Z jednej strony szu-
kamy wolontariuszy i przez różne 
spotkania przygotowujemy się do 
Dni w diecezjach. Z drugiej zor-
ganizowaliśmy różne wydarzenia, 
takie jak Noc Świętych, czy Wigi-
lia miejska. W ten sposób chcemy 
dotrzeć z informacją o ŚDM do jak 
największej ilości mieszkańców.

Kiedy okaże się, czy do na-

szego miasta przyjadą pielgrzy-

mi?
Zapisy trwają do końca lutego, 

więc konkrety będzie-
my znać na początku 
marca. Na razie mu-
simy uzbroić się w 
cierpliwość i skupić na 
tym, żeby nasza mło-
dzież wzięła chętnie 
udział w ŚDM.

Ilu wolontariuszy 

zaangażowanych jest 
w Piotrkowie w organi-

zację ŚDM? I nad czym 
aktualnie pracują?

W tej chwili pracuje z nami oko-
ło 50 wolontariuszy, w konkretnych 

sekcjach, m. in. muzycznej, teatral-
nej, medialnej oraz przy sprawach 

 Od 2015 roku w naszym mieście funkcjonuje tzw. pudełko życia. 
To projekt, który ma ułatwić działanie służb ratunkowych w przypadku 
interwencji u chorych i samotnych osób. W pudełku życia umieszczone 
są najważniejsze informacje o pacjencie, które mają kluczowe znacze-

nie w pierwszych minutach akcji ratowniczej. 
Pudełko jest opatrzone specjalną naklejką i powinno być umieszczo-

ne w łatwym do zlokalizowania miejscu, np. w lodówce. Drugą naklejkę 
należy umieścić na zewnętrznej stronie drzwi, żeby ratownicy wiedzieli, 
gdzie takie pudełko się znajduje. 
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Światowe Dni Młodzieży w naszym mieście

Piotrkowianin został biskupem

organizacyjnych. Rozpoczęliśmy 
comiesięczne wieczory uwielbienia 
otwarte dla każdego.

Można jeszcze zaangażować 
się w przygotowanie ŚDM w 
Piotrkowie?

Jak najbardziej! Czekamy na 
Was! Informacje o naszych spo-
tkaniach można odnaleźć na 
naszym proilu na Facebook’u 
Piotrków2016 lub zgłosić się do 
wolontariatu wysyłając swoje dane 
na mail: stacheradamian@gmail.
com, zapisując się tym samym do 
naszego newsletter’a. 
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Tenis królował na kortach OSiR

 Ten rok dla Kamila Majchrzaka 

był nieco pechowy ze względu na 
trapiące go kontuzje. Nie przeszko-

dziło to jednak piotrkowianinowi 
w osiągnięciu życiowego sukcesu, 
czyli awansu do inału turnieju ran-

gi challenger oraz awansu do czoło-

wej „trzysetki” rankingu ATP. 
W minionym roku kibice w na-

szym mieście mieli okazję, aby 
osobiście zobaczyć Kamila „na 
żywo”. Wszystko za sprawą „Piotr-
kowskiego Dnia Tenisa”, którego 
najważniejszym punktem był mecz 
Majchrzaka z innym piotrkowiani-
nem, Maciejem Rajskim, halowym 
mistrzem Polski. 

Impreza okazała się dużym suk-
cesem i wiele wskazuje na to, że 
będzie kontynuowana. 

  W listopadzie Piotrków Try-

bunalski gościł dwie wyjątkowe 
sportowe imprezy. Na początek do 
piotrkowskiej hali Relax zjechali naj-
lepiej umięśnieni ludzie w naszym 
kraju, którzy rywalizowali podczas 
Międzynarodowego Pucharu Polski 
w Kulturystyce i Fitness.

Z kolei tydzień później zor-
ganizowano, na bardzo wysokim 
poziomie sportowym, XVI Puchar 
Polski Seniorów i Juniorów w Oy-

ama Karate. Ponad 300 karateków 
podzielonych według kategorii wie-

kowych rywalizowało w systemie 
semi-knockdown i knockdown.  
W zawodach złoty medal wywalczył 
Michał Orzechowski, z piotrkow-

skiego klubu Oyama, który został 
wybrany najlepszym zawodnikiem 
całych zawodów. 

  Współpraca z Węgierskim miastem Mosonmagyarovar nabrała w 
tym roku także sportowego wymiaru. W październiku do naszego miasta 
przyjechał żeński zespół Mosonmagyarovari KC, który rozegrał z Piotrcovią 
mecz o Puchar Prezydenta. W spotkaniu towarzyskim lepsze okazały się 
Węgierki, które wygrały 29:36. 

 Poza zasięgiem okazali się zawodnicy z Ke-

nii, którzy zdominowali kategorię OPEN zarówno 
wśród mężczyzn, jak i kobiet.  Spośród piotrko-

wian najlepszymi byli Jan Wychowałek i Katarzy-

na Szkudlarek.
Impreza okazała się ogromnym sukcesem, 

zarówno organizacyjnym, jak i sportowym. 
- Docierają do nas pozytywne sygnały o bie-

gu. Zawodnicy byli bardzo zadowoleni nie tylko z 
organizacji, ale i z wyznaczonej trasy – opowiada 
Leszek Henizel, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekre-

acji, który podkreśla, że „strzałem w dziesiątkę” 
okazało się rozgrywanie zawodów po zmroku. Dy-

rektorowi wtóruje wiceprezydent Adam Karzew-

nik, który brał udział w półmaratonie. - Formuła 
nocnego biegu sprawdziła się. Malownicze i oświe-

tlone uliczki Starego Miasta były znakomitym tłem 
dla zawodników pokonujących kolejne kilometry.  
    W 2016 roku planowana jest druga edycja 
zawodów. 

 Pod koniec listopada rozpoczął się dziewiąty sezon ślizgania 
na miejskim lodowisku w parku im. ks. J. Poniatowskiego. Jak co 
roku Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował ciekawą ofertę dla 
całych rodzin oraz uczniów piotrkowskich szkół. Dla tych, którzy 
nie mają własnego sprzętu, czeka także wypożyczalnia łyżew. 

Jak zapowiada Leszek Heinzel,  dyrektor OSiR, przez cały sezon 
organizowane będą tematyczne imprezy, na których będzie moż-
na się wspólnie pobawić. 

   Monika Kopertowska w ataku na bramkę Węgierek

   Michał Orzechowski (z lewej) w jednej z walk o Puchar Polski

   Zawody przyciągnęły tłumy biegaczy...

 ...także w bardzo oryginalnych strojach

   Piotrkowscy tenisiści z wiceprezydentem Andrzejem Kacperkiem 

 Tenis ziemny wyrósł w ostatnich latach na dyscyplinę, którą szczególnie 
interesują się piotrkowscy fani sportu. Wszystko za sprawą Kamila Maj-
chrzaka, najzdolniejszego polskiego adepta „białego sportu”, który z roku  
na rok pnie się coraz wyżej w rankingu najlepszych światowych tenisistów. 

 500 osób wzięło udział w I Nocnym Piotrkowskim Półmaratonie Wielu Kultur, który 
zorganizowano podczas Imienin Piotrków 2015. Bieg liczył 21 kilometrów i 97,5 metra. 
Uczestnicy czterokrotnie pokonywali pętlę, która wiodła ulicami w centrum miasta. 

Lodowisko zaprasza

Nocny Półmaraton Wielu Kultur

Najlepsi karatecy i kulturyści w PiotrkowiePartnerskie granie

Czy wiesz, że...

- Damian Kulig, piotrkowski koszykarz występujący aktualnie w tureckiej 

drużynie Trabzonspor, zagrał w reprezentacji Polski podczas Eurobasketu 

we Francji.   



23. Inaczej o lekarstwie; nazwa stowarzyszenia 

     prowadzącego piotrkowską noclegownię
24. Tym skrótem kończy się większość polskich stron 
     internetowych
25. Mały koń
26. Może być sportu lub muzyki
27. W parze z Barbie

Poziomo

1. Jedna z kończyn człowieka 
2. Jej modernizacja to największy projekt inwestycyjny 
    w historii Piotrkowa Trybunalskiego
3. np. pod Grunwaldem
4. Tadeusz …. – poeta urodzony w Radomsku
5. Żona Zygmunta Starego, która pływała po Strawie
6. Może być złota lub srebra 
7. … Warszawsko-Wiedeńska 
8. Dom… - ilm Wojciecha Smarzowskiego
9. Najszybszy człowiek na świecie
10. Nieistniejące już piotrkowskie kino znajdujące się 
     w pobliżu amiteatru miejskiego
11. … Niepodległości
12. Szach i…

13. Jego pomnik stoi przed I Liceum Ogólnokształcącym
14. Bogusław…, polski aktor 
15. Niejedna na Starówce
16. Może nas użądlić
17. Wysyłany jest przez pocztę
18. Sąsiad Polski
19. np. Belzacki lub Jana Pawła II 
20. Inaczej czarodziej

21. Zero 
22. Z igłą
23. Nazwa zmodernizowanej w tym roku ulicy w Piotrkowie 
24. Początek piotrkowskich rejestracji samochodowych
25. Polski serial emitowany na antenie TVP 1
26. Najstarszy piotrkowski kościół 
27. Może być na śmieci
28. Dom dla pszczół
29. Mieści się w piotrkowskim Zamku Królewskim 
30. Najwybitniejszy polski kompozytor
31. Czarnoksiężnik z krainy …
32. Patron piotrkowskiego parku, którego rewaloryzację 
     przeprowadzono w 2015 r.

33. Wincenty … - były polski premier, którego pomnik 
     stanął na placu przed Gimnazjum nr 4

Redagował zespół BIURA PRASOWEGO: Jarosław Bąkowicz - redaktor wydania, Marcin Merk, Krzysztof Rudzki.
Wydawca: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

KRZYŻÓWKA z nagrodami !

Pionowo

1. … granicy – piosenka Lady Pank 
2. Jeden ze szlaków turystycznych w naszym mieście. 
3. Nowy ilm Małgorzaty Szumowskiej
4. Popularny napój produkowany w Piotrkowie 
5. Owad, zwany popularnie „końską muchą”
6. Piotrkowska irma produkująca sprzęt lekkoatletyczny 
7. Nazwa pamięci stosowanej w komputerach
8. Matka Boża … -patronka parlamentarzystów
9. Bogdan…, były selekcjoner reprezentacji polskich szczypiornistów
10. Bohater ilmu Va Bank, gra przy ławeczce na ul. Sieradzkiej 
11. Plac …, na piotrkowskiej Starówce
12. Pierwiastek chemiczny o symbolu Cs
13. Patron łódzkiego teatru, który sztuki wystawia też w Piotrkowie 
14. Był nim Izajasz 
15. Patron III LO w Piotrkowie  
16. Pokarm dla dziecka
17. Harry Potter i … Ognia
18. Jest elementem kompleksu sportowego przy ul. Belzackiej
19. W trakcie II wojny światowej mieszkali w nim Żydzi. 
20. Piotr, były bramkarz Piotrkowianina 
21. Mam …, popularne show telewizyjne
22. Popularny szwedzki zespół

Aby wziąć udział w losowaniu należy prawidłowo wypełniony kupon (hasło konkursowe, 
imię i nazwisko uczestnika oraz adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail) nadesłać 
na adres organizatora: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, Biu-
ro Prasowe p.102, 97- 300 Piotrków Trybunalski lub złożyć osobiście w Biurze Prasowym UM  
do końca lutego 2016 roku.

Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy atrakcyjne nagrody, wśród nich m.in.: 
wieża Hi-Fi, aparat cyfrowy, smartwatch, kamera samochodowa. 

Losowanie nagród odbędzie się na antenie TV Piotrków 11 marca 2016 roku.
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Rada Miasta kadencji 2014-2018
Krystyna Czechowska, Urszula Czubała (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), Sławomir Dajcz, 

Jan Dziemdziora (Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych), Piotr Gaj-
da, Marlena Wężyk-Głowacka, Łukasz Janik, Lech Kaźmierczak, Marek Konieczko (Przewod-

niczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania), Krzysztof Kozłowski, Grzegorz Lorek, Piotr 
Masiarek (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw  Społecznych i Osób Niepełno-
sprawnych), Szymon Miazek (Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Nauki), Wiesława Olejnik,  

Ludomir Pencina, Tomasz Sokalski, Mariusz Staszek (Przewodniczący Komisji Kultury i Kul-
tury Fizycznej), Monika Tera (Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicz-
nego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego), Przemysław Winiarski (Wiceprzewodniczący Ko-
misji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw  Społecznych i Osób Niepełnosprawnych), Ewa Ziółkowska 

(Przewodnicząca Komisji Oświaty i Nauki).
Przewodniczący

Rady Miasta

Marian Błaszczyński
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta

Bronisław Brylski
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta

Rafał Czajka


